
Kúpna zmluva č. Z201766662_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Komárno
Sídlo: Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 035 2851 223, 035 2851 336

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Daffer spol. s r. o.
Sídlo: Včelárska 1, 97101 Prievidza, Slovenská republika
IČO: 36320439
DIČ: 2021592518
IČ DPH: SK2021592518
Číslo účtu:
Telefón: 0903284701

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Športové pomôcky pre CVČ_141
Kľúčové slová: športové pomôcky
CPV: 37520000-9 - Hračky; 37000000-8 - Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky, 

materiály pre remeselné a umelecké práce a príslušenstvo; 60000000-8 - Dopravné služby 
(bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Športové pomôcky pre centrum voľného času

Funkcia

Športové pomôcky

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný 
názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod
pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s 
ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Preskakovačka agility Merco HOOP 20x kruh ks 1

Preskakovačka agility MERCO MULTICOLOUR 4m ks 1

Aerobiková guma Latex aerobic band 1200x150 x 
0,35mm ks 10

Aerobiková guma Latex aerobic band 1200x150 x 
0,65mm ks 10

Gumový expander inSPORTline Ranken ks 20

Medicinbal s úchopmi inSPORTline Grab Me 3 kg ks 5
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Pompony: velky biely ks 10

POMPONY: VEĽKÝ POMPON RUŽOVÝ ks 10

Paličky pre mažoretky Smajlik ks 10

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Preskakovačka agility Merco HOOP 20x kruh
Agility obruče pre kondičnú prípravu športovcov. Nápaditejšia 
varianta agility rebríku. Pomocou 20 kruhov a 25 spojok si vytvoríte
trať presne podľa svojich potrieb a požadovanej obtiažnosti.

-

Parametre:priemer kruhu: 40cmpočet kusov: 20x 
kruhpríslušenstvo: 25x spojkahrúbka kruhu: 0,5 cmmateriál: 
polyamidhmotnosť: 1,75 kgobal v cene: ánofarba: mix 
fariebvýkonnosť: tréning

Preskakovačka agility MERCO MULTICOLOUR 4m Agility rebrík Merco MultiColour je tréningová pomôcka pre 
kondičnú prípravu športovcov.

-
Celkom 20 plastových priečok možno ľahko nastaviť pre 
prispôsobenie vzdialenosti medzi jednotlivými priečkami podľa 
potrieb a nápaditosti užívateľa.

-
Súčasťou agility rebríka Merco MultiColour je madlo, ktoré sa 
preťahuje stredom priečok a zabraňuje zamotaniu rebríka + obal 
pre ľahké uskladnenie.

-
príslušenstvo: 1x madlorozmery balenia: 50 cm x 15 cm x 6 
cmmateriál: Polypropylén / Nylondĺžka: 400 cmšírka: 43 
cmhmotnosť: 900 gobal v cene: ánofarba: multi / čierna

Aerobiková guma Latex aerobic band 1200x150 x 
0,35mm

Latex aerobic band je obľúbená pomôcka pre aerobik a fitness 
cvičenie slúžiaca k efektívnemu precvičeniu všetkých svalových 
partií, hlavne sedacích, chrbtových a brušných svalov.

- Latex aerobic band umožňuje veľmi ľahko a efektívne precvičovať 
svaly celého tela.

-
Vďaka nízkym obstarávacím nákladom a vysokej efektivite 
vykonávaných cvikov ju odporúčajú aj profesionálni tréneri na 
prípravu vrcholových športovcov.

- Rozmer: 1200 x 150 x 0,35 mmFarba: ružová

Aerobiková guma Latex aerobic band 1200x150 x 
0,65mm

Latex aerobic band je obľúbená pomôcka pre aerobik a fitness 
cvičenie slúžiaca k efektívnemu precvičeniu všetkých svalových 
partií, hlavne sedacích, chrbtových a brušných svalov.

- Latex aerobic band umožňuje veľmi ľahko a efektívne precvičovať 
svaly celého tela.

-
Vďaka nízkym obstarávacím nákladom a vysokej efektivite 
vykonávaných cvikov ju odporúčajú aj profesionálni tréneri na 
prípravu vrcholových športovcov.

Gumový expander inSPORTline Ranken Skladný a ľahký expander z pevného silikónového pásu pre 
posilňovanie tela doma aj vonku.

-

Technický popis:ľahký gumový expander, silikónový pás zaisťujúci 
plynulý odpor cvičenia,pevné plastové úchopy materiál so 
zvýšenou odolnosťou proti vlhkosti a potuvhodné pre efektívne 
posilňovanie

- dĺžka: 70 cmšírka: 15 cmfarba a tuhosť: červená - silná 0,55 mm, 
žltá - stredná 0,45 mm, modrá - mäkká 0,35 mm

Medicinbal s úchopmi inSPORTline Grab Me 3 kg
Všestranná cvičebná pomôcka, protišmykový povrch, pre cviky 
jednotlivcov i skupín, kvalitný materiál, farebné rozlíšenie podľa 
hmotnosti.

-
Technický popis:kvalitný medicinbaldva úchopy po stranách pre 
variabilitu cvikovfarebné rozlíšenie podľa hmotnostiprotišmyková 
povrchová úpravaširoká škála realizovateľných cvikov

- hmotnosť: 3 kgmateriál: guma (polypropylén)vhodné pre posilnenie
alebo pretiahnutie celého tela

Pompony: velky biely

Dĺžka pomponu je 30 cm. Váha pomponu 230g.Kvalitné veľké 
pompony z kvalitného polyetylénu, ktoré si svoju farbu uchovajú, 
ak nie sú vystavené niekoľkých dennému priamemu, slnečnému 
žiareniu.
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- Strapce krásne šuštia, sú jemne lesklé v tenkom prevedení, tvorí 
veľmi bohatý dojem.

POMPONY: VEĽKÝ POMPON RUŽOVÝ

Dĺžka pomponu je 30 cm. Váha pomponu 230g.Kvalitné veľké 
pompony z kvalitného polyetylénu, ktoré si svoju farbu uchovajú, 
ak nie sú vystavené niekoľkých dennému priamemu, slnečnému 
žiareniu.

- Strapce krásne šuštia, sú jemne lesklé v tenkom prevedení, tvorí 
veľmi bohatý dojem.

Paličky pre mažoretky Smajlik
Najobľúbenejšie mažoretkovské paličky pre začínajúce i pokročilé 
mažoretky.Trubička 10 mm, leštená nerez, biele silikónové 
koncovky - GULIČKY so smajlikom.

- Nové uchytenie koncoviek s čapom proti prerážaniu a opadávaniu 
koncoviek!

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

1_preskakovacka-agility-merco-hoop-20x-kruh.jpg 1_preskakovacka-agility-merco-hoop-20x-kruh.jpg

2_preskakovacka-agility-merco-multicolour-4m.jpg 2_preskakovacka-agility-merco-multicolour-4m.jpg

4_aerobikova-guma-latex-aerobic-band-1200x150-x-0-65mm.
jpg

4_aerobikova-guma-latex-aerobic-band-1200x150-x-0-65mm.
jpg

3_aerobikova-guma-latex-aerobic-band-1200x150-x-0-35mm.
jpg

3_aerobikova-guma-latex-aerobic-band-1200x150-x-0-35mm.
jpg

6_medicimbal s uchopmi.jpg 6_medicimbal s uchopmi.jpg

5_Gumový-expandér-inSPORTline.jpg 5_Gumový-expandér-inSPORTline.jpg

7_vyr_1bily-velky_pompon.jpg 7_vyr_1bily-velky_pompon.jpg

8_vyr_5ruzovy-velky_rutovy.jpg 8_vyr_5ruzovy-velky_rutovy.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Centrum voľného času Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno
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3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

13.12.2017 15:26:00 - 15.12.2017 15:26:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: cely predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 707,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 849,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 11.12.2017 16:08:02

Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Daffer spol. s r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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