
Kúpna zmluva č. Z201848282_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: ELARIN, s.r.o.
Sídlo: Trnkov 44, 08212 Trnkov, Slovenská republika
IČO: 45240841
DIČ: 2022901650
IČ DPH: 2022901650
Číslo účtu:
Telefón: 0911448804

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Pomôcka k poznávaniu prírody pre deti do MŠ_113
Kľúčové slová: rozvoj, človek, svet, príroda, spoločnosť
CPV: 37520000-9 - Hračky; 39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia; 60000000-8 - 

Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Pomôcka k poznávaniu prírody pre deti do MŠ

Funkcia

Pomôcka k poznávaniu prírody pre deti do MŠ - Človek a svet, príroda, spoločnosť

Pomôcka otvára deťom cestu k poznávaniu prírody a učí ich formou skladania a priraďovania spoznávať jednotlivé druhy 
ekosystémov. Je určená pre materské školy a prvý stupeň základných škôl. Dá sa s ňou pracovať aj v heterogénnej triede 
materskej školy (priraďovanie obrázkov podľa obrysov, veľkostí, stupňovanie náročnosti pri skladní puzzle a pod.). Pomôcka 
sa dá v materskej škole využiť pri všetkých činnostiach, od ranných hier až po odpoludňajšie hry (hry na koberci, 
obkresľovanie, denné cvičenie, Kimova hra, námetové hry a pod.).

U vybraných druhov zvierat je tzv. zvieracia rodina (pomenovanie samca, samičky a mláďatka), u iných môžete určovať, 
ktorému zvieraťu patrí stopa alebo srsť.

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

Pomôcka k poznávaniu prírody pre deti do MŠ - Človek 
a svet, príroda, spoločnosť ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Jednotlivé ekosystémy a práca s nimi: -

1. Arktída
Skladanie iglu (tri stupne náročnosti)Eskimácka rodina (počet 
členov, charakteristika)Čo potrebuje Eskimák pre život (snežnice, 
kajak, iglu, kožušiny)

- Ľadové kryhy (skladanie)Psie záprahy (priraďovanie – prvý, 
posledný pes a pod.)Spoznávanie a pomenovanie zvierat

2. More Spoznávanie a pomenovanie morských živočíchov a koralov Húf 
rýb (rátanie, rozoznávanie farieb)

-
Dopravné prostriedky na mori (doplňte ktoré – spoznávanie, 
pomenovanie, zoradenie, rátanie, veľkosťSlaná voda – 
rozoznávanie druhu vody

3. Púšť Rodina beduínov a ich typické oblečenie (počet členov, 
charakteristika)Spoznávanie a pomenovanie zvierat a rastlín

-

Zvieracia rodina (pomenovanie samca, samice a 
mláďatka)Karavána (pomenovanie, zoradenie, rátanie, 
stupňovanie prídavných mien)Život pri rieke Níl (pomenovanie 
rieky, rozoznávanie druhu vody – sladká

4. Savana Spoznávanie a pomenovanie zvierat a rastlín Rodina černochov 
(počet členov, charakteristika)

5. Prales
Rodina Indiánov (počet členov, charakteristika)Indiánske obydlie – 
típí (pomenovanie, charakteristika)Spoznávanie a pomenovanie 
zvierat a rastlín Vodopád (rozoznávanie druhu vody–sladká)

Oblasti využitia pomôcky: -

1) základy čitateľskej gramotnosti:
- pomenovanie obrázkov správnymi slovami- vymýšľanie básničiek
a rýmov- doplňovanie slovnej zásoby- artikulácia cvičení 
(napodobňovanie zvukov zvierat)

-
- skladanie príbehov (napr. Tu bývam ja...) – Indián, Eskimák, 
-beduín, černoch...- podpora samostatného prejavu dieťaťa 
(rozprávaj čo vidíš na obrázku)

2) matematická predstavivosť:
- precvičovanie logického myslenia (zrakový odhad)- porovnávanie
veľkostí (zvierat, ľudí a pod.)- určovanie počtu (rodiny, zvierat a 
pod.)

-

- precvičovanie matematických pojmov: pridaj, uber, rovnako, 
menej, viac (kryhy, iglu, psí záprah, ryby, karavána)- rozvoj 
postrehu a pozornosti- rozoznávanie geometrických tvarov (iglu, 
kryhy)

3) rozvoj jemnej motoriky: - skladanie obrázkov a ich zoradenie- manipulácia s obrázkami- 
využitie obrázkov (ich častí) na obkresľovanie

4) rozumová výchova:
- charakteristika jednotlivých ekosystémov (pomenovanie, popis, 
súvislosti)- orientácia v priestore (na ploche obrázka) – Kimova hra
„Hádaj kde čo je?“

-
- precvičovanie pojmov: príslovky miesta, predložky, prídavné 
mená- poznávanie zvierat, rastlín, ľudí, vecí, dopravných 
prostriedkov- poznávanie stôp zvierat- poznávanie srsti zvierat

- - poznávanie farieb- kto kde žije? (Eskimák, Indián...) – pomôcky, 
ktoré denne potrebujú- skladanie (iglu, kryhy ...)

Balenie Jutová taška

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

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..
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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

Cestovanie-po-svete---.JPG Cestovanie-po-svete---.JPG

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Materská škola, Mederčská ul. 38, 945 01  Komárno

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

14.11.2018 14:17:00 - 30.11.2018 14:17:00

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 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 215,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 258,00 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.
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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 08.11.2018 15:08:01

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

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