Kúpna zmluva č. Z202024864_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:

S.K.COMM, s.r.o.

Sídlo:

Matice slovenskej 14, 08001 Prešov, Slovenská republika

IČO:

36481424

DIČ:

2020014876

IČ DPH:

SK2020014876

Bankové spojenie:

IBAN: SK18 8330 0000 0028 0033 4382

Telefón:

+421905600142

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Učebné pomôcky pre MŠ

Kľúčové slová:

drevené trojhranné farbičky, pastelky, plastelína, farby s hubkou, temperové farby, zástera
s rukávmi, modelovací piesok, kúzelné lepidlo

CPV:

37500000-3 - Hry a hračky; lunaparky; 39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia;
44812300-8 - Školské farby; 30192130-1 - Ceruzky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Učebné pomôcky pre MŠ

Funkcia
Učebné 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

Drevené trojhranné farbičky v kvalite Bambino v balení
60 ks

bal.

1

Drevené farbičky v kvalite Bambino - predškolská sada,
v balení 60 ks

bal.

1

Pastelky v kvalite Bambino, ekonomická sada mix, v
balení 300 ks

bal.

2

Suché pastely hrubé 24 odtieňov

bal.

2

Plastelína v kvalite Bambino 12 farieb

bal.

20

Farby s hubkou

bal.

1
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Minimum

Maximum

Presne

Temperové farby - 3l

bal.

2

Zástera s rukávmi

sada

1

Modelovací piesok

ks

2

Kúzelné lepidlo 1000 g

ks

6

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Drevené trojhranné farbičky v kvalite Bambino v balení
60 ks

rôzne vzory obalov

-

dľ. 15 cm

-

priem. 1 cm

-

priem. tuhy 0,5 cm

-

10 farieb

Drevené farbičky v kvalite Bambino - predškolská sada,
v balení 60 ks

10 farieb po 6 ks

-

dľ. 12 cm

-

hrúbka tuhy 0,5 cm

Pastelky v kvalite Bambino, ekonomická sada mix, v
balení 300 ks

300 ks

-

12 farieb po 25 ks v ekonomickom balení

Suché pastely hrubé 24 odtieňov

Kvalitné suché pastely s vysokým obsahom pigmentu. Pastely sa
nedrobia, majú skvelú prilnavosť k podkladu a sýte farby. Možno
použiť aj pri akvarelovej maľbe.

-

24 kusov s dĺžkou 4,6 cm a priemerom 1,4 cm

Plastelína v kvalite Bambino 12 farieb

nelepí sa na ruky, je jemná a ľahko sa sňou pracuje.

-

12 farieb

-

rôzne vzory obalov

Farby s hubkou

Zásobníky sú ukončené hubkou pre jednoduché a bezpečné
pužitie

-

6 flaštičiek x 70 ml

Temperové farby - 3l

Ľahko sa nanášajú a perfektne kryjú.

-

široká paleta odtieňov

-

farby sú husté, na báze vody, možno ich teda ľahko zmyť z rúk
alebo oblečenia

-

objem 500 ml , 6ks

Zástera s rukávmi

30 kusov

-

rozm. 65 x 102 cm

Modelovací piesok

Kinetický piesok na modelovanie, veľmi mäkký, nevysychajúci.

-

dodávané v praktickom vedierku

-

5 kg

Kúzelné lepidlo 1000 g

Viacúčelové lepidlo je silné, bezpečné a netoxické.

-

Dobre priľne k väčšine povrchov ako je papier, textil, drevo a
keramika.

-

Po vyschnutí je priehľadné.

-

objem 1000 g

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
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

farby-s-hubkou.jpg

farby-s-hubkou.jpg

dreven-trojhrann-farbi-ky-bambino-pred-kolsk-sada-60-ks.jpg

dreven-trojhrann-farbi-ky-bambino-pred-kolsk-sada-60-ks.jpg

dreven-farbi-ky-bambino-pred-kolsk-sada.jpg

dreven-farbi-ky-bambino-pred-kolsk-sada.jpg

pastelky-bambino-ekonomick-sada-mix.jpg

pastelky-bambino-ekonomick-sada-mix.jpg

k-zeln-lepidlo-1000-g.jpg

k-zeln-lepidlo-1000-g.jpg

modelovac-piesok.jpg

modelovac-piesok.jpg

suche-pastely-hrube-24-odtienov.jpg

suche-pastely-hrube-24-odtienov.jpg

plastel-na-bambino-12-farieb.jpg

plastel-na-bambino-12-farieb.jpg

z-stera-s-ruk-vmi.jpg

z-stera-s-ruk-vmi.jpg

temperov-farby-3l.jpg

temperov-farby-3l.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Komárno

Ulica:

Materská škola, Meďerčská ul. 38, 945 01 Komárno

Čas / lehota plnenia zmluvy:
19.10.2020 10:25:00 - 02.11.2020 10:26:00

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: 299,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 358,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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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 09.10.2020 12:02:01
Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
S.K.COMM, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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