Kúpna zmluva č. Z201855245_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:

EDUXE Slovensko, s.r.o.

Sídlo:

M.C.Sklodowskej 2, 85104 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

46447644

DIČ:

2023413546

IČ DPH:

SK2023413546

Číslo účtu:

SK11000000002928874361

Telefón:

0905581454

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Rozvojové pomôcky pre MŠ_164

Kľúčové slová:

matematický vlak, zvieratká z prírody, kaviareň, vozdilá, hra so zvieratkami

CPV:

37520000-9 - Hračky; 37000000-8 - Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,
materiály pre remeselné a umelecké práce a príslušenstvo; 39162100-6 - Vybavenie na
vyučovanie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Rozvojové pomôcky pre MŠ

Funkcia
Rozvojové 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

Matematický vlak v kvalite DUPLO

ks

2

Zvieratká z prírody v kvalite DUPLO

ks

1

Kaviareň v kvalite DUPLO

ks

1

Vozdilá v kvalite LEGO

ks

1

Hra so zvieratkami v kvalite DUPLO

ks

2

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

DUPLO Matematický vlak

Súprava obsahuje 167 základných a špeciálnych dielov, určená
pre prácu až šiestich detí.
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Minimum

Maximum

Presne

Charakteristika súpravy:

• Sada lokomotívy, piatich vagónov a 23 traťových prvkov• Tri
obojstranné námetové karty so zameraním na rannú matematiku

Vzdelávacie hodnoty:

• Jednoduché sčítanie a odčítanie• Riešenie problémov• Rolové
hry

-

Obsahuje stručný metodický materiál pre učiteľa (Aj), jedálny lístok
a stavebné návody pre deti.

DUPLO Zvieratká z prírody

Súprava 104 základných a špeciálnych dielov s atraktívnymi
zvieratkami z voľnej prírody.

-

Súprava atraktívnych zvieratiek z voľnej prírody umožňuje deťom
predškolského veku objavovať množstvo informácií o prostredí,v
ktorom zvieratká žijú,čím sa živia a čo k životu nevyhnutne
potrebujú

Charakteristika súpravy:

• Súprava 24 LEGO DUPLO postavičiek zvierat• Prostredie lesa,
savany, džungle, ľadového oceána a rieky

Vzdelávacie hodnoty:

• Triedenie a kategorizácia• Pochopenie vzťahov• Skúmanie sveta

-

Obsahuje stručný metodický materiál pre učiteľa (Aj), jedálny lístok
a stavebné návody pre deti.

DUPLO Kaviareň

Súprava 131 pestrofarebných dielov pre prácu skupiny viac ako
štyroch detí.

-

Obsahuje stručný metodický materiál pre učiteľa (Aj), jedálny lístok
a stavebné návody pre deti.

-

Súprava je uložená v praktickom boxe.

Vzdelávacie hodnoty:

• Súprava pre skupinovú prácu detí• Rozvoj viacerích zručností
pomocou 10 kusov špeciálnych mincí• Jedálny lístok a 5
námetových kariet na prípravu ponúkaných dobrôt

-

• Praktické úložné riešenie• Špeciálne diely motivujúce ku
konštruktívnej hre• Podpora hry v rolách na kaviareň, obchod
alebo kuchyňu

-

• Hra v rolách na zákazníkov, šéfkuchára alebo obslužný personál•
Učenie rozvíjajúce komunikačné schopnosti vrátane sociálnych
vzťahov• Súprava pre organizované vzdelávanie i voľnú hru

LEGO Vozidlá

Súprava 934 dielov deti zoznámi s rôznymi druhmi vozidiel a ich
funkciami.

-

Zo súpravy deti môžu modelovať autobus, smetiarske vozidlo,
čelný nakladač, kamión s návesom, alebo mraziarenske vozidlo na
prevoz zmrzliny.

-

Získajú tak modely vozidiel s obsluhou, s ktorými se bežne
stretávajú v každodennom živote.

-

Pre inšpiráciu súprava obsahuje päť obojstranných námetových
kariet, ktoré súčasne slúžiia aj ako stavebné návodySúprava je
uložená v plastovom boxe.

Vzdelávacie hodnoty:

• Skúmanie rozličných druhov vozidel a dopravy• Učenie sa o
službách v spoločnosti• Skúmanie rolí a ich povinností v
spoločnosti.

DUPLO Hra so zvieratkami

Súprava 49 základných a špeciálnych dielov s podložkou a
námetovými kartami.

-

Je určená ku skupinovej práci až šiestich detí.Súprava umožňuje
deťom predškolského veku zvoliť si kartu s návodom na
konštrukciu zvieratka,ktoré budú modelovať a vybrať si potrebné
stavebné diely

-

tavbou jednofarebných či pestrofarevných modelov sa učia
rozlišovat farby, tvary, získavajú predstavu o množstve, zhode ai.

-

Pri práci so súpravou si deti osvojujú pravidlá tímovej spolupráce,
učia sa komunikovať, dodržiavať pravidlá hry a striedania sa.

-

Súprava obsahuje námetové karty a stručný metodický materiál
(Aj). Uložená je v kartónovom boxe s vekom.

Charakteristika súpravy:

• Zrozumiteľné námety činností a pravidlá hier• Osem
obojstranných kariet so stavebnými návodmi na konštrukciu 16-tich
modelov zvieratiek
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Vzdelávacie hodnoty:
2.3

• Farby a tvary• Sčítanie a odčítanie• Pravidlá pri splupráci

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
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
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Hra so zvieratkami.jpg

Hra so zvieratkami.jpg

Kaviareň.jpg

Kaviareň.jpg

45012.jpg

45012.jpg

Lego vozidlá.jpg

Lego vozidlá.jpg

Matematický vlak.jpg

Matematický vlak.jpg

Zvieratká z prírody.jpg

Zvieratká z prírody.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Komárno

Ulica:

Materská škola, Mederčská ul. 38, 945 01 Komárno

Čas / lehota plnenia zmluvy:
17.12.2018 12:41:00 - 21.12.2018 12:41:00

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
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4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 497,40 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 596,88 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/

V Bratislave, dňa 14.12.2018 13:38:02
Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
EDUXE Slovensko, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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