
Kúpna zmluva č. Z201839923_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: ARKA, a.s. 
Sídlo: Palatínova 15, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 36523496
DIČ: 36523496/621
IČ DPH: SK2020158613
Číslo účtu: SK6911000000002627024072
Telefón: +421908737468

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Výtvarné potreby, pracovné potreby a administratívne potreby pre MŠ_109
Kľúčové slová: lepidlo, blok, kartón, výkresy, skicár, kalkulačka, krepový papier, farebný papier, kriedy, 

tuhy na kreslenie
CPV: 22815000-6 - Zápisníky; 22816100-4 - Poznámkové bloky; 30141200-1 - Stolové 

kalkulačky; 30197643-5 - Papier na fotokopírovanie; 03420000-0 - Gumy; 30192910-3 - 
Korekčný pás alebo páska; 30192125-3 - Zvýrazňovače; 60000000-8 - Dopravné služby 
(bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Výtvarné potreby, pracovné potreby a administratívne potreby pre MŠ

Funkcia

Výtvarné potreby, pracovné potreby a administratívne potreby pre MŠ

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

Lepidlo tyčinkové, 10 g. Ekologické - 90% lepidla z 
obnoviteľných zdrojov, 70% obalu z recyklovaných 
plastov. Nerozteká sa. Bez rozpúšťadiel, bezpečné pre 
deti. Vyprateľné pri 30°C.

ks 5

Lepidlo tyčinkové, 40 g.  Ekologické - 90% lepidla z 
obnoviteľných zdrojov, 70% obalu z recyklovaných 
plastov. Nerozteká sa. Bez rozpúšťadiel, bezpečné pre 
deti. Vyprateľné pri 30°C.

ks 2
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Blok Tulipán. Extra bloky z bezdrevného papiera 70 
g/m2, hrebeň. väzba v chrbte, formát A5, 80 listov, 
linajky 8 mm. Dierovanie na boku pre zakladanie, 
mikroperforácia.  Špec. plnofarebná obálka 300.

ks 2

Ofsetový kartón. Výkres A3 s gramážou 180g, v balení 
200ks balenie 4

Ofsetový kartón. Výkres A3 s gramážou 200g, v balení 
200ks balenie 1

Ofsetový kartón. Výkres A3 s gramážou 220g, v balení 
200ks balenie 3

Farebné výkresy. A3 s gramážou 125 g, balené vo fólií 
ako farebný mix, 50 hárkov - 10 farieb po 5 ks (žltá, 
oranžová, ružová, červená, svetlozelená, hnedá 
tmavozelená, svetlomodrá, tmavomodrá, čierna)

balenie 2

Ofsetový kartón. Výkres A4 s gramážou 180g,v balení 
200ks balenie 2

Farebné výkresy. A4 s gramážou 225 g, balené vo fólií 
ako farebný mix, 50 hárkov - 10 farieb po 5 ks (žltá, 
oranžová, ružová, červená, ..)

balenie 2

Ofsetový kartón NEON (farebné výkresy). A4 (21x30cm)
s gramážou 180g ,v neónových farbách s matným 
vzhľadom a bielim vnútrom. Balenie obsahuje spolu 
30ks v 5 farbách

balenie 1

Fotopapier. A4 180g, Q-connect vysoký lesk, 20 hárkov 
v bal. balenie 1

Skicár farebný, blok 20 listov. A4, rôznofarebné kartóny 
130 g/m2, formát, pre škôlkárov na výtvarnú výchovu, 10
farieb po 2 hárky v bloku, lepená väzba.

ks 5

Vrecková plastová kalkulačka. Duálne napájanie 
(solar/batérie), 8 miestny veľký display, plastové farebné
tlačítka. Základné funkcie + %, odmocnina, ...

ks 1

Krepový papier zlatý, 200 x 50 cm. ks 3

Krepový papier, strieborný 200 x 50 cm ks 3

Krepový papier, zelený, olivovo tmavý, khaki, 200 x 50 
cm ks 3

Krepový papier, dúhový, 10 ks v balení balenie 1

Glitrový samolepiaci farebný papier. Súprava 
samolepiacich glitrových farebných papierov v 10 
farbách po 1ks formátu A4. Jedno balenie obsahuje 10 
hárkov.

balenie 1

Farby vodové. Vodové farby s brilantnými odtieňmi pre 
špec. výtv. techniky (anilinky), priemer krúžku 22,5 mm. ks 8

Akvarelové farbičky. Školské drevené 36-farebné 
akvarelové farbičky Aquarell. Pomocou štetca a vody je 
možné premeniť kresbu na akvarelovú maľbu, kde 
nemusí byť ani stopa po ceruzke, ale iba veľmi jemne 
lavírovaná maľba. Dĺžka 175 mm, hrúbka farbičky 6,5 
mm, hrúbka tuhy 3 mm.

balenie 2

Kriedy v pastelke. 12-farebné prašné kriedy v pastelke, 
plechová krabička. balenie 1

Tuhy na kreslenie. Tuhy pre umelecké kreslenie, hrúbka 
5,6 mm, 6 rôznych farieb v plastovej krabičke po 1 ks. balenie 1

Farebné ceruzky + strúhadlo. Farbičky Triangular ECO 
12 farebné FABER CASTELL.Ergonomický, triangulárny
úchyt pre kreslenie bez únavy. Pre strúhanie používajte 
strúhadlo FaberCastell – ZDARMA. Netoxický produkt.

sada 25

Farbička biela, multifunkčná. Multifunkčná pastelka 3 v 
1, univerzálny génius (mimoriadne silná XXL-tuha aj na 
veľké plochy), akvarelová pastelka (vodou 
rozmývateľná) a zároveň voskovka (jemné aj hrubé 
nanášanie farby, silné krytie s farebnou intenzitou 
dokonca aj na tmavom papieri a skle) v jednom.

ks 10
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Kelímok na vodu s uzáverom. Plastový kelímok na vodu 
s bezpečnostným uzáverom. ks 10

Farebné popisovače (fixky). Centropen, trojhranný 
farebný vyprateľný popisovač, ktorý odoláva vyschnutiu 
až 5 rokov. Zdravotne nezávadný s vybavený 
ventilačným vrchnáčikom. Má valcový hrot odolný proti 
zatlačeniu so šírkou stopy 1mm. Sada 24 ks.

sady 3

Univerzálne lepidlo. Pattex 100% LEPIDLO 100 ml. 
Vysoká konečná pevnosť, flexibilita a vynikajúca 
odolnosťou spoja, ktorý je po vytvrdnutí transparentný, 
takže po vytvrdnutí nie je vidieť.

ks 1

Guma na perá. Vhodná pre gumovacie perá, fixky a 
zvýrazňovače. Bezprašná, nedrobí sa, nežmolkuje sa. ks 1

Špalík dúhový nelepený. Papieriky na poznámky, 
odkazy, ... Formát kocky 90 x 90 x 90 mm, dúhová, 
nelepená.

ks 2

Tlačivo - priepustka. Priepustka A7, 100 listov balenie 2

Tlačivo - dovolenka. Dovolenkové lístky, formát A6, 100 
lístkov v bloku. blok 3

USB flash disk, 16 GB. Kvalitný plastový USB kľúč. ks 1

Spony kancelárske. Spisové spony kovové oblé, 
povrchová úprava pozinkovaním. Dĺžka 25 mm,100 ks balenie 4

Spinky. Kancelárske spinky do klasických zošívačiek. 
Vnútorná šírka spinky 12 mm, dĺžka nožičky 6 mm,2.000
ks

balenie 3

Lepiaca páska. Lep. páska 25 mm x 60 m transparentná ks 1

Lepiaca páska dekoračná s dispenzorom. Dekoračná 
lepiaca páska sa používa k vytváraniu koláží, k 
dekoratívnemu zdobeniu prianí, skiel, obrázkov, sviečok,
rámčekov a mnoho ďalšieho. Šírka 12 mm dĺžka 2,8 m, 
4 ks v balení

balenie 1

Popisovač čierny. Permanent 2,0 mm, stopa písma 
odoláva vode, teplote do 100° C ks 10

Značkovač. 2 ks v balení: zlatý a strieborný, 1,5 - 3,0 
mm balenie 1

Poradcač pákový - modrý. A4, rainbow, 75 mm ks 2

Poradač pákový - červený. A4, rainbow, 75 mm ks 2

Poradač pákový - zelený. A4, rainbow, 75 mm ks 2

Poradač pákový - žltý. A4, rainbow, 75 mm ks 2

Stojan na časopisy - červený. Plastový EuropostVivida ks 2

Stojan na časopisy - modrý. Plastový EuropostVivida ks 2

Stojan na časopisy - zelený. Plastový EuropostVivida ks 2

Stojan na časopisy - žltý. Plastový EuropostVivida ks 2

Dvojhárok. A4, linajkový skladaný ks 40

Rýchloviazač prešpán - žltý. A4, z prešpánového 
kartónu s gramážou 350g/m2, ks 5

Rýchloviazač prešpán - červený. A4, z prešpánového 
kartónu s gramážou 350g/m2, ks 5

Rýchloviazač prešpán - modrý. A4, z prešpánového 
kartónu s gramážou 350g/m2, ks 5

Rýchloviazač prešpán - zelený. A4, z prešpánového 
kartónu s gramážou 350g/m2, ks 5

Rýchloviazač obyčajný - modrý. A4, vyrobené z eko 
kartónu s gramážou 200g/m2 ks 5

Rýchloviazač obyčajný - zelený. A4, vyrobené z eko 
kartónu s gramážou 200g/m2 ks 5
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Krabica archívna horizontálna. Pojme obsah bežného 
zoraďovača šírky hrebeňa 75/80 mm. Pre dokumenty 
formátu A4, dosky na spisy A4 . Vyrobené zo 100% 
recyklovanej vlnitej lepenky, 100% recyklovateľné, 
certifikované FSC®.

ks 10

Podložka A4 lamino - žltá. Podložka na písanie s 
kovovým štipcom na uchytenie papiera, laminovaný 
povrch

ks 5

Podložka A4 lalmino - zelená. Podložka na písanie s 
kovovým štipcom na uchytenie papiera, laminovaný 
povrch

ks 2

Piktogram zákaz fajčenia. Samolepka 10 x 10 cm ks 1

Samolepka - zákaz fajčenia. Samolepiaci piktogram - 
zákaz fajčenia nefajčiarsky priestor. Rozmer 10 x 10 cm ks 1

Bombičky modré. Náhradné bombičky do plniacich pier 
Parker po názvom "PermanentBlue" balené po 5ks v 
krabičke.

balenie 1

Súprava zvýrazňovačov. Súprava zvýrazňovačov s 
pružným hrotom. Fluorescenčný pigment na všetky 
druhy papieru. Klinový krot. Šírka stopy: 1-5mm, flexi, 4 
farby v sade

sada 1

Korekčné perá. Kovový hrot, vysoká krycia schopnosť, 
nezanecháva tiene na fotokópiách. Balenie obsahuje 2 
perá x 8 ml.

balenie 1

Plniace pero. Parker, telo a vrchnák z červeného 
tvrdeného plastu, úchopová časť a doplnky z nerezovej 
ocele, hrot z nehrdzavejúcej ocele dvojkanálikový 
systém zásobovania hrotu atramentom

ks 1

Korekčná páska. Širka mazania: 5mm. Dĺžka stopy: 
3m.20x30 cm,mikroténové sáčky transparentné 500 
ks/rolka

ks 6

Desiatové vrecká. 20x30 cm,mikroténové sáčky 
transparentné 500 ks/rolka balenie 1

Euroobal A4, číry, 100 ks v balení. A4 50µm číry, 100 ks 
v balení. Lesklý a hladký povrch. balenie 3

Zošit A5 linajkový, 60 listov ks 3

Zošit A5 linajkový, 80 listov ks 3

Ľavoruké nožnice. Nožnice pre ľavákov, 13,5 cm so 
zaoblenými hrotmi, plastové držadlá. Dĺžka strihu cca 5 
cm.

ks 6

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

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
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Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Materská škola - Óvoda, Ul. mieru 16, 945 01  Komárno

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.10.2018 15:06:00 - 12.10.2018 15:06:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 400,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 26.09.2018 10:56:01

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

Dodávateľ:
ARKA, a.s. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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