Kúpna zmluva č. Z201759774_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:

KVANT spol. s r.o.

Sídlo:

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská Dolina , 84248 Bratislava, Slovenská
republika

IČO:

31398294

DIČ:

2020330565

IČ DPH:

SK2020330565

Číslo účtu:

SK6575000000004013528494

Telefón:

+421905412932

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Didaktické pomôcky pre MŠ_122

Kľúčové slová:

prevliekačky, hry na koncentráciu, maňušky, kukátko

CPV:

37524000-7 - Hry; 39162100-6 - Vybavenie na vyučovanie; 39162110-9 - Spotrebný
materiál na vyučovanie; 39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Didaktické pomôcky pre potreby materskej školy

Funkcia
Didaktické pomôcky pre potreby materskej školy
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

SW Doprava 13 PC

ks

1

Logihra - sada 1

ks

1

Prevliekačky - geometrické tvary v drevenej krabici

ks

1

LOGICO Primo - hry na koncentráciu

ks

1

LOGICO Primo - maľujeme, staviame a tvoríme s
mackom

ks

1

LOGICO Primo - takto sa obliekame

ks

1
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Minimum

Maximum

Presne

LOGICO Primo -enviromentálna výchova

ks

1

LOGICO Primo -hry na rozvoj reči

ks

1

LOGICO Primo - Slovensko krížom krážom

ks

1

LOGICO Primo - nakupovanie je zábava

ks

1

LOGICO Primo - všetko, čo mám vedieť

ks

1

Malý majster

ks

1

Kukátko

ks

2

Ozdobná dierovačka, 3 tvary - hviezdička

ks

1

Magnetický školský kalendár prírody

ks

1

Maňuška (8ks) - červená čiapočka, tri prasiatka s
CD-ROMom v 14 jazykoch

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
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
Nový, doposiaľ nepoužitý krabicový softvér
Názov

Upresnenie

SW Doprava 13 PC

Interaktívny program na výučbu bezpečnosti dieťaťa v cestnej premávke, výchove k
zodpovednosti za svoje zdravie aj zdravie druhých.

-

Program je vypracovaný v súlade s požiadavkami MŠMT na začlenenie dopravnej
výchovy do vzdelávacích činností MŠ a 1. stupeň ZŠ platnými od školského roku
2013/2014 v ČR.

-

Obsahuje 70 interaktívnych scén (z toho 11 variabilných), so zvukmi dopravných
prostriedkov, majákov, svetelných signalizácií a hlásení staníc metra.

Logihra - sada 1

Veľmi obľúbená logická hra založená na vyhľadávaní kombinácie vlastností (napr. farba
a tvar). Jedno balenie obsahuje tri na sebe nezávislé hry s rôznym stupňom obtiažnosti.

-

Prvá sada - jednoduchá: deti sa učia spoznávať farby - červená, zelená, žltá, modrá.
Pozornosť púta smejko, ktorý zobrazuje rôzne nálady a nabáda na rozhovor o pocitoch,
ktoré vyjadruje.

-

Druhá sada - zložitejšia: spoznávanie a pomenovanie obľúbených predmetov pre hru v
piesku. Cez kombinácie jednotlivých predmetov a ich počtov si deti vytvárajú predstavu
o číslach od 1 do 4.

-

Tretia sada - náročná: pomenovávanie geometrických tvarov a farieb. Úloha je
náročnejšia súčasnou kombináciou 2 tvarov a 2 farieb.

-

Obsah: 72ks drevených lakovaných kartičiek 6 x 4cm3ks obojstranne laminovaných
hracích podložiek 29 x 20cmMetodický materiálDrevená krabica 30 x 21 x 4cm s
uzatvárateľným vrchnákom

Prevliekačky - geometrické tvary v
drevenej krabici

Drevené prevliekačky rôznych geometrických tvarov spolu farebnými šnúrkami na
prevliekanie. Možnosť využiť aj ako šablony

-

Balenie :7 drevených geometrických tvarov na prevliekanie do cca 10 x 13cm7
farebných šnúrok cca 130cm Dodávané v drevenej krabičke s rozmermi 16 x 20 x 5 cm
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LOGICO Primo

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika s farebnými gombíkmi a
tematicky ladených súborov z kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného výberu.

Malý majster

Sada Malý majster obsahuje: skrutkovač na baterky so spätným chodom, francúzsky
kľúč, skrutky, farebné matice, 10 obojstranných kariet. Skrutkovač je napájaný 3x "AA"
batériami

Kukátko

Povzbudzujte deti skúmať prírodu. Deti môžu zbierať vzorky do troch plastových
pohárov, ktoré môžu vložiť do kuželového kukátka. Kukátko má zabudovanú lupu

Ozdobná dierovačka

Ozdobnými dierovačkami vyseknete milé motívy veľkosti 15 mm, ktoré môžete využiť
na ďalšiu dekoráciu. Balenie:3ks dierovačka - hviezdička, jedlička, snehová vločka

Magnetický školský kalendár
prírody

Dokonalá učebná pomôcka na zoznámenie sa s pojmami deň, mesiac,rok,ročné
obdobia, ktorá umožňuje učiteľovi realizovať zábavné aktivity počas vyučovania.
Obsahuje pedagogický návod. V slovenskom jazyku

Maňušky

Pomôcka obsahuje 8 klasických maňušiek, CD audio s 2 rozprávkami, knihu
divadelných scenárov, pedagogický návod. Nahrávka je dostupná v 14 jazykoch ( SJ,
AJ, FJ, ŠJ, NJ, TJ a iné).

2.4

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

16_manusky-8-ks-cervena-ciapocka-tri-prasiatka-s-cd-rom-o
m-v-14-jazykoch.jpg

16_manusky-8-ks-cervena-ciapocka-tri-prasiatka-s-cd-rom-o
m-v-14-jazykoch.jpg

1_sw-doprava-1-3-pc.jpg

1_sw-doprava-1-3-pc.jpg

2_logihra-sada-1.jpg

2_logihra-sada-1.jpg

3_prevliekacky-geometricke-tvary-v-drevenej-krabici.jpg

3_prevliekacky-geometricke-tvary-v-drevenej-krabici.jpg

4_logico-primo-hry-na-koncentraciu.jpg

4_logico-primo-hry-na-koncentraciu.jpg

5_logico-primo-malujeme-staviame-a-tvorime-s-mackom.jpg

5_logico-primo-malujeme-staviame-a-tvorime-s-mackom.jpg

6_logico-primo-takto-sa-obliekame-ramik.jpg

6_logico-primo-takto-sa-obliekame-ramik.jpg

7_logico-primo-environmentalna-vychova-ramik.jpg

7_logico-primo-environmentalna-vychova-ramik.jpg

8_logico-primo-hry-na-rozvoj-reci-ramik.jpg

8_logico-primo-hry-na-rozvoj-reci-ramik.jpg

11_logico-primo-vsetko-co-mam-vediet.jpg

11_logico-primo-vsetko-co-mam-vediet.jpg

9_logico-primo-slovensko-krizom-krazom-ramik.jpg

9_logico-primo-slovensko-krizom-krazom-ramik.jpg

10_logico-primo-nakupovanie-je-zabava.jpg

10_logico-primo-nakupovanie-je-zabava.jpg

13_kukatko.jpg

13_kukatko.jpg

12_maly-majster.jpg

12_maly-majster.jpg

14_ozdobna-dierovacka-3-tvary-hviezdicka.jpg

14_ozdobna-dierovacka-3-tvary-hviezdicka.jpg

15_magneticky-skolsky-kalendar-prirody.jpg

15_magneticky-skolsky-kalendar-prirody.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Komárno

Ulica:

Materská škola, Dlhá ul. č. 1, 945 04 Komárno - Nová Stráž

Čas / lehota plnenia zmluvy:
27.11.2017 11:12:00 - 07.12.2017 11:12:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

cely predmet zákazky

Požadované množstvo:

1,0000
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3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 418,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 501,60 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, 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.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 14.11.2017 11:50:02
Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
KVANT spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 4 z 4

