Kúpna zmluva č. Z202025228_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 pre MŠ

Kľúčové slová:

stavebnica, kolieska, lekársky plášť, , stetoskop, centimetrové kocky, úchyty na ceruzku,
sedačka ježko, zatlkačka

CPV:

37524000-7 - Hry; 37500000-3 - Hry a hračky; lunaparky; 37000000-8 - Hudobné nástroje,
športový tovar, hry, hračky, materiály pre remeselné a umelecké práce a príslušenstvo;
30192130-1 - Ceruzky; 30192134-9 - Držiaky na ceruzky; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Didaktické pomôcky pre MŠ

Funkcia
Didaktické pomôcky pre MŠ
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

Stavebnica v kvalite Primo Box

ks

1

Stavebnica v kvalite Magformers o-bdĺžníčky 12 kusový

ks

1

Stavebnica v kvalite Magformers Exxtenzo box

ks

1

Kolieska

ks

2

Lekársky plášť

ks

1

Stetoskop

ks

1

Centimetrové kocky - 1000 kusov

ks

1

Strana 1 z 5

Minimum

Maximum

Presne

Úchyty na ceruzku

ks

1

Magnet box - tangram

ks

1

Magnet box - junior

ks

1

Sedačka - Ježko s ovocím - jednotka, 30,5 cm

ks

1

Sedačka - Ježko s ovocím - dvojka, 30,5 cm

ks

1

Sedačka - Ježko s ovocím - trojka, 30,5 cm

ks

1

Zatlkačka - Vozidlá

ks

2

Zatlkačka - V lese

ks

2

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Stavebnica v kvalite Primo Box

Obľúbená sada s kolieskami, figúrkou a pevným podvozkom. Časť
štvorcových dielikov je nahradená Plastovými nadstavcami, ktoré
tvoria pevnú konštrukčnú základňu pre stavbu aj
komplikovanejších stavieb

-

Balenie obsahuje 31 dielikov: 9 štvorcov, 8 trojuholníkov, 1 trojitý
obdĺžnik, 1 figurku, 2 páry koliesok, 4 Lux pyramídy, 2 Lux
pyramídy trojboké, 1 nadstavec Kocka, 3 nadstavce Spojka.

-

Rozmer boxu: 30 x 19 x 13 cm (5l).

Stavebnica v kvalite Magformers o-bdĺžníčky 12 kusový

Balenie obsahuje 12 rôznofarebných obdĺžničkov.Rozmer: 6,5 x
3,6 cm.

-

Originálna magnetická stavebnica, ktorej postačuje len niekoľko
základných tvarov na to, aby ste vedeli zostaviť obrovské
množstvo dvoj a trojrozmerných objektov.

-

Jednotlivé dieliky sa k sebe pripájajú pomocou neodymových
magnetov umiestnených bezpečne vnútri. Spájať môžete
ktorékoľvek strany dielikov - magnety sa samé natočia tak, aby sa
navzájom neodpudzovali

Stavebnica v kvalite Magformers Extenzo box

Balenie obsahuje 45 dielikov: 12 trojuholníkov, 9 štvorcov, 2
kosoštvorce, 3 vysoké trojuholníky, 1 trojitý obdĺžnik, 1 figúrku, 1
koliesko, 3 Lux pyramídy, 3 Lux pyramídy trojboké,

-

1 koliesko pre motorky, 1 doplnkový nadstavec - kocka, 1
doplnkový nadstavec - Trojboký, 4 doplnkové nadstavce - spojka, 1
doplnkové nadstavec - stĺpik, 2 doplnkové nadstavce - spojky na
stĺpik.

-

Originálna magnetická stavebnica, ktorej postačuje len niekoľko
základných tvarov na to, aby ste vedeli zostaviť obrovské
množstvo dvoj a trojrozmerných objektov.

-

Jednotlivé dieliky sa k sebe pripájajú pomocou neodymových
magnetov umiestnených bezpečne vnútri. Spájať môžete
ktorékoľvek strany dielikov - magnety sa samé natočia tak, aby sa
navzájom neodpudzovali

Kolieska

Balenie obsahuje 2 páry koliesok na podvozkových doštičkách v
tvare štvorca. Nový systém zacvakávania magnetických štvorcov
na podvozok zaručujú väčšiu pevnosť.

-

Rozmer podvozkovej doštičky: 6,4 x 6,4 cm.Rozmer balenia: 11,4
x 11,4 cm.

Lekársky plášť

Plášť pre malých lekárov je vyrobený z kvalitnej látky. Farebné
obrázky lekárskych pomôcok doplnia dokonalý vzhľad.Rozmer: 60
x 61 x 1 cm.

Stetoskop

Reálny kovový stetoskop umožní počuť tlkot srdca. Dĺžka: 74 cm.

Centimetrové kocky- 1000 kusov

Balenie obsahuje 1000 ks plastových kociek s rozmerom 1 x 1 x 1
cm v 10 rôznych farbách. Môžu slúžiť ako pomôcka pri
matematických úlohách alebo pri iných aktivitách.

Úchyty na ceruzku

Jednoduchá pomôcka, ktorá prispeje k lepšiemu držaniu ceruzky a
podporuje správne umiestnenie prstov. Sada obsahuje 4 kusy.
Priemer úchytu je 0,8 cm.Dĺžka úchytu je 3,7 cm.

Magnet box - tangram

Kovový box obsahuje 34 drevených magnetických dielikov, ktoré
sa dajú pripevniť ku kovovému podkladu z každej strany. Balenie
obsahuje aj 8 predlôh, podľa ktorých deti skladajú rôzne obrázky.

-

Rozmer: 33 x 19 x 1 cm.
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Magnet box - junior

Kovový box obsahuje 16 drevených magnetických dielikov, ktoré
sa dajú pripevniťku kovovému podkladu z každej strany.Balenie
obsahuje aj 16 predlôh, podľaktorých deti skladajú rôzne obrázky.

-

Rozmer: 33 x 19 x 1 cm.

Sedačka - Ježko s ovocím -jednotka, 30,5 cm

Rozmery sedačiek: celková výška sedačiek 58 cm,Celková hĺbka
48 cm. Výška sedu je 30,5 cm. Hlbka sedu 40 cm. Celková šírka
54,5 cm

-

Povrchový materiál: mikrofáza.

-

Drevená konštrukcia vo vnútri sedačiek zabezpečuje ich celkovú
stabilitu a nemenný vzhľad.

Sedačka - Ježko s ovocím - dvojka, 30,5 cm

Rozmery sedačiek: celková výška sedačiek 58 cm,celková hĺbka
48 cm, výška sedu je 30,5 cm, hĺbka sedu 40 cm. celková šírka 91
cm

-

Povrchový materiál: mikrofáza.

-

Drevená konštrukcia vo vnútri sedačiek zabezpečuje ich celkovú
stabilitu a nemenný vzhľad.

Sedačka - Ježko s ovocím - trojka, 30,5 cm

Rozmery sedačiek: celková výška sedačiek 58 cm, celková hĺbka
48 cm, výška sedu je 30,5 cm, hĺbka sedu 40 cm, celková šírka
121 cm

-

Povrchový materiál: mikrofáza.

-

Drevená konštrukcia vo vnútri sedačiek zabezpečuje ich celkovú
stabilitu a nemenný vzhľad.

Zatlkačka - Vozidlá

Kreatívna zatĺkacia hra podporuje zručnosť a jemnú motoriku
dieťaťa. Jednotlivé drevené časti vozidiel sa kladivkom a malými
klinčekmi zatĺkajú do korkovej hracej podložky.

-

Kvalitný korok odoláva častému používaniu. Balenie obsahuje 8
mm korok o rozmere A4, 67 drevených dielov, 60
klinčekov.Rozmer: 21 x 29,7 cm.

Zatlkačka - V lese

Obľúbená hračka, kde deti pomocou kladivka a klinčekov zatĺkajú
farebné tvary na korkovú podložku a vytvárajú tak rôzne obrázky.
Rozvíja koordináciu rúk a očí, jemné motorické zručnosti,
obratnosť .

-

Balenie obsahuje 50 klinčekov, 1 kladivo, 13 papierových dielov,
60 drevených dielov, 6 kariet, 1 doska.Rozmer: 18 x 25 x 4 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
2.4
Popis

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru

Strana 3 z 5

lekarsky-plast.jpg

lekarsky-plast.jpg

obdlznicky.jpg

obdlznicky.jpg

centrimetrove-kocky-1000-ks.jpg

centrimetrove-kocky-1000-ks.jpg

magformers-primo-box.jpg

magformers-primo-box.jpg

-sedacky-jednotka-jezko-s-ovocim.jpg

-sedacky-jednotka-jezko-s-ovocim.jpg

-magformers-kolieska.jpg

-magformers-kolieska.jpg

sedacky-dvojka-jezko-s-ovocim.jpg

sedacky-dvojka-jezko-s-ovocim.jpg

sedacky-trojka-jezko-s-ovocim.jpg

sedacky-trojka-jezko-s-ovocim.jpg

zatlkacka-vozidla.jpg

zatlkacka-vozidla.jpg

-stetoskop.jpg

-stetoskop.jpg

zatlkanie-v-lese.jpg

zatlkanie-v-lese.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Komárno

Ulica:

Materská škola, Ul. Komáromi Kacza 33

Čas / lehota plnenia zmluvy:
26.10.2020 09:27:00 - 09.11.2020 09:27:00

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: 654,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 784,80 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.
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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 14.10.2020 10:54:01
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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