Kúpna zmluva č. Z202022011_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
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

Bankové spojenie:

IBAN: SK2402000000001499634356

Telefón:

0556367358

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Didaktické pomôcky

Kľúčové slová:

voskovky, plastelína, farbičky, mega penové kocky,magnetická tabuľa, puzzle, guličkový
tobogan,novinový papier v rolke, dekorácia slniečko

CPV:

37000000-8 - Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky, materiály pre remeselné a
umelecké práce a príslušenstvo; 39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia; 44812300-8
- Školské farby; 37500000-3 - Hry a hračky; lunaparky; 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

Voskovky trojhranné - 72 ks

ks

3

Plastelína pre najmenších

ks

5

Trojhranné hrubé farbičky, 60 ks

ks

3

LES - FARMA

ks

1

JAR - LETO

ks

1

JESEŇ - ZIMA

ks

1

Mega penové kocky

ks

1
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Minimum

Maximum

Presne

Magnetická tabuľa - zvieratá v lese

ks

1

Počty - puzzle

ks

2

Guličkový tobogan 80 častí

ks

1

Magformers Zrub

ks

1

Farbičky magické - 13 ks

ks

1

Farbičky, v kvalite JUMBO, trojuholníkové

ks

4

Ultra jemná modelovacia hmota , biela

ks

1

Ultra jemná modelovacia hmota , fialová

ks

1

Ultra jemná modelovacia hmota , oranžová

ks

1

Námorná doprava "S"

ks

1

Čiernobiele pohyb, očká

ks

1

Novinový papier v rolke

ks

1

Dekorácia Slniečko l ks

ks

2

Soví strom - Veľká aplikácia so sovou

ks

1

Dekorácia Motýliky 2 ks

ks

1

Vzdušná doprava "S"

ks

1

Vkladacie puzzle - počítajte s tučniakom

ks

1

Pozemná doprava "S"

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Voskovky trojhranné - 72 ks

Nelámavé trojhranné voskové pastelky

-

Balenie obsahuje 72 ks pasteliek v 12 odtieňoch. Rozmer: 11 x 82
mm.

Plastelína pre najmenších

Balenie obsahuje 5 farieb (spolu 350 g).

Trojhranné hrubé farbičky, 60 ks

Balenie obsahuje 60 ks farbičiek v 12 rôznych farbách. Balenie:
praktickej kartónovej krabičke.Dĺžka: 17,5 cm; priemer: 1 cm.

LES - FARMA

Každé lotto obsahuje dva tematické obrázky s rozmermi 12 x 12
cm, 16 kartičiek s rozmermi 6 x 6 cm, ktoré sa k daným obrázkom
priraďujú a drevený rám 40 x 28 cm.

JAR - LETO

Každé lotto obsahuje:- dva tematické obrázky s rozmermi 12 x 12
cm,- 16 kartičiek s rozmermi 6 x 6 cm, ktoré sa k daným obrázkom
priraďujú a- drevený rám 40 x 28 cm.

JESEŇ - ZIMA

Každé lotto obsahuje:- dva tematické obrázky s rozmermi 12 x 12
cm,- 16 kartičiek s rozmermi 6 x 6 cm, ktoré sa k daným obrázkom
priraďujú a- drevený rám 40 x 28 cm.

Mega penové kocky

Balenie obsahuje 32 ks rozličných penových tvarov veľkých
rozmerov (od 7 x 7 cm až po 30 x 15 cm).Rozmer balenia: 46 x 23
x 31 cm.

Magnetická tabuľa - zvieratá v lese

Priraďovacia hra, kde sa na magnetickú tabuľu ukladajú magnetky
zvierat. Druhá strana tabule je vhodná na písanie s
kriedami.Rozmer: 30 x 26 cm

-

Materiál: plast

Počty - puzzle

30 dielne drevené puzzle na poznávanie a učenie čísel od 1 do 10.

-

Každé puzzle je zložené z 3 častí, na ktorých je pre
lepšiepochopenie zobrazený počet, číslica a názorná ukážka
prstov na ruke.

-

Rozmer: 18 x 6 x 0,5 cm.

Guličkový tobogan 80 častí

Skvelá stavebnica, ktorá zabaví deti na dlhé hodiny. Z jednotlivých
dielikov si môžu poskladať tobogány podľa vlastnej fantázie alebo
podľa obrázkov na krabici.

-

Potom už len stačí vhodiť guličky, ktoré sa rýchlo rozkotúľajú
docieľa.

-

Balenie obsahuje 80 dielov.
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Magformers Zrub

Kreatívna sada, ktorá obsahuje 87 dielikov, pomocou ktorých si
zostavíte nielen rozprávkový zrubový domček.

-

Balenie obsahuje: 10 trojuholníkov, 30 štvorcov, 4 obdĺžniky, 2
lichobežníky, 4 tyčky, 8 striešok, 2 stromčeky, 2 okienka s
mriežkami, 8 zrubových panelov,

-

5 zrubových okienok, 2 zrubové balkóny, 1 rebrík, 4 zrubové
ohrádky, 5 panelov s trávnikom.

-

Rozmer balenia: 44 x 32 x 6,5 cm.

Farbičky magické - 13 ks

Trojhranné farbičky s viacfarebnou tuhou, ktorá zanecháva
zaujímavú stopu. Balenie obsahuje 13 ks farbičiek v rôznych
odtieňoch, orezávadlo a gumu. Rozmery: 12,2 x 1 cm, priemer
tuhy 0,56 cm.

Farbičky, v kvalite JUMBO, trojuholníkové

Sada obsahuje 12 mäkkých ceruziek v intenzívnych farbách a
orezávátko.

Ultra jemná modelovacia hmota , biela

Ultra jemný modelovací materiál je ľahko tvarovateľný .

-

Neschne, zostáva permanentne tvarovateľný a tak ponúka
nekonečné možnosti použitia.

-

Materiál je bezpečný, bez zápachu a neobsahuje glutén. V balení
500 g.

Ultra jemná modelovacia hmota , fialová

Ultra jemný modelovací materiál je ľahko tvarovateľný

-

Neschne, zostáva permanentne tvarovateľný a tak ponúka
nekonečné možnosti použitia.

-

Materiál je bezpečný, bez zápachu a neobsahuje glutén. V balení
500 g.

Ultra jemná modelovacia hmota , oranžová

Ultra jemný modelovací materiál je ľahko tvarovateľný

-

Neschne, zostáva permanentne tvarovateľný a tak ponúka
nekonečné možnosti použitia.

-

Materiál je bezpečný, bez zápachu a neobsahuje glutén. V balení
500 g.

Námorná doprava "S"

Každý kus má na zadnej strane suchý zips, vďaka čomu ho možno
upevniť aj na vyučovacie dosky a plátna z našej ponuky.

-

Sú určené na predné tabule v triedach a na stolové práce.

-

Rozličnými tematickými cvičeniami s plstenými motívmi podporíte
rozvoj rozumových schopností detí.

-

Rozmer:- výška 2 až 20 cm,- šírka (dĺžka) 2 až 20 cm. 10 dielna
sada.

Čiernobiele pohyb, 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.

Novinový papier v rolke

Čistý novinový papier v rolke je skvelou pomôckou pri vytváraní
papierovej hmoty (technika papier mâché).

-

Gramáž papiera je 45 g/m2. Šírka papiera: 80 cm. Celková dĺžka
rolky: 340 m.

Dekorácia Slniečko l ks

Vyrobené z tvrdej lepenky. Rozmer: 42,5 x 41 cm (Š x V).

Soví strom - Veľká aplikácia so sovou

Materiál: kartón.

-

Obsahuje: veľký strom s listami, 1 veľkú a 30 malých sovičiek, 4
dodatočné listy, 3 žalude, 1 jabĺčko.

Dekorácia Motýliky 2 ks

Sada obsahuje 2 motýle rozličných farieb.

-

Vyrobené z tvrdej lepenky.

-

Rozmer: 41 x 41 cm (Š x V).

Vzdušná doprava "S"

Každý kus má na zadnej strane suchý zips, vďaka čomu ho možno
upevniť aj na vyučovacie dosky a plátna z našej ponuky.

-

Sú určené na predné tabule v triedach a na stolové práce.
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-

Rozličnými tematickými cvičeniami s plstenými motívmi podporíte
rozvoj rozumových schopností detí.

-

Rozmer:- výška 2 až 20 cm,- šírka (dĺžka) 2 až 20 cm.

-

10 dielna sada

Vkladacie puzzle - počítajte s tučniakom

Drevené vkladacie puzzle pomáhajú zábavnou formou naučiť deti
základy počítania do 10.

-

Spočítajte s tučniakom ulovené rybičky a vytvorte zhodu s
farebným puzzle dielikom. Hra podporuje učenie počtov, farieb,
zvyšuje rozvoj jemnej motoriky a myslenia.

-

Balenie obsahuje 10 dielikov.Rozmer: 24,5 x 24,5 cm.

-

Materiál:

Pozemná doprava "S"

Každý kus má na zadnej strane suchý zips, vďaka čomu ho možno
upevniť aj na vyučovacie dosky a plátna z našej ponuky.

-

Sú určené na predné tabule v triedach a na stolové práce.

2.3

Drevo

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

farbicky-jumbo-trojuholnikove-12-farieb.jpg

farbicky-jumbo-trojuholnikove-12-farieb.jpg

farbicky-magicke-13-ks.jpg

farbicky-magicke-13-ks.jpg

dekoracia-slniecko-1-ks.jpg

dekoracia-slniecko-1-ks.jpg

gulickovy-tobogan-80-casti.jpg

gulickovy-tobogan-80-casti.jpg

ciernobiele-pohyblive-ocka.jpg

ciernobiele-pohyblive-ocka.jpg

jar-leto.jpg

jar-leto.jpg

-les-farma.jpg

-les-farma.jpg

Kopírovať z gulickovy-tobogan-80-casti.jpg

Kopírovať z gulickovy-tobogan-80-casti.jpg

magformers-zrub.jpg

magformers-zrub.jpg

magneticka-tabula-zvierata-v-lese.jpg

magneticka-tabula-zvierata-v-lese.jpg

-mega-penove-kocky.jpg

-mega-penove-kocky.jpg

namorna-doprava-.jpg

namorna-doprava-.jpg

novinovy-papier-v-rolke.jpg

novinovy-papier-v-rolke.jpg

plastelina-pre-nejmensich.jpg

plastelina-pre-nejmensich.jpg

-pocty-puzzle.jpg

-pocty-puzzle.jpg
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velka-aplikacia-so-sovou.jpg

velka-aplikacia-so-sovou.jpg

voskovky-trojhranne-72ks.jpg

voskovky-trojhranne-72ks.jpg

trojhranne-farbicky-hrube-60-ks.jpg

trojhranne-farbicky-hrube-60-ks.jpg

vzdusna-doprava-s.jpg

vzdusna-doprava-s.jpg

dekoracia-motyliky-2-ks.jpg

dekoracia-motyliky-2-ks.jpg

pozemna-doprava-s.jpg

pozemna-doprava-s.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Komárno

Ulica:

Materská škola s VJM Ul. františkánov č. 20

Čas / lehota plnenia zmluvy:
24.09.2020 14:52:00 - 08.10.2020 14:52:00

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: 644,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 772,80 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 14.09.2020 16:28:01
Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
NOMIland s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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