Kúpna zmluva č. Z202021403_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:

Výchovno vzdelávacie pomôcky a zariadenie

Kľúčové slová:

drevená stolička, ležadlá rozkladacie , stojan na ležadlá, šesťhranný stôl, kresielko, detská
kuchyňa, kúpeľňová polička, lavička gymnastická

CPV:

39144000-3 - Nábytok do kúpeľne; 37400000-2 - Športový tovar a výbava; 39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s
výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky; 39161000-8 - Nábytok pre materské školy;
39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia; 39516100-3 - Bytový textil; 39200000-4 Zariadenie interiéru; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Výchovno vzdelávacie pomôcky a zariadenie

Funkcia
Výchovno vzdelávacie pomôcky a zariadenie
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

Drevená stolička v: 31 cm , zelená, BUK

ks

5

Drevená stolička, v: 31 cm, oranžová, BUK

ks

5

Drevená stolička, v: 31 cm, červená, BUK

ks

5

Drevená stolička, v: 31 cm, modrá, BUK

ks

5

Ležadlo sklápacia s nepremokavou matracou, farba
modrá

ks

10
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Minimum

Maximum

Presne

Ležadlo sklápacia s nepremokavou matracou, farba
oranžová

ks

10

Ležadlo sklápacia s nepremokavou matracou, farba
červená

ks

10

Zostava v kvalite Hrad Maxi

ks

1

Stolová doska, BUK, 60 cm, šesťuholník, modrý

ks

1

Stolová doska, BUK, 60 cm, šesťuholník, oranžový

ks

1

Stolová doska, BUK, 60 cm, šesťuholník, zelený

ks

1

Stolová doska, BUK, 60 cm, šesťuholník, žltý

ks

1

Nohy štvorcové, 6 ks, 58 cm, BUK

ks

4

Kresielko, oranžové, 30 cm,

ks

1

Kresielko, modré, 30 cm,

ks

1

Rozprávkové postavičky v kvalite LEGO CITY

ks

1

Naše mesto v kvalite LEGO

ks

1

Autíčka v kvalite LEGO DUPLO

ks

1

Detská elegantná kuchynka - oranžovo- žltá

ks

1

Mix kociek v kvalite LEGO DUPLO MIX

ks

1

Kúpeľňová polička na 10 pohárikov - RYBKY

ks

1

Kúpeľňová polička na 10 pohárikov - KAČIČKY

ks

1

Lavička gymnastická 3m

ks

2

Farebný koberec- Lúka

ks

2

Rohová sedačka zelená

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Drevená stolička 31 cm BUK ( vo farbách: zelená,
oranžová, červená, modrá)

Konštrukcia stoličiek majú byť vyrobené z masívneho dreva (profil
4,7 x 1,8 cm). Sedadlo a operadlo má byť vyrobené z kvalitnej
trvácnej preglejky o hrúbke 6 mm.

-

Ich ergonomický tvar prispieva k zdravému vývoju dieťaťa počas
sedenia. Profilované sedadlo eliminuje tlak v podkolennej jamke a
tvarované operadlo ponúka dokonalú oporu chrbta pri sedení.

-

Dokonalé zaoblenie hrán zabezpečuje bezpečnosť. Sedadlo je
podporené dreveným rámom, čo zvyšuje jeho trvácnosť.

-

Stolička je dodatočne spevnená lištou medzi prednými nožičkami.
Plastové pätky na nožičkách stoličiek chránia podlahu pred
poškriabaním.

-

Stoličky majú byť farbené morením, čo znamená, že farba sa
nelúpe a zároveň je zachovaná prírodná kresba dreva.

Ležadlo sklápacia s nepremokavou matracou, farba
modrá, oranžová, červená

Masívna buková konštrukcia. Matrac má byť čalúnený
nepremokavou difúznou látkou, ktorá je príjemná na dotyk.
Drevené nožičky neprečnievajú do priestoru a tým šetria miesto pri
uskladnení ležadla.

-

Hrúbka matraca: 8 cm.Hmotnosť: 6,5 kg.Maximálna nosnosť: 50
kg.Rozmer rozloženého ležadla: 130 x 55 x 25 cm (D x Š x V).

Zostava v kvalite Hrad Maxi

Farba: javor. Krásne vypracované detaily oživia každú miestnosť v
materskej škole. Špeciálne frézovanie vytvára 3D efekt. zatváranie
dvierok: tiché a bezpečné

Skrinka 1 - 2ks

Skrinka 1: ABS hrany o hrúbke až 2 mm- drevotrieskové dosky o
hrúbke až 18 mm. Rozmer: 40 x 40 x 87 cm. - 2ks

Skrinka 2 - 2ks

Skrinka 2: ABS hrany o hrúbke až 2 mm- drevotrieskové dosky o
hrúbke až 18 mm Rozmer: 40 x 40 x 126,5 cm. - 2ks

Skrinka 3 - 3ks

Skrinka 3 - ABS hrany o hrúbke až 2 mm- drevotrieskové dosky o
hrúbke až 18 mmRozmer: 78 x 40 x 86 cm. - 3ks

Polička: 6 ks

Polička rozdeľuje priestor na dve rovnaké časti.

-

Má byť vyrobená z drevotriesky v odtieni javor.

-

Rozmer poličky : 38 x 36 x 2 cm. Poličky 6 ks.
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Celá zostava

Dĺžka zostavy: 3,14 m.Výška: 171 cm.Hĺbka: 40 cm.

-

Dvere: farebné

Stolová doska, BUK, 60 cm, šesťuholník, modrý,
oranžový, zelený, žltý

Dosky stolov majú byť vyrobené z kvalitnej bukovej drevotriesky s
laminovaným povrchom,

-

Majú byť opatrené ABS hranami.

-

Dĺžka strany: 60 cm.Celkový rozmer: 103 x 117 cm.

Nohy štvorcové, 6 ks, 58 cm, BUK

Sada nôh pre stolové dosky v tvare šesťuholníka. Majú byť
vyrobené masívneho bukového dreva.

Kresielko,farba: oranžové, modré 30 cm,

Kresielko má byť vyrobené z kvalitného molitanu a jeho povrch je
potiahnutý trvácnou koženkou. Sedačky majú byť ľahučké

-

Rozmer: 40 x 45,5 x 55 cm (Š x H x V).Výška sedu: 30 cm.

-

Farba: oranžová, modrá

Naše mesto v kvalite Lego

Balenie musí obsahovať 280 dielov a 8 obojstranných kariet s
inšpiráciami.

Rozprávkové postavičky v kvalite LEGO CITY

Balenie musí obsahovať 21 postavičiek z obľúbených rozprávok
ako sú piráti, čarodejnice, kráľ a kráľovná, morská víla a mnoho
ďalších. Navyše aj 21 kariet s hernými inšpiráciami.

Autíčka v kvalite LEGO DUPLO

Stavebnice v kvalite LEGO Duplo sú určené pre tých najmenších.
Majú menší počet dielikov a väčšiu veľkosť kociek, aby sa dobre
stavali.

-

Balenie má obsahovať 32 ks.

Detská elegantná kuchynka - oranžovo- žltá

Konštrukcia kuchynky má byť vyrobená z laminovanej drevotriesky
v odtieni JAVOR. Pracovná doska, mikrovlnka, ako aj rúra majú
byť vyrobené zo striebornej laminovanej drevotriesky.

-

Rozmer: 120 x 135 x 39 cm (Š x V x H).

Mix kociek v kvalite LEGO DUPLO MIX

Mix kociek v kvalite LEGO Duplo má obsahovať základné kocky
rôznych veľkostí a farieb.

Kúpeľňová polička na 10 pohárikov - RYBKY

Zadné panely s farebnými a krásnymi detskými motívmi sú
vyrobené z kvalitnej laminovanej MDF dosky.

-

Poličky s otvormi na poháriky majú byť vyrobené z hrubej MDF
dosky, ktorá je potiahnutá vodeodolnou fóliou, ktorá sa ľahko čistí
a preto spĺňa hygienické požiadavky.

-

Má byť dodávané spolu so zadnou farebnou časťou.

-

Rozmer: 60,3 x 40 x 22,3 cm (Š x V x H).

Kúpeľňová polička na 10 pohárikov - KAČIČKY

Zadné panely s farebnými a krásnymi detskými motívmi majú byť
vyrobené z kvalitnej laminovanej MDF dosky.

-

Poličky s otvormi na poháriky smajú byť vyrobené z hrubej MDF
dosky, ktorá je potiahnutá vodeodolnou fóliou, ktorá sa ľahko čistí
a preto spĺňa hygienické požiadavky.

-

Má byť dodávané spolu so zadnou farebnou časťou.

-

Rozmer: 60,3 x 40 x 22,3 cm (Š x V x H).

Lavička gymnastická 3m

Vyrobené z borovicového dreva.Výška: 30 cm.Dĺžka 300 cm.

Farebný koberec- Lúka

Farebný koberec s tématikou lúky, sa môže využívať na rôzne
didaktické aktivity, výuku anglického jazyka, na počítanie a čítanie.
extra jemný a odolný.

-

Materiál: nylon.Rozmer: 240 x 200 cm.

Rohová sedačka zelená

Povrchový materiál: mikrofáza.

-

Výška sedu: 33 cm.Hĺbka sedu: 38 cm.

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
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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
Predmet zákazky bude financovaný nenávratného finančného príspevku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

-kresielko-1-modre-30-cm.jpg

-kresielko-1-modre-30-cm.jpg

-koberec-luka.jpg

-koberec-luka.jpg

-kupelnova-policka-na-10-poharikov-kacicky.jpg

-kupelnova-policka-na-10-poharikov-kacicky.jpg

-kresielko-1-oranzove-30-cm.jpg

-kresielko-1-oranzove-30-cm.jpg

kupelnova-policka-na-10-poharikov-rybky.jpg

kupelnova-policka-na-10-poharikov-rybky.jpg

lavicka-gymnasticka-3-m.jpg

lavicka-gymnasticka-3-m.jpg

-lego-duplo-auticka.jpg

-lego-duplo-auticka.jpg

-lego-duplo-mix-kociek-mix-144-kusov.jpg

-lego-duplo-mix-kociek-mix-144-kusov.jpg

lezadlo-sklap.-s-nepr.matr.oranzove.jpg

lezadlo-sklap.-s-nepr.matr.oranzove.jpg

lezadlo-sklap.-s-nepr.matr.modre.jpg

lezadlo-sklap.-s-nepr.matr.modre.jpg

lego-rozpravkove-postavicky.jpg

lego-rozpravkove-postavicky.jpg

-sklapatelne-lezadla-cervene.jpg

-sklapatelne-lezadla-cervene.jpg

nohy-stvorcove-buk-58-cm-sada-6-ks.jpg

nohy-stvorcove-buk-58-cm-sada-6-ks.jpg

stolicka-drev.-buk-cervena-30-cm.jpg

stolicka-drev.-buk-cervena-30-cm.jpg

stolicka-drev.-buk-oranzova-30-cm.jpg

stolicka-drev.-buk-oranzova-30-cm.jpg

-stolicka-drev.-buk-zelena-30-cm.jpg

-stolicka-drev.-buk-zelena-30-cm.jpg

stolova-doska-buk-sestuholnik-60-oranzova.jpg

stolova-doska-buk-sestuholnik-60-oranzova.jpg

stolova-doska-buk-sestuholnik-60-modra.jpg

stolova-doska-buk-sestuholnik-60-modra.jpg

stolicka-drev.-buk-modra-30-cm.jpg

stolicka-drev.-buk-modra-30-cm.jpg

stolova-doska-buk-sestuholnik-60-zelena.jpg

stolova-doska-buk-sestuholnik-60-zelena.jpg

stolova-doska-buk-sestuholnik-60-zlta.jpg

stolova-doska-buk-sestuholnik-60-zlta.jpg

-zostava-hrad-maxi-rz09.jpg

-zostava-hrad-maxi-rz09.jpg

kombi-sedacka-rohova-zelena.jpg

kombi-sedacka-rohova-zelena.jpg

-lego-nase-mesto.jpg

-lego-nase-mesto.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Komárno
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Ulica:
3.2

Materská škola, Ul. františkánov 20

Čas / lehota plnenia zmluvy:
05.10.2020 08:47:00 - 19.10.2020 08:47:00

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: 3 961,91 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 754,29 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 25.09.2020 09:24:01
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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