
Kúpna zmluva č. Z20203789_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: EDUXE Slovensko, s.r.o.
Sídlo: M.C.Sklodowskej 2, 85104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46447644
DIČ: 2023413546
IČ DPH: SK2023413546
Číslo účtu: SK11000000002928874361
Telefón: 0905581454

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Didaktické pomôcky
Kľúčové slová: tvorivosť s LEGO, veľké podložky , malé podložky, kolesá,malý plastový box, stredný 

plastový box
CPV: 37000000-8 - Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky, materiály pre remeselné a 

umelecké práce a príslušenstvo; 39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia; 37520000-9 
- Hračky; 39162100-6 - Vybavenie na vyučovanie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 
prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 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 Minimum Maximum Presne

Tvorivosť s v kvalite LEGO ks 2

Ľudia rôznych povolaní v kvalite LEGO ks 2

Rozprávkové postavy v kvalite LEGO ks 2

Vozidlá v kvalite LEGO ks 2

Letisko kozmodromom v kvalite LEGO ks 1

Spoločnosť v kvalite LEGO ks 1
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Veľké podložky v kvalite LEGO ks 2

Malé podložky v kvalite LEGO ks 2

Kolesá v kvalite LEGO ks 2

Dvere, okná, strešné diely v kvalite LEGO ks 2

Malý plastový box ks 4

Stredný plastový box ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Tvorivosť s v kvalite LEGO Súprava obsahuje 1.000  dielov k voľnému modelovaniu a osem 
obojstranných námetových kariet.

-
štimuluje prirodzenú túžbu detí poznávať, objavovať a modelovať 
skutočný i imaginárny svet, reálne i fantazijné postavy, predmety, 
budovy a iné.

- Umožňuje rozvoj detskej tvorivosti, podporuje vyjadrenie vlastných 
myšlienok a predstáv, rozvíja jemnú motoriku dieťaťa.

Ľudia rôznych povolaní v kvalite LEGO Súprava 256  v kvalite LEGO dielov s námetmi činností

-
• Skúmanie postavení a rolí v spoločnosti• Porozumenie vzťahom• 
Rozvoj výrazových schopností• Poznávanie seba samého• 
Spolupráca• Práca v skupinách

Rozprávkové postavy v kvalite LEGO Súprava 213 v kvalite  LEGO dielov s námetmi činností

- Vzdelávacie hodnoty:• Schopnosť počúvať a vyjadrovat sa• Rozvoj
kreativity• Schopnosť rozprávať príbehy• Spolupráca• Hra v rolách

Vozidlá v kvalite LEGO
Zo súpravy deti môžu modelovať autobus, smetiarske vozidlo, 
čelný nakladač, kamión s návesom, alebo mraziarenske vozidlo na
prevoz zmrzliny.

- Získajú tak modely vozidiel s obsluhou, s ktorými se bežne 
stretávajú v každodennom živote.

-
Pre inšpiráciu súprava obsahuje päť obojstranných námetových 
kariet, ktoré súčasne slúžiia aj ako stavebné návodySúprava je 
uložená v plastovom boxe.

- Súprava 934  v kvalite LEGO dielov deti zoznámi s rôznymi druhmi
vozidiel a ich funkciami.

Letisko kozmodromom v kvalite LEGO Súprava 1176 LEGO dielov ku skúmaniu podmienok leteckého a 
vesmírneho cestovania.

- Súprava obsahuje špeciálne diely pre modelovanie lietadiel, 
vesmírnych lodí a satelitov, vrátane ich obsluhy.

-
Päť obojstranných námetových kariet motivuje k návrhom a 
konštrukciám objektov vzťahujúcich sa k danej téme.Súprava je 
uložená v plastovom boxe.

Spoločnosť v kvalite LEGO Obrovská súprava 1.907 dielov v plastovom boxe, poskytuje 
neobmedzené možnosti modelovania.

- Súprava umožňuje modelovať spoločnosť s oddychovým parkom, 
ZOO, hlavnú ulicu v meste alebo čokoľvek, na čo si spomeniete.

-

Obsahuje stavebné diely rôznych farieb, tvarov a vrátane 
špeciálnych dielov ako sú okná, kvety, bicykle, postavčky a oveľa 
vac. Nájdete v nej aj štyri oddeľovače kociek pre ľahše prestavby 
modelov.

Veľké podložky v kvalite LEGO Súprava obsahuje jednu šedú  podložku, dve zelené a jednu 
modrú.

- Rozmer šedej podložky je 38 x 38 cmRozmer zelenej a modrej 
podložky je 25 x 25 cm

Malé podložky v kvalite LEGO Obsahuje 22 kusov  stavebných podložiek troch rôznych veľkostí a
rozličných farieb.

Kolesá v kvalite LEGO Súprava 286 v kvalite LEGO špeciálnych dielov ku konštrukcii 
kolesových vozidiel.

-
Obsahuje štyri rozdielne veľkosti pneumatík, ktoré spoločne s 
podložkami, hriadeľmi a diskami kolies postačia pre konštrukciu 
podvozkov viac, ako dvanástich rozdielnych vozidiel súčasne.
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Dvere, okná, strešné diely v kvalite LEGO Súprava 278  v kvalite LEGO dielov ponúka ohromné množstvo 
variantov konštrukcií okien, dverí a striech domov.

Malý plastový box
Kontejner má na spodnej časti výtokové otvory, je možné ich 
použiť na pranie stavebných dielov súprav (neagresívny 
saponátový roztok s teplotou max.40°C).

-
Kontejnery je možné na seba vrstviť, prípadne zasúvať do 
špeciálne upravených skríň.Horný rozmer kontejnera je 31x43 cm, 
výška s vrchnákom 10 cm.

Stredný plastový box
Kontejner má na spodnej časti výtokové otvory, je možné ich 
použiť na pranie stavebných dielov súprav (neagresívny 
saponátový roztok s teplotou max.40°C).

-
Kontejnery je možné na seba vrstviť, prípadne zasúvať do 
špeciálne upravených skríň.Horný rozmer kontajnera je 31x43 cm, 
výška s vrchnákom 15 cm.

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

dvere,okná.jpg dvere,okná.jpg

kolesá.jpg kolesá.jpg

letisko.jpg letisko.jpg

malý plastový box.png malý plastový box.png

malé podložky.jpg malé podložky.jpg

Inkedľudia rozných povolaní_LI.jpg Inkedľudia rozných povolaní_LI.jpg

spoločnosť.jpg spoločnosť.jpg

podložky veľké.jpg podložky veľké.jpg

rozprávkové postavy.png rozprávkové postavy.png

ľudia rozných povolaní.png ľudia rozných povolaní.png

stredný plastový box.png stredný plastový box.png

Vozidlá.jpg Vozidlá.jpg

tvorivosť LEGO.png tvorivosť LEGO.png

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:
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Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Materská škola, Lodná ul. č. 1, 94501 Komárno

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.03.2020 10:49:00 - 16.03.2020 10:49:00

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: 1 314,85 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 577,82 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 27.02.2020 12:26:02

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

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