
Kúpna zmluva č. Z20196567_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: Didaktické pomôcky pre MŠ_26
Kľúčové slová: temperová farba, suchý pastel
CPV: 37000000-8 - Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky, materiály pre remeselné a 

umelecké práce a príslušenstvo; 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: Didaktické pomôcky pre MŠ_26

Funkcia

Didaktické a rozvojové pomôcky pre MŠ_26

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

Základná temperová farba, 1000ml - žltá ks 1

Základná temperová farba, 1000 ml - oranžová ks 1

Základná temperová farba, 1000 ml - tmavočervená ks 1

Základná temperová farba, 1000 ml - tmavomodrá ks 1

Základná temperová farba, 1000 ml - tmavozelená ks 1

Základná temperová farba, 1000 ml - tmavohnedá ks 1

Základná temperová farba, 1000 ml - čierna ks 1

Základná temperová farba, 1000 ml - biela ks 1
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Základná temperová farba, 1000 ml - telová ks 1

Suchý pastel, 24 ks v balení. Pastelky v rôznych farbách
majú veľmi dobrú kryciu schopnosť a používajú sa na 
kreslenie a tvorbu umeleckých výtvarných diel.

balenie 2

Kriedy - farebné, 10 ks. Farebné kriedy s minimálnou 
prašnosťou. Majú dobrú kryciu schopnosť a žiarivé sýte 
farby. Obsah balenia: 10 ks kried v rozličných farbách. 
Rozmery: dĺžka 8 cm, priemer 0,9 cm.

balenie 5

Lepidlo v tube. Lepidlo je vhodné na papier. Obsah: 50 
g. ks 10

Disperzné lepidlo. Lepidlo je vhodné na papier, kartón, 
drevo, kožu a textil. Neobsahuje rozpúšťadlá. Objem: 
120 ml.

ks 10

Dierkovač stredný Srdce ks 1

Dierkovač stredný Zajačik ks 1

Dierkovač stredný Motýľ ks 1

Dierkovač veľký Hviezda ks 1

Pečiatky - Listy a plody stromov. Balenie obsahuje 10 
plastových pečiatok s gumenou otláčacou 
plochou.Priemer: 7,5 cm. Výška: 4 cm.

ks 1

Náhradná farba na pečiatky - modrá 50ml. ks 1

Náhradná farba na pečiatky - zelená 50ml. ks 1

Náhradná farba na pečiatky - čierna 50ml. ks 1

Poduška na pečiatkové farby - Obdĺžnik (20 x 15 cm) ks 3

Modelovacia hmota samotvrdnúca biela - 500 g ks 3

Modelovacia hmota samotvrdnúca hnedá - 500 g ks 3

Formy na odlievanie - Srdce ks 2

Farebné výkresy - 125 g/m2. Balenie obsahuje 50 
hárkov v 10 rôznych farbách. ks 5

Farebné výkresy - 125 g/m2-A3. Balenie obsahuje 50 
hárkov v 10 rôznych farbách. ks 5

Farebný papier.20 hárkov, 10 farieb, 130 g/m2.Rozmer: 
A4. ks 10

Veľký papierový set - Veľká Noc ks 1

Výkresy A3 - ekonomické balenie. Obsahuje 200 
výkresov (180 g/m2). ks 1

Výkresy A4 - ekonomické balenie. Obsahuje 200 
výkresov (180 g/m2). ks 2

Prúžky z krepového papiera. ks 2

Oválne plastové pohyblivé očká - 100 kusov s 
priemerom 15 mm100 kusov s priemerom 15 mm ks 1

Guličky s tvárou 3 cm. Balenie obsahuje 20 ks guličiek s 
dierkou uprostred. Priemer 3 cm. ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Základné temperové farby

Tieto farby sú vyrobené na báze vody, sú použiteľné pre takmer 
všetky povrchy.Po vyschnutí majú matný charakter.Farby je možné
miešať v akýchkoľvek pomeroch.Sú dodávané vo fľašiach o 
objeme 1000 ml.

Náhradná farba na pečiatky Farba na pečiatky vyrobená na vodnej báze, vďaka čomu sa ľahšie
zmýva z pokožky.Objem: 50 ml.

Modelovacia hmota samotvrdnúca
Hmota je vhodná na výrobu figuriek alebo iné ploché tvary. Po 
vyschnutí sa dá namaľovať či ozdobiť. Nepoužitá hmota sa uloží 
späť do obalu, ktorý zabraňuje jej vysušeniu.

Formy na odlievanie - Srdce Balenie obsahuje formu v tvare srdca.Rozmer: 10 x 10 cm.

Veľký papierový set - Veľká Noc Tento set obsahuje 27 listov rozdelených do papierov rozličnej 
kvality, farby a motívu.
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-
Všetky však majú jedno spoločné, a to: vytvoríte prostredníctvom 
nich dekorácie plné Jari a Veľkej Noci.  Papiere sú o rozmeroch 23
x 33 cm.

Prúžky z krepového papiera.
Vyrobené z vysoko nehorľavého papiera o plošnej hmotnosti 36 
g/m2.Balenie obsahuje 10 roliek v 10-tich farbách.Rozmer jednej 
rolky je 5 cm x 10 m.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto 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

141006-peciatky-listy-a-plody-stromov.jpg 141006-peciatky-listy-a-plody-stromov.jpg

141006-poduska-na-peciatkove-farby.jpg 141006-poduska-na-peciatkove-farby.jpg

141003-disperzne-lepidlo.jpg 141003-disperzne-lepidlo.jpg

151001-vykresy-a4-ekonomicke-balenie.jpg 151001-vykresy-a4-ekonomicke-balenie.jpg

160922-farebne-vykresy-125-g-m2.jpg 160922-farebne-vykresy-125-g-m2.jpg

160922-modelovacia-hmota-samotvrdnuca-hneda-500-g.jpg 160922-modelovacia-hmota-samotvrdnuca-hneda-500-g.jpg

170119-zakladne-temperove-farby-zlta.jpg 170119-zakladne-temperove-farby-zlta.jpg

dierkovac-stredny-motyl.jpg dierkovac-stredny-motyl.jpg

180823-farebny-papier-20-harkov.jpg 180823-farebny-papier-20-harkov.jpg

171005-formy-na-odlievanie-srdce.jpg 171005-formy-na-odlievanie-srdce.jpg

141003-lepidlo-v-tube.jpg 141003-lepidlo-v-tube.jpg

dierkovac-stredny-srdce.jpg dierkovac-stredny-srdce.jpg

dierkovac-velky-hviezda.jpg dierkovac-velky-hviezda.jpg

kriedy-farebne-10-ks.jpg kriedy-farebne-10-ks.jpg

gulicky-s-tvarou-3-cm.jpg gulicky-s-tvarou-3-cm.jpg

ovalne-plast.pohyb.-ocka-15mm.jpg ovalne-plast.pohyb.-ocka-15mm.jpg

suchy-pastel-24-ks.jpg suchy-pastel-24-ks.jpg

pruzky-z-krepoveho-papiera.jpg pruzky-z-krepoveho-papiera.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

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

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.03.2019 14:15:00 - 15.03.2019 14:15:00

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

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 241,66 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 289,99 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.

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 01.03.2019 14:58:01

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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