Kúpna zmluva č. Z201844869_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:

Didaktické pomôcky pre MŠ_119

Kľúčové slová:

maňušky, povolania, hračky, kreatívna botanika, stavebnica, kostýmové čiapky, žeriav,
lupa, prebalovací pult, bábika, kočík

CPV:

37527200-0 - Hračkárske autíčka; 37000000-8 - Hudobné nástroje, športový tovar, hry,
hračky, materiály pre remeselné a umelecké práce a príslušenstvo; 37520000-9 - Hračky;
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

Maňuška s polystyrénovou hlavou - klaun žltý.

ks

1

Maňuška s polystyrénovou hlavou - kohút

ks

1

Maňuška s polystyrénovou hlavou - sliepka

ks

1

Zatĺkačka pre chlapcov

ks

1

Povolania

ks

1

Magnetická sada

ks

1

Kinoptic - magnetická knižka s pohyblivými obrázkami

ks

1
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Minimum

Maximum

Presne

Pozorovací box

ks

1

Zväčšovacia krabička

ks

3

Mikroskop

ks

1

Vodná lupa

ks

1

Mini mikroskop

ks

3

Kreatívna botanika

ks

1

Fúkacie hry

ks

1

Protiklady a emócie

ks

1

Kocka s vreckami

ks

1

Karty k stavebnici ježkovia - malá

ks

1

Podložka na prekresľovanie - listy

ks

1

Samolepiace očká na páske - čiernobiele

ks

1

Stavebnica ježkovia

ks

2

Drevená skrutkovacia stavebnica

ks

1

Guľôčková mozaika

ks

1

Kruh tvarov a farieb

ks

1

Pexetrio - záchranári

ks

1

Pexetrio - vtáky

ks

1

Kostýmové čiapky - Vrana

ks

1

Balančná mačka

ks

1

Misky na triedenie - sada = 6 kusov

sada

1

Sušiak na bielizeň NATURAL

ks

1

Hasičská stanica

ks

1

Žeriav so stavebnými strojmi

ks

1

Rýchlovarná konvica - MINI TEFAL

ks

1

Kávovar Bosch

ks

1

Lupa

ks

4

Prebalovací pult

ks

1

Kočík trojkolesový

ks

1

Bábika gabika

ks

1

Stierateľná tabuľa

ks

3

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Maňuška s polystyrénovou hlavou

Známe maňušky z detských rozprávok s výškou 30 cm. Vhodné na
prezentovanie rôznych príbehov (rozprávok).

Zatĺkačka pre chlapcov

Zaujímavá hračka pre deti, s ktorou si trénujú zručnosť, kreativitu a
motoriku. Jednotlivé farebné dieliky sa malým kladivkom a
klinčekmi pritĺkajú na korkovú podložku.

-

Sada obsahuje 229 dielov. 1 x podložka; 2 x kladivko; 100
klinčekov; 126 tvarov; Rozmer podložky: 26 x 19 cm.

Povolania

Asociačná hra vhodná pre spoznávanie rozličných povolaní a
nástrojom využívaných pri ich vykonávaní. Hru môže hrať až 12
detí.

-

Hra obsahuje 60 kartičiek: 12 hlavných kariet s vyobrazením
povolaní + 48 kartičiek, ktoré sa ku povolaniam vzťahujú (pre
každé povolanie 4 kartičky).

-

Obsahuje systém samoopravy na opačných stranách
kartičiek.Rozmer kartičiek: 7,5 x 7,5 cm.Rozmer hlavných kariet: 8
x 15 cm.

Magnetická sada

Fantastická farebná zbierka rozličných magnetizujúcich predmetov
na nové objavy.
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-

Obsahuje: 1 obrovský magnet v tvare podkovy, 4 magnetické
prúty, 14 malých magnetických gulí, 40 krúžkov s magnetickou
obručou, 1 malý magnet v tvare podkovy

Kinoptic - magnetická knižka s pohyblivými obrázkami

Malá knižka s obrázkami divokých zvierat. Pomocou špeciálnej
fólie deti uvidia dané zviera v pohybe. Stačí fóliou pohýnať doprava
a doľava.

-

V knižke je vyobrazených 7 zvierat: žirafa, slon, gepard, medveď,
kôň, orol, sliepka.Rozmer: 14 x 10 cm.

Pozorovací box

Vodotesný plastový box na zbieranie, pozorovanie a uchovávanie
vzoriek pre mladých vedcov, vhodný na chrobáky, kvety, listy, malé
ryby a žaby.

-

Box má vetrací otvor, otáčavý podávač krmiva, 4 zväčšovacie
plochy na boku a praktický držiak.Rozmer: 12 x 17 x 15 cm.

Zväčšovacia krabička

Vyrobená z priehľadného akrylového plastu s lupou na vrchu.
Výborná na pozorovanie hmyzu, minerálov a iných malých vzoriek.
Rozmer: 3,8 x 3,8 x 3,8 cm.

Mikroskop

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

Vodná lupa

Netypická lupa, ktorá umožňuje sledovanie rôznych typov vody a
tvorov žijúcich v nich. Naplňte ju vodou z rieky, mora alebo jazera
a sledujte pomocou 3 zväčšovacích okienok čo sa dnu nachádza.

Mini mikroskop. Rozmer: 15 x 4,5 x 2 cm.

Tento mikroskop je skvelý v tom, že sho môžete mať stále po ruke.
Je skvelou pomôckou pri sledovaní rôznych textúr. Skúste sa
zblízka pozrieť, ako vyzerá vaša pokožka, látka, plast a iné.

Kreatívna botanika

Listy sa dajú z kariet vyberať,deti môžu podrobnejšie skúmať ich
tvary, ich obkreslovať a hľadať rozdiely medzi jednotlivými druhmi
rastlín.Hra rozvíja remeselné zručnosti,tvorivosť a povzbudzuje.

Fúkacie hry. Rozmer hracej plochy: 33 x 25 x 6 cm.

Pomôcka na logopedické cvičenia v 4 rôznych hrách - futbal (hráči
sa pomocou fúkania snažia dostať loptičku do súperovej bránky),
piráti (hráči sa pomocou fúkania dostať loptičku z lode na ostrov),

-

labyrint (fúkaním sa hráč snaží prejsť trasu labyrintu), vodný
labyrint (fúkaním sa hráč snaží prejsť trasu labyrintu naplneného
vodou).

-

Balenie obsahuje 8 loptičiek o priemere 3 cm, 3 hracie plochy,
plastový kufrík.

Protiklady a emócie

Hra precvičuje a obohacuje slovnú zásobu. Úlohou detí je spoznať
a správne pomenovať protiklady a pocity.

-

Na výber sú 2 typy hier - Lotto, v ktorej priraďujete protiklady a hra
Rozprávač - deti pomocou kartičiek rozprávajú príbehy a pracujú s
emóciami svojich postavičiek.

-

Balenie obsahuje 24 kartičiek, 4 prikladacie tabuľky a 5 výmenných
pásikov. Rozmer balenia: 19 x 27,4 x 4,2 cm.

Kocka s vreckami. Rozmery: 15 x 15 x 15 cm. Max.
rozmer karty: 14 x 13,5 cm.

Mäkká vinylom pokrytá kocka s priesvitnými vreckami, do ktorých
dieťa vkladá karty s obrázkami. Karty sú vymeniteľné, a tak sa
kocka stáva vhodná pre rozmanité vekové kategórie.

Karty k stavebnici ježkovia - malá

Sada obsahuje 24 kariet s návodmi na rôzne stavby s rôznym
stupňom obtiažnosti. Karty sú zabalené v kartonovej
škatuli.Rozmer: 11,5 x 11,5 cm.

Podložky na prekresľovanie - listy. Balenie obsahuje 16
podložiek.Rozmer: 10 x 13 cm.

Zábavné, a veľmi jednoducho použiteľné podložky dokážu
inšpirovať deti v každom veku.Položte papier na podložku a
preneste motív na podložke prostredníctvom pasteliek, ceruziek, či
farbičiek na papier

-

Podložky je možné použiť aj pri práci s modelovacími hmotami,
ktoré nanesením na podložku získaju rozličné odtlačky a povrchy.

-

Vďaka množstu ponúkaných motívov si deti môžu vytvoriť tie
najoriginálnejšie výtvarné a umelecké diela a okrem toho aj
spoznať prírodu a svet okolo nás.

-

Ďalšou možnosťou je použitie podložiek pri rôznych dotykových
hrách, kde prostredníctvom dotyku dieťa určuje, čo sa na podložke
asi nachádza. Podložky sú vyrobené z pevného plastu.
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Samolepiace očká na páske

Balenie obsahuje 2000 samolepiacich očí natočených na páske.
Šírka pásky: 4,2 cm.

Stavebnica ježkovia

Plastová farebná stavebnica, obsahuje 180 dielikov.

Drevená skrutkovacia stavebnica

Balenie obsahuje 48 drevených častí - skrutky, matice, predvŕtané
drievka, skrutkovač v detskej veľkosti.

-

Deti v stavebnici nájdu aj návody na zostrojenie žeriavu,
motocyklu, lietadla a pretekárskeho autíčka ale samozrejme môžu
skladať konštrukcie podľa vlastnej fantázie.

-

Všetko je balené v praktickom drevenom podnose. Hra so
stavebnicou precvičuje jemnú motoriku, logické myslenie a
koordináciu oko - ruka.Rozmer: 30 x 25 x 4 cm.

Guľôčková mozaika

Vložením farebných guľôčok do zvislej konštrukcie môžete tvoriť
obrázky podľa predlohy alebo vlastnej fantázie.

-

Balenie obsahuje: 200 guľôčok v 8 rôznych farbách a 6 predlôh
(čmeliak, dom, hrad, slimák, loď, papagáj). Rozmer podstavca: 35
x 8,5 x 24 cm.Rozmer predlohy: 20,8 x 30 cm. Priemer guľôčky:
1,5 cm.

Kruh tvarov a farieb

Na základnú dosku s geometrickými formami sa majú umiestniť
zodpovedajúce farebné prvky. Hra precvičuje jemnú motoriku a
priestorové vnímanie.Rozmer: priemer 25 cm, výška 2,2 cm.

Pexetrio

Pexetrio sú zábavné didaktické hry, pri ktorých sa deti učia
pomenovať zvieratá, rastliny, stromy, učia sa písmená, rôzne
profesie a jednotlivé štáty sveta.

-

Cieľom hry je nájsť trojicu kartičiek, ktoré k sebe významovo patria.
Rozmer kartičky: 3,8 x 3,8 cm.Rozmer balenia: 20,5 x 3,8 x 20,5
cm.

Kostýmové čiapky

Čiapky je možné prať na 30 °C. Ľahké zapínanie na suchý zips.
Cena je za 1 kus.Veľkosť: M.

Balančná mačka

Ukladajte drevené klbká na mačku tak, aby ani jedno nespadlo.
Hra na precvičenie koncentrácie a jemnej motoriky. Ktoré klbko
máte uložiť, určí kocka.Rozmer: 19 x 3 x 9 cm.

Misky na triedenie - sada 6 kusov

Sada obsahuje 6 misiek rozličných farieb. Sú vhodné na triedenie,
na maľovanie, ale napríklad aj na servírovanie rozličných
pochutín.Rozmer: 40 x 40 x 5 cm.

Sušiak na bieližeň

Sada obsahuje skladací sušiak na bielizeň a 20 ks štipcov.
Vyrobené z masívneho dreva.Rozmer: 66 x 63 x 39 cm.

Hasičská stanica

Balenie obsahuje 13 dielov. Obsahom balenia je požiarna stanica,
požiarnícke auto, helikoptéra a figúrky.Rozmer: 45 x 30,7 x 38,2
cm.

Žeriav so stavebnými strojmi

Táto sada obsahuje veľký žeriav, niekoľko rôznych stavebných
strojov, dvoch pracovníkov, kužele a zábrany, všetko ideálne pre
nápadité hry. Balenie obsahuje 12 prvkov.Rozmer: 30 x 17 x 42
cm.

Rýchlovarná konvica

Moderná kanvica s odklápacím vekom.Rozmer: 11,8 x 6,8 x 13,8
cm (D x Š x V).

Kávovar

Kávovar s reálnym dizajnom, do ktorého sa dá skutočne naliať
voda.Rozmer: 20 x 12 x 21,5 cm.

Lupa

Plastová lupa s 5 násobným zväčšením. Priemer: 7,5 cm.

Prebalovací pult

Vhodný na prebaľovanie a prezliekanie bábik. Obsahuje úložný
box, vešiak a mäkkú podušku.Rozmer: 52 x 57 x 34 cm.

Kočík trojkolesový

Farebný trojkolesový kočiarik pre bábiky spraví radosť každej
malej slečne.Rozmer: 60 x 32 x 54 cm.

Bábika Gabika

Rozmer: 33 cm.

Stierateľná tabuľa

Stierateľná tabuľa v praktickom cestovnom prevedení. Súčasťou
balenia je 6 kariet s úlohami, pero a 3 pečiatky (štvorec,trojuholník,
ovál). Šírka: 39 cm.

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:
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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
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

1a_kohut.jpg

1a_kohut.jpg

4_magneticka-sada.jpg

4_magneticka-sada.jpg

1_klaun-zlty.jpg

1_klaun-zlty.jpg

2_Zatlkačka pre chlapcov.jpg

2_Zatlkačka pre chlapcov.jpg

1b_sliepka.jpg

1b_sliepka.jpg

3_povolania.jpg

3_povolania.jpg

5_magicka-knizka-s-pohyblivymi-obrazkami.jpg

5_magicka-knizka-s-pohyblivymi-obrazkami.jpg

6_pozorovaci-box.jpg

6_pozorovaci-box.jpg

8_mikroskop.jpg

8_mikroskop.jpg

7_zvacsovacia-krabicka.jpg

7_zvacsovacia-krabicka.jpg

10_mini-mikroskop.jpg

10_mini-mikroskop.jpg

9_vodna-lupa.jpg

9_vodna-lupa.jpg

11_kreativna-botanika.jpg

11_kreativna-botanika.jpg

12_fukacie-hry.jpg

12_fukacie-hry.jpg

13_protiklady-a-emocie.jpg

13_protiklady-a-emocie.jpg

15_karty k stavebnica-jezkovia-mala.jpg

15_karty k stavebnica-jezkovia-mala.jpg

14_kocka-s-vreckami.jpg

14_kocka-s-vreckami.jpg

16_podlozky-na-prekreslovanie-listy.jpg

16_podlozky-na-prekreslovanie-listy.jpg

17_samolepiace-ocka-na-paske-ciernobiele.jpg

17_samolepiace-ocka-na-paske-ciernobiele.jpg

18_stavebnica-jezkovia.jpg

18_stavebnica-jezkovia.jpg

19_drevena-skrutkovacia-stavebnica.jpg

19_drevena-skrutkovacia-stavebnica.jpg

20_gulockova-mozaika.jpg

20_gulockova-mozaika.jpg

22a_pexetrio-zachranari.jpg

22a_pexetrio-zachranari.jpg

22b_pexetrio-vtaky.jpg

22b_pexetrio-vtaky.jpg

23_kostymove-ciapky-2-vrana.jpg

23_kostymove-ciapky-2-vrana.jpg

24_balancna-macka.jpg

24_balancna-macka.jpg

21_kruh-tvarov-a-farieb.jpg

21_kruh-tvarov-a-farieb.jpg

25_misky-nie-len-na-triedenie-sada-6-ks.jpg

25_misky-nie-len-na-triedenie-sada-6-ks.jpg
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27_susiak-na-bielizen-natural.jpg

27_susiak-na-bielizen-natural.jpg

29_zeriav-so-stavebnymi-strojmi.jpg

29_zeriav-so-stavebnymi-strojmi.jpg

31_kavovar-bosch.jpg

31_kavovar-bosch.jpg

30_rychlovarna-kanvica-mini-tefal.jpg

30_rychlovarna-kanvica-mini-tefal.jpg

28_hasicska-stanica.jpg

28_hasicska-stanica.jpg

32_lupa.jpg

32_lupa.jpg

33_prebalovaci-pult-so-zrkadlom.jpg

33_prebalovaci-pult-so-zrkadlom.jpg

36_stieratelna-tabula.jpg

36_stieratelna-tabula.jpg

34_haromkereku-babakocsi.jpg

34_haromkereku-babakocsi.jpg

35_gabi-baba.jpg

35_gabi-baba.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Komárno

Ulica:

Materská škola - Óvoda, Ul. K. Kacza 33, 945 01 Komárno

Čas / lehota plnenia zmluvy:
25.10.2018 11:58:00 - 15.11.2018 11:58:00

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 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 689,12 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 826,94 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
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V Bratislave, dňa 23.10.2018 12:48:01
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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