
Kúpna zmluva č. Z201839319_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: NOMIland s.r.o. 
Sídlo: Magnezitárska 11, 04013 Košice, Slovenská republika
IČO: 36174319
DIČ: 2020051055
IČ DPH: SK2020051055
Číslo účtu: SK2402000000001499634356
Telefón: 0556367358

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Výchovno-vzdelávacie  pomôcky pre MŠ
Kľúčové slová: detská kuchynka, záhradný domček, akordeón, pieskovisko, kufrík magnetizmus, maxi 

dráha, penová prekážka
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: Výchovno-vzdelávacie pomôcky pre MŠ

Funkcia

Výchovno-vzdelávacie pomôcky 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

Šéfkuchár - detská kuchynka ks 3

Záhradný domček ks 2

Akordeón - farba modrá ks 3

Stolík - pieskovisko ks 3

Kufrík magnetizmus ks 1

Maxi dráha ks 3

Penová prekážková dráha ks 1

Strana 1 z 3 



Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kuchynka - šéfkuchár
Veľká kuchynka s množstvom detailov, zásuviek, autentický 
sporák s rúrou, mikrovlnná rúra, malé umývadlo a chladnička s 
výrobníkom ľadu, zaistí veľa zábavy pre malých šéfkuchárov.

- Táto krásna detská kuchynka je vyrobená z farebného, masívneho 
dreva.Rozmer: 87 x 27 x 94 cm, výška pracovnej dosky: 53 cm.

Záhradný domček

Zahradný domček s farebným lemovaním, v prírodnej farbe bez 
náteru, bez podlahy. Je vyrobený zo smrekového dreva, strecha 
domčeka je s PVC fóliou. Váha je 50 kg, návod a kovanie je 
súčasťou balenia.

- Prednosťou je jednoduchá montáž, približná doba zostavenia je 45
min.Rozmer: 140 x 153 x 123 cm.

Akordeón - modrý Hudobá hračka pre všetky deti, ktoré milujú hudbu.Rozmer: 18,5 x 
10 x 20 cm.

Stolík pieskovisko

Stolík umožňuje deťom hrať sa s pieskom, vodou a daľšími 
hračkami. Obsahuje: stolík s plachtou na prikrytie, vedierko, 6 
formičiek, krhličku, loď, 3 lopatky a hrabličky.Rozmer: 68 x 68 x 43 
cm.

Kufrík magnetizmus Pomocou kufríka môže robiť pokusy naraz až 7 skupín. Je k 
dispozícii až 27 rôznych experimentov.

-
Obsah balenia: spinky na papier, magnety v tvare podkovy, tyčové 
magnety, okrúhle magnety, pravítko, uhlomer, elektromagnet, 
šnúrka a plastové boxy na praktické uloženie.

Maxi dráha
Plastový box obsahuje farebné dieliky, z ktorých sa dá poskladať 
cesta s množstvom zákrut s celkovou dĺžkou 19,6 m. Rozmer 
zloženej cesty: 218 x 218 cm.

Penová prekážková dráha
Jednotlivé tvary sú vyrobené z ľahkých, hrubých penových trubiek. 
Balenie obsahuje 5 geometrických tvarov (štvorec, obdĺžnik, 
trojuholník, kruh, šesťuholník) a 5 párov stojanov.

- Slúžia na zdokonaľovanie pohybových aktivít ako v interiéri tak aj v
exteriéri.

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

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

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

3_akordeon-modry.jpg 3_akordeon-modry.jpg

5_kufrik-magnetizmus.jpg 5_kufrik-magnetizmus.jpg
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2_zahradny-domcek.jpg 2_zahradny-domcek.jpg

4_stolik-pieskovisko.jpg 4_stolik-pieskovisko.jpg

6_maxi-draha.jpg 6_maxi-draha.jpg

1_sefkuchar-detska-kuchynka.jpg 1_sefkuchar-detska-kuchynka.jpg

7_penova-prekazkova-draha.jpg 7_penova-prekazkova-draha.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Materská škola, Kapitánova ul. 29, 945 01  Komárno

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

24.09.2018 15:32:00 - 12.10.2018 15:32:00

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 vrátane DPH: 1 968,90 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 20.09.2018 16:14:01

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

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

Strana 3 z 3 


		2018-09-20T16:14:01+0200
	EKS PDF PODPIS




