
Kúpna zmluva č. Z20193863_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: Učebné pomôcky a nábytok pre potreby MŠ
Kľúčové slová: detektor kovu, lavička do šatne, vozík s kolieskami, modelovacia hmota
CPV: 39160000-1 - Školský nábytok; 37520000-9 - Hračky; 39162200-7 - Učebné pomôcky a 

zariadenia; 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: Učebné pomôcky a nábytok pre potreby MŠ

Funkcia

Učebné pomôcky a nábytok pre potreby 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

Detektor kovu - sada sada 1

Lavička do šatne - masív ks 2

Vozík Praktik s kolieskami ks 3

Modelovacia hmota - ružová ks 7

Modelovacia hmota - tyrkysová ks 7

Modelovacia hmota - červená ks 7

Modelovacia hmota -modrá ks 7
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Modelovacia hmota - fialová ks 7

Modelovacia hmota - zelená ks 7

Junior Starter Rainbow300 ks 1

Stavebnica Roztoč ma - Deluxe Basic ks 1

Magformers - trojuholníky. Balenie obsahuje 12 
rôznofarebných, rovnostranných trojuholníkov s dĺžkou 
strany 5,5 cm.

balenie 6

Magformers - päťuholníky. Balenie obsahuje 12 
rôznofarebných päťuholníkov.Dĺžka jednej strany: 6,4 
cm.Výška päťuholníka: 10 cm.

balenie 6

Magformers - kruhové výseky. Balenie obsahuje 12 
kruhových výsekov v dvojfarebnom prevedení, t.j. rub a 
líc je rôznej farby. V balení sú 4 trojice vo farebných 
kombináciách žlto - ružová, oranžovo - červená, zeleno -
fialová a modro - tyrkysová.Rozmer balenia: 6,5 x 6,5 x 
8 cm.

balenie 6

Magformers - obdĺžničky. Balenie obsahuje 12 
rôznofarebných obdĺžničkov.Rozmer: 6,5 x 3,6 cm. balenie 6

Magformers - oblúky. Balenie obsahuje 12 oblúkov v 
dvojfarebnom prevedení, t.j. rub a líc je rôznej farby. V 
balení sú 4 trojice vo farebných kombináciách žlto - 
ružová, oranžovo - červená, zeleno - fialová a modro - 
tyrkysová.Rozmer balenia: 6,5 x 9,5 x 11 cm.Video link:

balenie 6

Magformers - štvorce. Balenie obsahuje 12 
rôznofarebných štvorcov s dĺžkou strany 6,4 cm. balenie 6

Vreckový digitálny mikroskop. Farba: modrá, zelená, 
fialová ks 3

Kontajner stredný - žltý ks 6

Kontajner stredný - zelený ks 6

Kontajner stredný - červený ks 6

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Detektor kovu - sada
Pri nájdení kovového predmetu začne pípať. Balenie obsahuje 4 
kusy. Batérie nie sú potrebné, detektor sa dobíja prostredníctvom 
podstavca, ktorý je súčasťou balenia.Rozmer: 20 x 8 cm.

Lavička do šatne
Lavička Masív sú vyrobené z masívneho lakovaného bukového 
dreva, čím pôsobia veľmi elegantne a zabezpecujú dlhovekost 
užívania. Vďaka rozmerom sú vhodné aj do menších priestorov.

-
Lavičku je navyše možné použiť aj na gymnastické účely. 
Bezpecné opracovanie hrán, zabezpečenie proti poškriabaniu 
podlahy.Rozmer: 120 x 34,5 x 30 cm. (Š x V x H)

Vozík Praktik s kolieskami
Ideálny priestorový prvok vďaka kolieskam, z ktorých 2 sú 
vybavené brzdou. Z oboch strán je možné namontovať dvierka 
Pravé alebo Ľavé.Rozmer: 80 x 68 x 44 cm (Š x V x H).

Modelovacia hmota
Hmota je super jemná,s ktorou vytvoríte takmer čokoľvek. Jej 
unikátne a netoxické zloženie na prírodnej báze spôsobuje, že 
hmota sa pri naťahovaní nerozpadáva.

-

Vytvára štruktúru,ktorá je podobná žuvačke,či pavučine.Hmota 
Mad Mattr dokonale spája vlastnosti penoviny Bubber a piesku 
Kinetic Sand-kreatívne diela držia dokonale svoj tvar,ako v prípade
Bubber.

-
Zároveň pri modelovaní sa hmota naťahuje a prelieva, ako pri 
Kinetic Sand. Je to kreatívna hmota do interiéru, ktorá nevyschýna,
nerozsypuje sa, nie je mastná a nezanecháva neporiadok.

- Zároveň pôsobí antistresovo, má relaxačné účinky a precvičuje 
jemnú motoriku. Neobsahuje alergény, ani lepok.

- Balené v praktických zatvárateľných sáčkoch.Váha: 283 
gramov.Rozmer balenia: 18,4 x 21,6 x 5 cm.

Junior Starter Rainbow 300 Obsahuje 300 dielov a 4 pomocné návody.Balené v sáčku.Vhodné 
pre:Chlapca / Dievča
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Stavebnica Roztoč ma - Deluxe Basic
Stavebnica malých inžinierov, ktorou dáte všetko do pohybu. 
Obsahuje až 95 farebných plastových ozubených koliesok, 
podložiek, spojovacích kociek a páčiek.

Magformers - komponenty
MAGFORMERS je originálna magnetická stavebnica, ktorej 
postačuje len niekoľko základných tvarov na to, aby ste vedeli 
zostaviť obrovské množstvo dvoj a trojrozmerných objektov.

-

Jednotlivé dieliky sa k sebe pripájajú pomocou neodymových 
magnetov umiestnených bezpečne vnútri. Spájať môžete 
ktorékoľvek strany dielikov - magnety sa samé natočia tak,aby sa 
navzájom neodpudzovali.

-
Je veľmi dobrou pomôckou pri zoznamovaní sa s geometrickými 
tvarmi, farbami a zároveň na precvičenie jemnej motoriky. 
Podporuje kreativitu a priestorovú predstavivosť už od útleho veku.

-

Rozmery, tvary a použitý materiál zaručujú, že hračka je naozaj 
bezpečná pre všetky deti. Vďaka doplnkovým sadám si môžete 
stavebnice MAGFORMERS stále ďalej rozširovať o ďalšie a ďalšie 
dieliky... !

Vreckový digitálny mikroskop
Vreckový digitálny mikroskop poskytuje deťom úplne nový pohľad 
na svet okolo nás. Deti môžu analyzovať predmety a zblízka vidieť 
jemnejšie detaily.

- Mikroskop možno použiť s počítačom, notebookom, projektorom 
alebo s interaktívnou tabuľou cez USB port.

- Vlastnosti: 54 x zväčšenie, rozlíšenie 640 x 480 pixelov, VGA 
senzor CMOS, 4 LED svetlá, 2 adaptéry.Rozmer: 6,4 x 6,4 cm.

Plastový kontajner - stredný Kontajnery slúžia na odkladanie rozličných pomôcok, kníh a 
hračiek. Ich využitie je neobmedzené.

- Montáž kontajnerov je nenáročná vďaka plastovým koľajničkám, 
ktoré sa jednoducho zasunú do predvŕtaných dier na skrinke.

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

23_kontajner-stredny-cerveny.jpg 23_kontajner-stredny-cerveny.jpg

2_lavicka-do-satne-masiv.jpg 2_lavicka-do-satne-masiv.jpg

1_detektory-kovu-sada.jpg 1_detektory-kovu-sada.jpg

3_vozik-praktik-s-kolieskami.jpg 3_vozik-praktik-s-kolieskami.jpg

4_mad-mattr-ruzova.jpg 4_mad-mattr-ruzova.jpg

5_mad-mattr-tyrkysova.jpg 5_mad-mattr-tyrkysova.jpg
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6_mad-mattr-cervena.jpg 6_mad-mattr-cervena.jpg

7_mad-mattr-modra.jpg 7_mad-mattr-modra.jpg

8_mad-mattr-fialova.jpg 8_mad-mattr-fialova.jpg

9_mad-mattr-zelena.jpg 9_mad-mattr-zelena.jpg

10_Junior starter rainbow.JPG 10_Junior starter rainbow.JPG

12_trojuholniky.jpg 12_trojuholniky.jpg

13_patuholniky.jpg 13_patuholniky.jpg

14_kruhove-vyseky.jpg 14_kruhove-vyseky.jpg

15_obdlznicky.jpg 15_obdlznicky.jpg

11_stavebnica-roztoc-ma.jpg 11_stavebnica-roztoc-ma.jpg

16_obluky.jpg 16_obluky.jpg

17_stvorce.jpg 17_stvorce.jpg

18a_vreckovy-digitalny-mikroskop-modry.jpg 18a_vreckovy-digitalny-mikroskop-modry.jpg

18b_vreckovy-digitalny-mikroskop-zeleny.jpg 18b_vreckovy-digitalny-mikroskop-zeleny.jpg

18c_reckovy-digitalny-mikroskop-fialovy.jpg 18c_reckovy-digitalny-mikroskop-fialovy.jpg

22_kontajner-stredny-zeleny.jpg 22_kontajner-stredny-zeleny.jpg

21_kontajner-stredny-zlty.jpg 21_kontajner-stredny-zlty.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Materská škola, Lodná 1, 945 01  Komárno

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.02.2019 10:12:00 - 21.02.2019 10:12:00

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 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 978,66 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 374,39 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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.
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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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 07.02.2019 10:54:01

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
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