Kúpna zmluva č. Z201756224_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

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

Číslo účtu:

SK2402000000001499634356

Telefón:

0556367358

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Učebné pomôcky pre MŠ s VJM_102

Kľúčové slová:

hračky, učebné pomôcky

CPV:

37520000-9 - Hračky; 37500000-3 - Hry a hračky; lunaparky; 39162200-7 - Učebné
pomôcky a zariadenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka:

učebné pomôcky pre potreby materskej školy

Funkcia
Učebné pomôcky pre materskú školu
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

Podložka Bee-Bot - prázdna

ks

1

Fazuľové vrecká rôznych textúr - 10ks v balení

balenie

3

Drevené prírodné kocky

ks

2

Hrad 1 - stavebnica

ks

1

Stavebné kocky XXL

ks

3

Drevené geometrické tvary

ks

10

Obručová dráha

ks

1

Chodúle - 4 páry

ks

1
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Minimum

Maximum

Presne

Magnetická skladačka

ks

3

Mikroskop

ks

1

Magnetické drevené diely

ks

4

Magnetické písmenká

ks

8

Magnetické číslice

ks

8

Veľká ovocná sada

ks

1

Glóbus geografický - svietiaci

ks

1

Koberec škôlka

ks

4

Kruhy aktivity

ks

4

Modelovacia podložka - žltá

ks

6

Modelovacia podložka - biela

ks

6

Modelovacia podložka - červená

ks

6

Farebné tyčinky

ks

1

Kocky s číslami a písmenami

ks

2

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Podložka Bee-Bot prázdna

Podložka na hru s Bee-Bot včielkami. Je priehľadná, vďaka čomu
ju môžete položiť na iné podložky a do vrecák vložiť vlastné
kartičky, alebo obrázky, čo obohatí hru.

-

Podložka je vyrobená z PVC, môže sa používať aj v exteriéri.

-

Rozmer vrecka: 15 x 15 cm.Rozmery: 100 x 60 cm.

Fazuľové vrecká rôznych textúr

Sada 10 vrecúšok rôznych povrchových textúr v 10 rôznych
farbách. Vrecká sú vyplnené recyklovanými, plastovými fazuľkami.
Vhodné na rozvoj hmatu a poznávania.Rozmer: 12,5 x 12,5 cm.

Stavebné kocky XXl

Farebné plastové kocky, z ktorých si deti môžu postaviť veže,
domčeky a iné stavby. Jednotlivé kocky do seba presne zapadajú.
Balenie obsahuje 24 ks kociek v rôznych farbách a v dvoch
veľkostiach.

-

Rozmer menšej kocky: 11 x 11 x 12 cm.Rozmer väčšej kocky: 21,5
x 11 x 12 cm. Materiál - Plast.

Drevené geometrické tvary

Balenie obsahuje 12 rôznych geometrických tvarov vyrobených z
dreva. Slúžia ako názorná pomôcka na hodinách
geometrie.Maximálna výška: 7,5 cm.Maximálny priemer: 5 cm.

Drevené prírodné kocky

Plátené vrecko obsahuje 100 ks drevených stavebných
kociek.Rozmer: 9 x 3 x 1 cm.

Hrad 1 - stavebnica

Vyrobené z masívneho dreva.145 dielov.

Magnetická skladačka s tabuľkou - biela

Praktická biela magnetická tabuľka na zatváranie obsahuje 42
magnetiek v rôznych tvaroch a farbách a 24 vzorových kariet. Deti
si pri hre precvičia kreativitu a pozornosť.Rozmer: 30 x 30 x 4,5
cm.

-

Materiál:Drevo

Mikroskop

Predmet, ktorý umiestnime do nádobky tejto lupy si možno
prezerať zhora i zboku.Rozmer: 10 x 18 x 12,5 cm. Materiál:Plast

Obručová dráha - 20 ks

Balenie obsahuje 20 obručí a 25 spojovacích dielov, pomocou
ktorých si viete vytvoriť vlastnú prekážkovu dráhu. Priemer: 39 cm.

Chodúle 4 páry

Chodúle sú opatrené protišmykovou gumou.

Magnetické písmenká - 52 ks

Sada 52 magnetických písmen - 26 malých a 26 veľkých, v
drevenej krabici s priesvitným vrchnákom.Rozmery: 5 cm.Rozmer
krabice: 16,5 x 14,5 x 5 cm. Materiál:Drevo

Magnetické číslice -32 ks

Sada 32 magnetických číslic a 5 znamienok v drevenej krabici s
priesvitným vrchnákom. Rozmery: 5 cm.Rozmer krabice: 16,5 x
14,5 x 5 cm.

-

Materiál:Drevo

Magnetické drevené diely

44 dielov. Rozmer veľkého štvorca: 40 x 40 x 8 mm.

Strana 2 z 5

Koberec škôlka - žltý

Koberec s motívom známej hry na skákanie. Ľahko sa udržiava.
Spodná vrstva je protišmyková.Rozmer: 1,8 x 1 m.Materiál:
polyamid.

Kruhy aktivity

Atraktívne farebné kruhy pre všetky vekové kategórie. Krúžky sú
vyrobené z gumy. Priemer: 16,4 cm. Hrúbka: 1,2 cm.

-

6 farebných kruhov môže byť použitých pre nespočetné množstvo
aktivít ako tanec v kruhu, chôdza na špičkách v prstencoch,
balancovanie s krúžkami na hlave, žonglovanie na rukách a
nohách, hod krúžkov.

-

Materiál:Plast

Veľká ovocná sada

Sada obsahuje 24 kusov ovocia.Vyrobené z plastu.

Glóbus geografický - svietiaci - slovenská verzia

Glóbus zobrazuje rôzny terén našej planéty. Má krásne grafické i
farebné prevedenie. Glóbus má elektrické podsvietenie, pričom
žiarovku je možné vymeniť.

-

Podstavec je vyrobený z plastu.Dostupný v dvoch jazykových
verziách.Priemer: 25 cm.Výška so stojanom: 38 cm.

Modelovacia podložka - žltá, biela, červená

Vhodná na modelovanie, tvorbu a prenášanie výtvarných diel a tiež
na ich vystavenie.Rozmer: A4.

Farebné tyčinky 2 v 1

Tieto farebné drevené tyčinky môžete využiť pri matematických
úlohách, alebo aj ako stavebnicu. Sú balené v drevenej
krabičke.Rozmer: 32 x 4 x 18 cm. Materiál:Drevo

Kocky s číslami a písmenami

Farebné drevené kocky, ktoré môžu slúžiť aj ako didaktická
pomôcka pri výučbe čísel a písmen.Balenie obsahuje 40 ks kociek
v rôznych farbách. Materiál:Drevo

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Interval opakovaných plnení každý mesiac pri rámcovej dohode
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..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

velka-ovocna-sada.jpg

velka-ovocna-sada.jpg

drevene-geometricke-tvary.jpg

drevene-geometricke-tvary.jpg

drevene-prirodne-kocky.jpg

drevene-prirodne-kocky.jpg

farebne-tycinky-2-v-1.jpg

farebne-tycinky-2-v-1.jpg

fazulkove-vrecka-roznych-textur.jpg

fazulkove-vrecka-roznych-textur.jpg

globus-geograficky-svietiaci-slovenska-verzia.jpg

globus-geograficky-svietiaci-slovenska-verzia.jpg

hrad-1-stavebnica-februar.jpg

hrad-1-stavebnica-februar.jpg

chodule-4-pary.jpg

chodule-4-pary.jpg

kruhy-aktivity.jpg

kruhy-aktivity.jpg

koberec-skolka-zlty.jpg

koberec-skolka-zlty.jpg

magneticke-cislice-32-ks.jpg

magneticke-cislice-32-ks.jpg
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magneticka-skladacka-s-tabulkou-biela.jpg

magneticka-skladacka-s-tabulkou-biela.jpg

magneticke-drevene-diely.jpg

magneticke-drevene-diely.jpg

magneticke-pismena-52-ks.jpg

magneticke-pismena-52-ks.jpg

mikroskop.jpg

mikroskop.jpg

modelovacia-podlozka-biela.jpg

modelovacia-podlozka-biela.jpg

modelovacia-podlozka-cervena.jpg

modelovacia-podlozka-cervena.jpg

modelovacia-podlozka-zlta.jpg

modelovacia-podlozka-zlta.jpg

obrucova-draha-20-ks.jpg

obrucova-draha-20-ks.jpg

podlozka-bee-bot-prazdna.jpg

podlozka-bee-bot-prazdna.jpg

stavebne-kocky-xxl.jpg

stavebne-kocky-xxl.jpg

kocky-s-cislami-a-pismenami.jpg

kocky-s-cislami-a-pismenami.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, Vodná ul. 29, 945 01 Komárno

Čas / lehota plnenia zmluvy:
10.11.2017 13:43:00 - 24.11.2017 13:43:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

cely predmet zákazky

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 901,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 081,20 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 30.10.2017 08:38:02
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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