Kúpna zmluva č. Z201921967_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
00306525
2021035731

035 2851 223, 035 2851 336

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

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Didaktické pomôcky

Kľúčové slová:

horolezecká stena, kocka, farebné zvončeky, hudobná veža, stolová doska, vozík,
kontajner malý, štetce, perá

CPV:

37000000-8 - Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky, materiály pre remeselné a
umelecké práce a príslušenstvo; 37400000-2 - Športový tovar a výbava; 39100000-3 Nábytok; 39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia; 44812300-8 - Školské farby;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Didaktické pomôcky

Funkcia
Didaktické pomôcky
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

Horolezecká stena

ks

1

Kocka cviky

ks

1

Kocka farby

ks

1

Farebné zvončeky

ks

1

Hrkajúce vajíčka

ks

1

Hudobná veža

ks

1

Strana 1 z 7

Minimum

Maximum

Presne

Veľká sada hrkálok

ks

1

Plastová stolová doska zelená

ks

2

Plastová stolová doska žltá

ks

2

Plastová stolová doska modrá

ks

2

Plastová stolová doska červená

ks

2

Výškovo nastaviteľné nohy k plastovej doske červené

ks

2

Výškovo nastaviteľné nohy k plastovej doske žlté

ks

2

Výškovo nastaviteľné nohy k plastovej doske modré

ks

2

Výškovo nastaviteľné nohy k plastovej doske zelené

ks

2

Vozík na rôznorodé použitie

ks

1

Vozík na rôznorodé použitie kvietok

ks

1

Kontajner malý zelený

ks

2

Kontajner malý červený

ks

2

Kontajner malý žltý

ks

2

Kontajner malý modrý

ks

2

Štetce so stojanom triedna sada

ks

4

Odlamovací nôž

ks

30

Veľké perá -dekoračné, balenie 45 ks, 18 cm

ks

5

Mäkké pierka, 100g

ks

5

Indiánske pierka,100g

ks

5

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Horolezecká stena

Uloženie horolezeckých stien jedna pri druhej, dáva možnosť
využitia voľných stien a zároveň umožňuje väčšiemu množstvu
detí zapojiť sa do zábavy lezením.

-

Originálne kamene ako na profesionálnych lezeckých stenách
dávajú deťom pocit skutočného lezenia po skalných previsoch.
Ideálne na cibrenie zrakovo - pohybovej koordinácie.

-

Rozmer: 200 x 125 cm.

Kocka cviky

S kockami máte nekonečné možnosti kombinácií a nápadov na
rôzne aktivity. Molitanová kocka na hranie a rôzne aktivity. Cena
za 1 ks. Rozmer: 30 x 30 x 30 cm.

Kocka farby

S kockami máte nekonečné možnosti kombinácií a nápadov na
rôzne aktivity. Molitanová kocka na hranie a rôzne aktivity. Cena
za 1 ks. Rozmer: 30 x 30 x 30 cm.

Farebné zvončeky

Zvončeky pomáhajú deťom naučiť sa a rozoznávať noty. Rozmer:
13 cm.

Hrkajúce vajíčka

Vyrobené z plastu. V sade je 24 vajíčok. Každá farba vajíčka
vydáva iný zvuk.

-

Rozmer: 18 x 12 x 5 cm.

-

Materiál:

Hudobná veža

S touto sadou deti vytvoria skvelú hudbu, objavujú melódiu a
rytmus. Deti môžu usporiadať bloky rôznych veľkostí akýmkoľvek
spôsobom, skúmať hudbu a tvary a baviť sa.

-

Balenie obsahuje 6 častí, ktoré sa dajú vkladať do seba.Rozmer:
12,4 x 12,5 x 13,9 cm.

Veľká sada hrkálok

Balenie obsahuje 4 veľké drevené rumba gule, 6 hrkajúcich
vajíčok, 4 malé plastové rumba gule, 2 malé drevené rumba gule,
2 kožené rumba gule, 2 dyňovníkové hrkálky, 6 hrkálok v tvare
ovocia.

-

Všetko je zabalené v praktickej plastovej krabici.

-

Materiál:

Plastová stolová doska zelená

stolová doska je hrubá 40 mm a je vyrobená z vysoko kvalitných
plastových materiálov, čo zaručuje dlhovekosť pri používaní
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Drevo / Plast

-

každá doska je zospodu vybavená kovovou konštrukciou, do ktorej
sa jednoduchou montážou priskrutkujú nohy , hrany stolov sú
zaoblené a preto bezpečné aj pre malé deti

-

povrch stolovej dosky je mierne pórovitý rôzne tvary stolových
dosák je možné kombinovať a vytvárať tak široké stolové zostavy

-

Rozmer: 62 x 62 cm. Farba: zelená

Plastová stolová doska žltá

stolová doska je hrubá 40 mm a je vyrobená z vysoko kvalitných
plastových materiálov, čo zaručuje dlhovekosť pri používaní

-

každá doska je zospodu vybavená kovovou konštrukciou, do ktorej
sa jednoduchou montážou priskrutkujú nohy, hrany stolov sú
zaoblené a preto bezpečné aj pre malé deti

-

povrch stolovej dosky je mierne pórovitý rôzne tvary stolových
dosák je možné kombinovať a vytvárať tak široké stolové zostavy

-

Rozmer: 62 x 62 cm. Farba: žltá

Plastová stolová doska modrá

stolová doska je hrubá 40 mm a je vyrobená z vysoko kvalitných
plastových materiálov, čo zaručuje dlhovekosť pri používaní

-

každá doska je zospodu vybavená kovovou konštrukciou, do ktorej
sa jednoduchou montážou priskrutkujú nohy, hrany stolov sú
zaoblené a preto bezpečné aj pre malé deti

-

povrch stolovej dosky je mierne pórovitý, rôzne tvary stolových
dosák je možné kombinovať a vytvárať tak široké stolové zostavy

-

Rozmer: 62 x 62 cm. Farba: modrá

Plastová stolová doska červená

stolová doska je hrubá 40 mm a je vyrobená z vysoko kvalitných
plastových materiálov, čo zaručuje dlhovekosť pri používaní

-

každá doska je zospodu vybavená kovovou konštrukciou, do ktorej
sa jednoduchou montážou priskrutkujú nohyhrany stolov sú
zaoblené a preto bezpečné aj pre malé deti

-

povrch stolovej dosky je mierne pórovitýrôzne tvary stolových
dosák je možné kombinovať a vytvárať tak široké stolové zostavy

-

Rozmer: 62 x 62 cm. Farba: červená

Výškovo nastaviteľné nohy k plastovej doske červené

Nohy aj stolové dosky sa objednávajú samostatne, čo umožňuje
výber farieb a tvarov. Každá doska je zospodu vybavená kovovou
konštrukciou, do ktorej sa jednoduchou montážou priskrutkujú
nohy.

-

Výškovo nastaviteľné nohy - Kovové umožňujú nastaviť výšku
stola od 40 - 60 cm. (o každé 2,5 cm). Nohy je možné ešte
dodatočne výškovo regulovať pri prípadnej nerovnosti podlahy o
ďalšie 2 cm.

-

Priemer nohy: 5 cm. Farba: červená

Výškovo nastaviteľné nohy k plastovej doske žlté

Nohy aj stolové dosky sa objednávajú samostatne, čo umožňuje
výber farieb a tvarov. Každá doska je zospodu vybavená kovovou
konštrukciou, do ktorej sa jednoduchou montážou priskrutkujú
nohy.

-

Výškovo nastaviteľné nohy - Kovové umožňujú nastaviť výšku
stola od 40 - 60 cm. (o každé 2,5 cm). Nohy je možné ešte
dodatočne výškovo regulovať pri prípadnej nerovnosti podlahy o
ďalšie 2 cm.

-

Priemer nohy: 5 cm. Farba: žltá

Výškovo nastaviteľné nohy k plastovej doske modré

Nohy aj stolové dosky sa objednávajú samostatne, čo umožňuje
výber farieb a tvarov. Každá doska je zospodu vybavená kovovou
konštrukciou, do ktorej sa jednoduchou montážou priskrutkujú
nohy.

-

Výškovo nastaviteľné nohy - Kovové umožňujú nastaviť výšku
stola od 40 - 60 cm. (o každé 2,5 cm). Nohy je možné ešte
dodatočne výškovo regulovať pri prípadnej nerovnosti podlahy o
ďalšie 2 cm.

-

Priemer nohy: 5 cm. Farba: modrá
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Výškovo nastaviteľné nohy k plastovej doske zelené

Nohy aj stolové dosky sa objednávajú samostatne, čo umožňuje
výber farieb a tvarov. Každá doska je zospodu vybavená kovovou
konštrukciou, do ktorej sa jednoduchou montážou priskrutkujú
nohy.

-

Výškovo nastaviteľné nohy - Kovové umožňujú nastaviť výšku
stola od 40 - 60 cm. (o každé 2,5 cm). Nohy je možné ešte
dodatočne výškovo regulovať pri prípadnej nerovnosti podlahy o
ďalšie 2 cm.

-

Priemer nohy: 5 cm. Farba: zelená

Vozík na rôznorodé použitie

Praktický vozík s možnosťou výberu farebných bočníc je vhodný
na rôznorodé použitie. Samostatne je vďaka kolieskam ideálnym
doplnkom do každej triedy na presúvanie pomôcok, ktoré
potrebujete mať pri s

-

Dokúpením rozličných doplnkov, vozík jednoducho premeníte na
dokonalú knihovničku, vozík na výtvarné pomôcky, alebo menšiu
kuchynku pre detských kuchárov.

-

Ak už viac nepotrebujete mobilné doplnky, jednoducho ich položíte
na skrinky a v prípade potreby ich opäť vložíte do vozíka.
Konštrukcia vozíka je vyrobená z laminovanej drevotriesky v
odtieni Javor.

-

Podľa Vašich potrieb a predstáv si môžete vybrať z farebných MDF
alebo javorových drevotrieskových bočníc. Jednotlivé doplnky sú
vyrobené z laminovanej drevotriesky v odtieni Javor.

-

Podľa Vašich potrieb a predstáv si môžete vybrať Vozík s MDF
laminovanými bočnicami alebo s bočnicami z javorovej
laminovanej drevotriesky.

-

Rozmer: 59 x 40 cm (V x H). Šírka v prípade bočníc z drevotriesky:
79 cm. Šírka v prípade bočníc z MDF: 78 cm.

Vozík na rôznorodé použitie kvietok

Praktický vozík s možnosťou výberu farebných bočníc je vhodný
na rôznorodé použitie. Samostatne je vďaka kolieskam ideálnym
doplnkom do každej triedy na presúvanie pomôcok, ktoré
potrebujete mať pri s

-

Dokúpením rozličných doplnkov, vozík jednoducho premeníte na
dokonalú knihovničku, vozík na výtvarné pomôcky, alebo menšiu
kuchynku pre detských kuchárov.

-

Ak už viac nepotrebujete mobilné doplnky, jednoducho ich položíte
na skrinky a v prípade potreby ich opäť vložíte do vozíka.

-

Konštrukcia vozíka je vyrobená z laminovanej drevotriesky v
odtieni Javor.

-

Podľa Vašich potrieb a predstáv si môžete vybrať z farebných MDF
alebo javorových drevotrieskových bočníc. Jednotlivé doplnky sú
vyrobené z laminovanej drevotriesky v odtieni Javor.

-

Vozík s MDF laminovanými bočnicami s pestrou dekoráciou.
Rozmer: 80,4 x 59 x 40 cm (Š x V x H).

Kontajner malý zelený

Praktické kontajnery slúžia na odkladanie rozličných pomôcok,
kníh, hračiek a pod... Ich využitie je neobmedzené.

-

Montáž kontajnerov je nenáročná vďaka plastovým koľajničkám,
ktoré sa jednoducho zasunú do predvŕtaných dier na skrinke (pre
väčšiu stabilitu je možné ich poistiť skrutkou).

-

Rozmer: 7,5 x 31 x 42,7 cm. (V x Š x D). Materiál:
Farba: zelená

Kontajner malý červený

Praktické kontajnery slúžia na odkladanie rozličných pomôcok,
kníh, hračiek a pod... Ich využitie je neobmedzené.

-

Montáž kontajnerov je nenáročná vďaka plastovým koľajničkám,
ktoré sa jednoducho zasunú do predvŕtaných dier na skrinke (pre
väčšiu stabilitu je možné ich poistiť skrutkou).

-

Rozmer: 7,5 x 31 x 42,7 cm. (V x Š x D). Materiál:
Farba: červená

Kontajner malý žltý

Praktické kontajnery slúžia na odkladanie rozličných pomôcok,
kníh, hračiek a pod... Ich využitie je neobmedzené.
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Plast

Plast

-

Montáž kontajnerov je nenáročná vďaka plastovým koľajničkám,
ktoré sa jednoducho zasunú do predvŕtaných dier na skrinke (pre
väčšiu stabilitu je možné ich poistiť skrutkou).

-

Rozmer: 7,5 x 31 x 42,7 cm. (V x Š x D). Materiál:
Farba: žltá

Kontajner malý modrý

Praktické kontajnery slúžia na odkladanie rozličných pomôcok,
kníh, hračiek a pod... Ich využitie je neobmedzené.

-

Montáž kontajnerov je nenáročná vďaka plastovým koľajničkám,
ktoré sa jednoducho zasunú do predvŕtaných dier na skrinke (pre
väčšiu stabilitu je možné ich poistiť skrutkou).

-

Rozmer: 7,5 x 31 x 42,7 cm. (V x Š x D) .Materiál:
Farba: modrá

Štetce so stojanom triedna sada

Drevený stojan obsahuje 24 otvorov na štetce. Súčasťu balenia je
100 rôznych štetcov.

Odlamovací nôž

Čepele noža sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Cena je za 1 ks.

Veľké perá -dekoračné

Jedno balenie obsahuje približne 45 kusov pierok.20 g. dĺžka 18
cm

Mäkké pierka

100g. Rôzne farby. Veškosť 10 až 20 cm.Vhodné pre:
Dievča

Indiánske pierka

100g. Rôzne farby.Veľkosť 10 až 20 cm.Vhodné pre:
Dievča

2.3

Plast

Plast

Chlapca /
Chlapca /

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
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

horolezecka-stena.jpg

horolezecka-stena.jpg

kocka-cviky.jpg

kocka-cviky.jpg

-kocka-farby.jpg

-kocka-farby.jpg

farebné zvončeky.jpg

farebné zvončeky.jpg

hudobna-veza.jpg

hudobna-veza.jpg

-velka-sada-hrkalok-26-ks.jpg

-velka-sada-hrkalok-26-ks.jpg

plastova-stolova-doska-stvorec-cervena.jpg

plastova-stolova-doska-stvorec-cervena.jpg

-plastova-stolova-doska-stvorec-modra.jpg

-plastova-stolova-doska-stvorec-modra.jpg

plastova-stolova-doska-stvorec-zelena.jpg

plastova-stolova-doska-stvorec-zelena.jpg

plastova-stolova-doska-stvorec-zlta.jpg

plastova-stolova-doska-stvorec-zlta.jpg
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-vyskovo-nastavitelne-nohy-kovove-cervene-sada-4-ks.jpg

-vyskovo-nastavitelne-nohy-kovove-cervene-sada-4-ks.jpg

vyskovo-nastavitelne-nohy-kovove-modre-sada-4-ks.jpg

vyskovo-nastavitelne-nohy-kovove-modre-sada-4-ks.jpg

vyskovo-nastavitelne-nohy-kovove-zelene-sada-4-ks.jpg

vyskovo-nastavitelne-nohy-kovove-zelene-sada-4-ks.jpg

-vyskovo-nastavitelne-nohy-kovove-zlte-sada-4-ks.jpg

-vyskovo-nastavitelne-nohy-kovove-zlte-sada-4-ks.jpg

vozik-na-roznorode-pouzitie-oranzovy-bocnice-mdf.jpg

vozik-na-roznorode-pouzitie-oranzovy-bocnice-mdf.jpg

vozik-na-roznorode-pouzitie-kvietok.jpg

vozik-na-roznorode-pouzitie-kvietok.jpg

-kontajner-maly-cerveny.jpg

-kontajner-maly-cerveny.jpg

-kontajner-maly-modry.jpg

-kontajner-maly-modry.jpg

-kontajner-maly-zeleny.jpg

-kontajner-maly-zeleny.jpg

kontajner-maly-zlty.jpg

kontajner-maly-zlty.jpg

-stetce-so-stojanom-triedna-sada.jpg

-stetce-so-stojanom-triedna-sada.jpg

odlamovaci-noz-maly-sirka-cepele-9-mm.jpg

odlamovaci-noz-maly-sirka-cepele-9-mm.jpg

velke-pera.jpg

velke-pera.jpg

makke-pierka.jpg

makke-pierka.jpg

indianske-pierka.jpg

indianske-pierka.jpg

hrkajuce-vajicka-24-ks.jpg

hrkajuce-vajicka-24-ks.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Komárno

Ulica:

Centrum voľného času, Nám. gen. Klapku 7

Čas / lehota plnenia zmluvy:
22.07.2019 14:10:00 - 05.08.2019 14:10:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celý predmet zákazky

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 253,60 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 504,32 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 15.07.2019 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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