
Kúpna zmluva č. Z201853820_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: Willex s.r.o.
Sídlo: Ul.roľníckej školy 10, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 35964723
DIČ: 2022085626
IČ DPH: SK2022085626
Číslo účtu: SK9056000000003805385001
Telefón: 0907411185

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Interaktívny softvér pre MŠ_149
Kľúčové slová: Interaktívny softvér
CPV: 22112000-8 - Učebnice; 39162100-6 - Vybavenie na vyučovanie; 39162000-5 - 

Vzdelávacie vybavenie; 39162110-9 - Spotrebný materiál na vyučovanie; 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: Interaktívny softvér pre MŠ

Funkcia

Interaktívny softvér 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

Dominik a jeho dobrodružstvá I. ks 1

Dominik a jeho dobrodružstvá II. ks 1

Dominik a jeho dobrodružstvá III. ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Interaktívny softvér “Dominik a jeho dobrodružstvá 1“ 
poskytuje úvod a pevný základ pre deti zo slovenského 
jazyka. Je ideálnym spôsobom ako jednoducho a hravo 
nadobudnúť základné jazykové znalosti materinského 
jazyka. Program je vyvinutý pre deti, jednotlivé témy na 
seba nadväzujú, softvér obsahuje množstvo cvičení s 
možnosťou kontroly. Zadania a úlohy skutočne motivujú 
deti, pretože sú veľmi hravé a zábavné. Softvér je 
kompletne ozvučený, vhodný na individuálne aj 
skupinové použitie.

-

Žiaci majú možnosť precvičovať lexikálne jednotky z 
jedenástich tematických okruhov:

Chystáme sa do školy, Školská taška, Čo robím?, Domáce 
zvieratká, Ovocie a zelenina, Časti tela, Šaty, Moja rodina, Moja 
izba, Remeslá, Dopravné prostriedky.

Každý okruh tejto časti obsahuje šesť úloh. Prvá úloha 
má vždy reprezentatívny charakter, uvádza tú slovnú 
zásobu, ktorá je nevyhnutne potrebná k riešeniu ďalších 
úloh daného okruhu. Pri prezentovaní novej slovnej 
zásoby vždy dbajte nato, aby žiaci neboli len pasívni 
poslucháči zvukovej nahrávky. Aktivizovať ich môžete 
skupinovým opakovaním lexikálnej jednotky, 
individuálnym opakovaním slova alebo inými hravými 
metódami.

-

Po každej prezentácii nasledujú úlohy, pomocou ktorých 
žiaci nacvičujú nové slovíčka, slovné spojenia. Tieto 
úlohy sú vytvorené tak, aby ste ich vedeli používať 
individuálne (na počítači) alebo skupinovo (pomocou 
interaktívnej tabuli). Vždy však dbajte na to, aby ste 
zrozumiteľne vysvetlili žiakom, čo sa od nich očakáva v 
úlohe. Ku každej úlohe patrí inštrukcia, ktorú nájdete na 
obrazovke pod ikonkou i (t.j. info).

-

Úlohu prečítajte nahlas a artikulovane najprv v 
slovenskom jazyku, až potom ju začnite približovať v 
materinskom jazyku. Medzi úlohami sú cvičenia so 
zvukovou nahrávkou, aj bez. Zvukové nahrávky môžete 
podľa potreby zopakovať alebo pozastaviť. 
Odporúčame, aby ste s jednotlivými okruhmi tejto časti 
pracovali vždy po tom, ako ste už daný okruh prebrali z 
učebnice.

-

Interaktívny softvér “Dominik a jeho dobrodružstvá 2“ 
poskytuje úvod a pevný základpre deti zo slovenského 
jazyka. Je ideálnym spôsobom ako jednoducho a 
hravonadobudnúť základné jazykové znalosti 
materinského jazyka. Program je vyvinutý predeti, 
jednotlivé témy na seba nadväzujú. Softvér obsahuje 
množstvo cvičení s možnosťoukontroly. Zadania a úlohy 
skutočne motivujú deti, pretože sú veľmi hravé a 
zábavné.Softvér je kompletne ozvučený, vhodný na 
individuálne aj skupinové použitie.Tematické okruhy:• 
Písanie• Čítanie• HryRozprávky:- Tri prasiatka- Mravec a
svrček

-

„Dominik a jeho dobrodružstvá 3“ je už tretím 
interaktívnym softvérom, ktorý deťom zábavnou formou 
napomáha osvojovať si poznatky zo slovenského jazyka.
Táto časť sa venuje rozšíreniu slovnej zásoby detí. Deti 
si prostredníctvom rôznych úloh precvičujú opis 
obrázkov, písanie, čítanie, tvorbu viet atď. Hlavná časť 
„slovná zásoba“ sa podrobnejšie venuje témam ako 
hodiny, pozdravy, povely, opis činností atď. Softvér 
vďaka vizualizácii učiva a výkladom pomáha žiakom 
upevniť si získané vedomosti.

-

Tematické okruhy:Tvorba vietMnožné čísloPísanieOpis 
obrázkovSlovná zásobaČítanieSlovná zásoba:Koľko je 
hodín?Jazyk zvieratČo robím?Zdravá stravaPovelyU 
lekáraAký je?Pozdravy

-

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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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..

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

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Dominik_2.jpg Dominik_2.jpg

Dominik_1.jpg Dominik_1.jpg

Dominik_3.jpg Dominik_3.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Materská škola, Dlhá 1, 945 04  Komárno - Nová Stráž

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.12.2018 16:15:00 - 19.12.2018 16:15:00

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: 225,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 270,00 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.
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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 06.12.2018 16:56:01

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

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