
Kúpna zmluva č. Z201937243_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
Kľúčové slová: drevená skladačka, hudobné nástroje, hudobné valce, temperové farby, vodové farby, 

lepiaca pištol, farby na tvár , sprej na vlasy, kriedy farebné
CPV: 37524000-7 - Hry; 37500000-3 - Hry a hračky; lunaparky; 60000000-8 - Dopravné služby 

(bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: učebné pomôcky

Funkcia

učebné 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 Minimum Maximum Presne

Džingel, 2 džingle na paličke dlhej 22 cm. ks 3

Činely na prsty. Pár mosadzných činelov o priemere 
6,4cm s koženými popruhmi. ks 3

Zvuk dažďa. Plastový nástroj o priemere 5,5 cm, ktorý 
pomocou guľôčok vytvára zvuk dažďa.Dĺžka: 34 cm. ks 1

Hudobné valce. Sada obsahuje 5 valcov - horná oktáva, 
tóny c#, d#, f#, g#, a#. Maximálna dĺžka valca: 63 cm 
.Hudobné valce majú byť vyrobené z vysoko kvalitného 
plastu.

sada 1
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Hudobný stolček. Drevený hudobný stolík má obsahovať
xylofón, rapkáč, zvonček a bubienok. Stolček má mať 
len tri nohy, no aj napriek tomu má byť  stabilný.Rozmer:
32 x 30 x 23 cm.

ks 1

Sada perkusií.  3 drevené rytmické nástroje v 
pestrofarebnom prevedení - kastanet, činely na rúčke a 
guiro.Rozmer balenia: 26 x 15,5 x 4 cm.

sada 1

Prevliekania. 5 rôznych drevených prevliekacích 
zvieratiek a 5 farebne zladených šnúrok. Hra rozvíja 
koordináciu ruka-oko a koncentráciu.Rozmer: 21 x 18 3 
cm

bal 1

Hľadaj pár. 12 drevených kúskov a bavlnenú taštičku. 
Rozmer: 7 - 11,5 cm. ks 1

Dotykové vankúšiky. 10 párov vankúšikov z rôzneho 
materiálu (hrčkavý, chlpatý, so žmolkami, hrudkovitý, 
ryhovaný, tvrdý, drsný, klzký, hladký a jemný), veľkosti 5 
až 8 cm.

ks 1

Veže z geometrických tvarov.Obsah hry: 4 x nádstavec, 
4 x veľké kocky, 4 x malé kocky, 8 farebných guličiek, 8 
farebných krúžkov, 12 x karty s predlohami. Materiál: 
Drevo

ks 1

Drevená sklacačka zvieratká. 4 skladačky zvierat, 
pričom každé je poskladané zo 4 drevených 
dielikov.Rozmer dielika: 4 x 4 cm. Materiál:   Drevo

ks 1

Váha. Balenie obsahuje 10 bielych kociek na váženie. 
Rozmer: 55 x 12 x 5 cm. bal 1

Priraď puzle. 30 dielikov, pomocou ktorých je možné 
deťom priradiť rôzne oblečenie a vytvoriť tak veselé 
kombinácie alebo si zahrať hru, kto má lepšiu 
pamäť.Rozmer balenia: 28,9 x 33,6 x 0,9 cm.

bal 1

Temperové farby v kvalite Basic Color 1000 ml biela ks 4

Temperové farby v kvalite Basic Color 1000 ml žltá ks 2

Temperové farby v kvalite Basic Color 1000 ml oranžová ks 2

Temperové farby v kvalite Basic Color 1000 ml 
tmavočervená ks 2

Temperové farby v kvalite Basic Color 1000 ml 
tmavozelená ks 2

Temperové farby v kvalite Basic Color 1000 ml 
svetlomodrá ks 2

Temperové farby v kvalite Basic Color 1000 ml 
tmavomodrá ks 2

Temperové farby v kvalite Basic Color 1000 ml hnedá ks 2

Temperové farby v kvalite Basic Color 1000 ml čierna ks 2

Temperové farby v kvalite Basic Color 1000 ml fialová ks 2

Vodové farby.Vysoká kvalita, priehľadný plastový obal, 
priložený štetec, priehradky na rozmiešavanie farieb, 
široká škála odtieňov, po zaschnutí farby nepraskajú, 
rýchloschnúce. 12 ks farieb

ks 10

Mramorové farby v kvalite MARABU.Sada obsahuje 6 
farieb - žltú, červenú, modrú, zelenú, bielu a 
čiernu.Objem jednej farby: 15 ml.

ks 1

Akrylové farby ks 2

Lepiaca pištol veľká. Čas tavenia je od 3 - 5 minút. Pištoľ
sa zohrieva na 101°C (vnútro pištole, kde sa vkladajú 
tyčinky pracuje pri teplote 80°C). Tyčinky sa zohrievajú 
na teplotu 40°C. Obsahuje zástrčku pre európsky typ 
zásuviek - 240V (nie pre UK). Do pištole sú vhodné 
Tyčinky PB2470944 (objednávajú sa 
samostatne).Rozmer: 17 x 14 cm.

ks 2
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Tyčinky pre lepiacu pištol veľkú.Balenie obsahuje 8 ks. 
Sú vyrobené z parafínového vosku.Priemer tyčiniek: 11 
mm. Dĺžka tyčiniek: 25 cm.

ks 5

Disperzné lepidlo v kvalite Wurstol. Biele lepidlo bez 
rozpúšťadiel je vhodné na lepenie papiera, kartónu, 
fotografií, dreva, kože a textilu.Objem: 120 ml.

ks 10

Fixky hrubé. Hrubé guľaté fixky v 10 farbách. bal 1

Farby na tvár. Biela. Netoxická farba na tvár a telo, 
zmýva sa pomocou vody. ks 1

Farby na tvár. Čierna. Netoxická farba na tvár a telo, 
zmýva sa pomocou vody. ks 1

Farby na tvár. Oranžová. Netoxická farba na tvár a telo, 
zmýva sa pomocou vody. ks 1

Farby na tvár. Červená. Netoxická farba na tvár a telo, 
zmýva sa pomocou vody. ks 1

Farby na tvár. Žltá. Netoxická farba na tvár a telo, zmýva
sa pomocou vody. ks 1

Farby na tvár. Modrá. Netoxická farba na tvár a telo, 
zmýva sa pomocou vody. ks 1

Farby na tvár. Zelená. Netoxická farba na tvár a telo, 
zmýva sa pomocou vody. ks 1

Farby na tvár.Zlatá. Netoxická farba na tvár a telo, 
zmýva sa pomocou vody. ks 1

Farby na tvár. Strieborná. Netoxická farba na tvár a telo, 
zmýva sa pomocou vody. ks 1

Farby na tvár. Hnedá. Netoxická farba na tvár a telo, 
zmýva sa pomocou vody. ks 1

Paletka s make upom. Balenie obsahuje 12 farieb, 4 
štetce a 2 špongie na nanášanie. ks 1

Hubky na make up. Hubky na nanášanie farby na 
tvár.Balenie obsahuje 3 ks. bal 3

Štetce na make up. Štetce na nanášanie farby na 
tvár.Balenie obsahuje 3 ks rôznych štetcov. bal 1

Trblietavé farby na tvár.Farby na maľovanie a zdobenie 
tváre.Balenie obsahuje 5 farieb v tyčinkách a 
orezávatko.

bal 1

Farby na tvár v tyčinkách - základné. Zloženie farieb je 
veľmi príjemné na dotyk. Pri aplikácii nešpinia ruky. Z 
pokožky sa ľahko odstránia vodou a mydlom alebo 
odstraňovačom make-upu. Balenie obsahuje 5 odtieňov.

bal 3

Farby na tvár v tyčinkách. Balenie 10 farieb x 4 g. bal 1

Sprej na vlasy. Farebný sprej na vlasy, ľahko sa zmýva 
vodou a šampónom.Objem: 125 ml. Modrý ks 1

Farebný sprej na vlasy, ľahko sa zmýva vodou a 
šampónom.Objem: 125 ml. Ružový ks 1

Farebný sprej na vlasy, ľahko sa zmýva vodou a 
šampónom.Objem: 125 ml. zelený ks 1

Strúhadlo na pastelky. Strúhadlo s mäkkým úchopom 
ideálne na strúhanie pasteliek. ks 5

Strúhadlo na grafitové ceruzky. Strúhadlo s mäkkým 
úchopom ideálne na strúhanie grafitové ceruzky. ks 5

Trojhranná grafitová ceruzka maxi. Balenie obsahuje 12 
ks ceruziek.Rozmer: dĺžka 17,5 cm; priemer 1 cm. bal 1

Farebné ceruzky v kvalite Progreso. Kvalitné pastelové 
farbičky s lakovaným povrchom. Dajú sa ľahko naostriť 
klasickým orezávadlom na ceruzky. Majú veľmi dobrú 
kryciu schopnosť a dobrú priľnavosť na rôzne druhy 
papiera.Balenie obsahuje 12 ks pasteliek v rôznych 
intenzívnych farbách.

bal 5
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Umelý uhlík. Čierny uhlík na umelecké kresby a 
tieňovanie. Balenie obsahuje 6 uhlíkov. bal 3

Kriedy farebné štvorcové 12 farieb. Balenie obsahuje 
rôzny počet farieb podľa balenia. Vhodné na 
tabuľu.Rozmer: 1,2 x 1,2 x 10 cm.

bal 2

Suchý pastel 6 ks. Rozmery: dĺžka 7,5 cm, priemer 10 
mm. bal 7

Štetce s krátkou  rúčkou, guľaté 12 ks bal 1

Výkresy A4. Obsahuje 200 výkresov (180 g/m2). bal 3

Čierny výkres A4. 200 g/m2, 230 mikrónov. Balenie 
veľkosti A4 obsahuje 100 Ks. bal 1

Farebné papiere A4. Obsahuje 20 farebných listov. bal 10

Farebné výkresy. Balenie obsahuje 50 hárkov v 10 
rôznych farbách. bal 2

Sada farby na sklo. Farby na maľovanie na sklo, zrkadlo,
obkladačky a iné hladké povrchy. Najprv sa farba 
nanesie priamo z fľaštičky na fóliu, po zaschnutí sa 
opatrne oddelí od fólie a nalepí sa na požadovaný 
povrch. Sada obsahuje 10 fľaštičiek (biela, žltá, 
oranžová, červená, fialová, tmavomodrá, svetlozelená, 
tmavozelená, hnedá a čierna kontúra), 2 šablóny, 1 fóliu 
a 2 náhradné trysky.Objem: 9 x 22 ml; 1 x 40 ml.

sada 3

Náčrtník A4 40 listov ks 10

Obojstranná lepiaca páska. Pevná plastová páska sa 
ľahko používa na lepenie rôznych povrchov.Rozmer: 3,3
cm x 50 m.

ks 5

Samolepiace magnetické štvorčeky. Balenie obsahuje 
100 ks samolepiacich štvorčekov. ks 2

Vonkajšie tabule ks 1

Navliekacia húsenica.Hra obsahuje húsenicu na šnúrke 
a 10 dielikov. Dĺžka polyesterovej šnúrky je 38 cm ks 1

Čiernobiele pohyblivé očká. Očká sú v rôznych 
veľkostiach a sú balené v tube.Tuba sa skladá z 5 
jednotlivých dielov a obsahuje spolu 500 ks 
očiek.Priemer očiek: 0,5 - 2 cm.

ks 1

Krepový papier. 10 roliek v desiatich farbách.Rozmer: 
2,5 m x 50 cm. bal 5

Dátum a čas v angličtine. Obojstranne laminovaný 
nástenný obraz na výuku anglického jazyka.Balenie 
obsahuje závesný systém.Rozmer: 100 x 70 cm.

ks 1

Predložky v angličtine. Obojstranne laminovaný 
nástenný obraz na výuku anglického jazyka. Balenie 
obsahuje závesný systém. Rozmer: 100 x 70 cm.

ks 1

Lišiacke učenie - angličtina. Balenie obsahuje 48 
kartičiek a 8 prikladacích tabúľ.Rozmer balenia: 19 x 
27,4 x 4,2 cm.

ks 1

Plastové stoličky - výška 35 cm.Stoličky sú vyrobené z 
vysokokvalitného plastu, ktorý je trvácny a odolný voči 
poškriabaniu. Vďaka pevnej konštrukcii sú stoličky 
vhodné aj pre väčšie deti. Ergonomicky tvarované 
sediská a operadlá prispievajú k zdravému vývoju 
dieťaťa počas sedenia. K dispozícii je výber zo 4 farieb, 
čím sa dokonale hodia k našim stolom. Stoličky sú 
stohovateľné, čo zabezpečuje ich jednoduché 
uskladnenie.Výška stoličky: 58 cmVýška sedadla: 35 
cmNosnosť: 120 - 140 kg . červená farba.

ks 2
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Stoličky sú vyrobené z vysokokvalitného plastu, ktorý je 
trvácny a odolný voči poškriabaniu. Vďaka pevnej 
konštrukcii sú stoličky vhodné aj pre väčšie deti. 
Ergonomicky tvarované sediská a operadlá prispievajú k
zdravému vývoju dieťaťa počas sedenia. K dispozícii je 
výber zo 4 farieb, čím sa dokonale hodia k našim stolom.
Stoličky sú stohovateľné, čo zabezpečuje ich 
jednoduché uskladnenie.Výška stoličky: 58 cmVýška 
sedadla: 35 cmNosnosť: 120 - 140 kg. modrá farba.

ks 2

Stoličky sú vyrobené z vysokokvalitného plastu, ktorý je 
trvácny a odolný voči poškriabaniu. Vďaka pevnej 
konštrukcii sú stoličky vhodné aj pre väčšie deti. 
Ergonomicky tvarované sediská a operadlá prispievajú k
zdravému vývoju dieťaťa počas sedenia. K dispozícii je 
výber zo 4 farieb, čím sa dokonale hodia k našim stolom.
Stoličky sú stohovateľné, čo zabezpečuje ich 
jednoduché uskladnenie.Výška stoličky: 58 cmVýška 
sedadla: 35 cmNosnosť: 120 - 140 kg. zelená farba.

ks 2

Stoličky sú vyrobené z vysokokvalitného plastu, ktorý je 
trvácny a odolný voči poškriabaniu. Vďaka pevnej 
konštrukcii sú stoličky vhodné aj pre väčšie deti. 
Ergonomicky tvarované sediská a operadlá prispievajú k
zdravému vývoju dieťaťa počas sedenia. K dispozícii je 
výber zo 4 farieb, čím sa dokonale hodia k našim stolom.
Stoličky sú stohovateľné, čo zabezpečuje ich 
jednoduché uskladnenie.Výška stoličky: 58 cmVýška 
sedadla: 35 cmNosnosť: 120 - 140 kg. žltá farba.

ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

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

akrylove-farby.jpg akrylove-farby.jpg

-cierny-vykres-a4.jpg -cierny-vykres-a4.jpg

ciernobiele-pohyblive-ocka.jpg ciernobiele-pohyblive-ocka.jpg

cinely-na-prsty.jpg cinely-na-prsty.jpg

dotykove-vankusiky.jpg dotykove-vankusiky.jpg

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

drevena-skladacka-zvieratka.jpg drevena-skladacka-zvieratka.jpg

dzingel.jpg dzingel.jpg
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-farba-na-tvar-zelena.jpg -farba-na-tvar-zelena.jpg

farby-na-sklo-10-farieb.jpg farby-na-sklo-10-farieb.jpg

farby-na-tvar-v-tycinkach-10-ks.jpg farby-na-tvar-v-tycinkach-10-ks.jpg

farby-na-tvar-v-tycinkach-zakladne.jpg farby-na-tvar-v-tycinkach-zakladne.jpg

-farby-vodove-12-ks.jpg -farby-vodove-12-ks.jpg

-farebne-vykresy-225g-m2-a4.jpg -farebne-vykresy-225g-m2-a4.jpg

-farebny-papier-a4-20-ks.jpg -farebny-papier-a4-20-ks.jpg

-fixky-hrube.jpg -fixky-hrube.jpg

hubky-na-make-up.jpg hubky-na-make-up.jpg

hladaj-par.jpg hladaj-par.jpg

-hudobne-valce-chromaticka-sada.jpg -hudobne-valce-chromaticka-sada.jpg

hudobny-stolcek.jpg hudobny-stolcek.jpg

krepovy-papier-10-roliek.jpg krepovy-papier-10-roliek.jpg

-kriedy-farebne-stvorcove-12-farieb.jpg -kriedy-farebne-stvorcove-12-farieb.jpg

lisiacke-ucenie-anglictina-slovenska-verzia.jpg lisiacke-ucenie-anglictina-slovenska-verzia.jpg

-lepiaca-pistol-velka.jpg -lepiaca-pistol-velka.jpg

mramorove-farby-marabu.jpg mramorove-farby-marabu.jpg

-nacrtnik-a4-40-listov.jpg -nacrtnik-a4-40-listov.jpg

nastenny-obraz-xl-datum-a-cas-v-anglictine-sk-verzia.jpg nastenny-obraz-xl-datum-a-cas-v-anglictine-sk-verzia.jpg

nastenny-obraz-xl-predlozky-v-anglictine-sk-verzia.jpg nastenny-obraz-xl-predlozky-v-anglictine-sk-verzia.jpg

navliekacia-husenica-s-cislami.jpg navliekacia-husenica-s-cislami.jpg

pastelove-farbicky-lakovane-12ks.jpg pastelove-farbicky-lakovane-12ks.jpg

obojstranna-lepiaca-paska.jpg obojstranna-lepiaca-paska.jpg

priradovacie-puzzle-deti-roznych-kutov-sveta.jpg priradovacie-puzzle-deti-roznych-kutov-sveta.jpg

-paletka-s-make-upom.jpg -paletka-s-make-upom.jpg

sada-perkusii-3-ks.jpg sada-perkusii-3-ks.jpg

samolepiace-magneticke-stvorceky-2-x-2-cm.jpg samolepiace-magneticke-stvorceky-2-x-2-cm.jpg

stetce-na-make-up.jpg stetce-na-make-up.jpg

-sprej-na-vlasy.jpg -sprej-na-vlasy.jpg

stolicka-plast.-35-cm.jpg stolicka-plast.-35-cm.jpg

struhadlo-na-grafitove-ceruzky.jpg struhadlo-na-grafitove-ceruzky.jpg

struhadlo-na-pastelky.jpg struhadlo-na-pastelky.jpg

temperove-farby-basic-color-500-ml-zlta.jpg temperove-farby-basic-color-500-ml-zlta.jpg

temperove-farby-basic-color-500-ml-tmavocervena.jpg temperove-farby-basic-color-500-ml-tmavocervena.jpg

-suchy-pastel-6-ks.jpg -suchy-pastel-6-ks.jpg

tycinky-pre-lepiacu-pistol-velku-8-ks-nahrada-za-ts100ggs.jpg tycinky-pre-lepiacu-pistol-velku-8-ks-nahrada-za-ts100ggs.jpg

trblietave-farby-na-tvar.jpg trblietave-farby-na-tvar.jpg

-temperove-farby-basic-color-1000-ml-biela.jpg -temperove-farby-basic-color-1000-ml-biela.jpg

trojhranna-grafitova-ceruzka-maxi.jpg trojhranna-grafitova-ceruzka-maxi.jpg

umely-uhlik.jpg umely-uhlik.jpg

-veze-z-geometrickych-tvarov.jpg -veze-z-geometrickych-tvarov.jpg

-vykresy-a4-200-ks.jpg -vykresy-a4-200-ks.jpg

zvuk-dazda.jpg zvuk-dazda.jpg

zvieratka-z-farmy-na-prevliekanie.jpg zvieratka-z-farmy-na-prevliekanie.jpg
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III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Centrum voľného času, Nám. gen. Klapku 7

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

16.12.2019 09:11:00 - 30.12.2019 09:11:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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: 961,25 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 153,50 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.

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 11.12.2019 10:14:03

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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