Kúpna zmluva č. Z201824095_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:

Hračky pre potreby MŠ_63

Kľúčové slová:

štetec, valčeky, dierovač, farebný papier, korálky, špagát, mozaika, karty, lopty, bránky

CPV:

37520000-9 - Hračky; 37000000-8 - Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,
materiály pre remeselné a umelecké práce a príslušenstvo; 37400000-2 - Športový tovar a
výbava; 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 potreby a hračky pre MŠ

Funkcia
Didaktické potreby a hračky 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

Štetec s krátkou rúčkou, guľatý, č. 8, balenie 12 ks

balenie

1

Štetec s krátkou rúčkou, guľatý, č. 10, balenie 12 ks

balenie

1

Pevné valčeky so štruktúrou. Sada 4 valčekov
vyrobených z trvácnej gumy na vytvorenie nádherných
ornamentov.

balenie

1

Dierkovač MEGA - Anjelik. Pomôcka na ozdobenie
umelecké diela. Vhodné na papier až do hrúbky 200g/
m2. Rozmer vyseknutého prvku: 7 x 6 cm.

ks

1
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Minimum

Maximum

Presne

Dierkovač Mega - Snehová vločka. Pomôcka na
ozdobenie umelecké diela. Vhodné na papier až do
hrúbky 200g/ m2. Rozmer vyseknutého prvku: 7 x 6 cm.

ks

1

Dierkovač MEGA - Srdce. Pomôcka na ozdobenie
umelecké diela. Vhodné na papier až do hrúbky 200g/
m2. Rozmer vyseknutého prvku: 7 x 6 cm.

ks

1

Farebný papier na vystrihovanie 120g/m2. Farebný
papier v 18 rôznych farbách. Balenie obsahuje 180
hárkov o rozmere 21 x 29,7 cm.

balenie

1

Kreatívny kufrík Jar/Veľká noc, 110 kusov v balení

ks

1

Drevené korálky. Prírodné, nelakované korálky o
priemere 8 mm. Priemer diery: 1 mm. Balenie obsahuje
200 ks.

ks

1

Špagát - Jutoý 250/166

ks

1

Mozaika z drevených krúžkov. Drevené krúžky rôznych
veľkostí. Deti ich môžu nalepovať na papier, alebo z nich
vytvárať rôzne diela.Taktiež ich môžu vyfarbiť pomocou
farieb, alebo fixiek.Balenie obsahuje cca 100 ks.

balenie

2

Prst na nanášanie lepidla. Prst s plastovou rúčkou.
Pošpineniu malých rúk zabráni malý obdlžník. 13 cm.

ks

20

Mozaika s 15 mm hríbikmi 160. Mozaika obsahuje
priehľadnú pracovnú dosku (umožňuje deťom
reprodukciu farebných predlôh vsunutých pod doskou), 6
farebných predlôh a 160 ks hríbikov s priemerom 15
mm. Všetko je uložené v praktickom kufríku.

ks

1

Mozaika s 20 mm hríbikmi - Zvieratká. Mozaika
obsahuje priehľadnú pracovnú dosku (umožňuje deťom
reprodukciu farebných predlôh vsunutých pod doskou), 6
farebných predlôh a 100 hríbikov Ø 20 mm. Všetko je
uložené v praktickom kufríku. Rozmer dosky: 31 x 21
cm.

ks

1

Mozaika - Vzorové karty - roboty, 15 mm. Vzorové karty
k mozaike. Každá sadaobsahuje 6 kariet.Rozmer: 31 x
21 cm.

ks

1

Mozaika - Vzorové karty - dinosaury, 20 mm. Vzorové
karty k mozaike. Každá sada obsahuje 6 kariet.Rozmer:
31 x 21 cm.

ks

1

Kde žijú zvieratká? Pri tejto hre sa deti zoznámia so
zvieratkami a ich prostredím. Balenie obsahuje 5
šesťuholníkových kariet s rôznym prostredím (farma,
džungľa, púšť, more, ľad), 30 kartičiek so zvieratami (7,5
x 7,5 cm) a maxi kocku (strana 3,5 cm).

ks

1

Zatĺkačka - korková podložka, 25 x 15 cm

ks

5

Zatĺkačka - požiarnici. Zaujímavá hračka pre deti, s
ktorou si trénujú zručnosť, kreativitu a motoriku.
Jednotlivé farebné dieliky sa malým kladivkom a
klinčekmi pritĺkajú na korkovú podložku. Hra obsahuje 1
kladivko, 1 korkovú podložku, 78 drevených dielov, 80 ks
klinčekov a 8 papierových figúriek.Rozmer: 26 x 19 x 4,5
cm.

ks

1

Zatĺkačka - farma. Hra, pri ktorej si deti trénujú
predstavivosť, kreativitu a motoriku. Jednotlivé farebné
dieliky sa pritlčú a vytvárajú rôzne obrázky s tématikou
farmy. Obsah: 1 korková podložka, 50 farebných
dielikov, 40 klinčekov, 1 kladivko.

ks

1

Zatĺkačka - krtko. Obľúbená hra s kladivkom podporuje
tvorivosť a predstavivosť detí. Z rôznych dielikov sa dá
vytvoriť množstvo obrázkov. Hra rozvíja jemnú motoriku
a koncentráciu.Rozmer: 25 x 18 cm.

ks

1
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Chránime prírodu. Pomôcka vedie deti k uvedomeniu si
potreby ochrany životného prostredia. Dvojice obrázkov
porovnávajú zlé a dobré správanie sa v prírode, rozvíjajú
komunikáciu a slovnú zásobu. Balenie obsahuje 20
magnetických kariet vyrobených z pevného kartónu.
Rozmer: 9 x 9 cm / 8ks, 18 x 13,5 cm / 8 ks, 18 x 18 cm /
4 ks.

ks

1

Jar, leto, jeseň, zima. Súbor magnetických obrázkov
pomáharozvíjať slovnú zásobu k téme ročné
obdobia.Umožňuje pozorovať zmeny v prírode
atypickými znakmi charakterizovať jar, leto,jeseň a zimu.
Sada obsahuje36 magnetických obrázkov.Rozmer: 9 x 9
cm a 18 x 18 cm.

ks

1

Predmety - fotografie. 48 kariet s rozmerom 15 x 10 cm.
Fotografie predstavujú predmety každodennej spotreby.
Pomôcka sa vynikajúco hodí na jazykové cvičenia a na
logopedickú terapiu.

ks

1

Potraviny - fotografie. 48 kariet s rozmerom 15 x 10 cm
predstavuje rozličné potravinové produkty, a to
polotovary a jedlá hotové na konzumáciu. Pomôcka sa
vynikajúco hodí na jazykové cvičenia, rozširovanie
slovnej zásoby a rozprávanie o problematike
stravovania.

ks

1

Lopta na cvičenie - priemer 90 cm

ks

2

lopta na cvičenie - priemer 50 cm

ks

2

Skladacia prekážka. Táto prekážka sa ľahko nastaví do
3 výšok v rozmedzí od 6 cm do 38 cm. Viaceré prekážky
zostavia prekážkovú dráhu. Je ľahká a prenosná. Šírka:
65 cm.

ks

3

Tag Box 52 l, na kolieskach. Séria kontajnerov
príjemného dizajnu, vyrobených z vysoko odolného
plastu, vytvára odkladacie možnosti edukačných
pomôcok, hier, loptičiek a tiež malých detských
tajomstiev. Niektoré z ponúkaných kontajnerov majú aj
kolieska, pre ľahkú manipuláciu. Kontajnery obsahujú aj
vrchnáky, čím sú veci uskladnené vo vnútri
zabezpečené pred nežiaducimi návštevníkmi alebo
poškodeniami.Rozmer: 54,5 x 39 x 33 cm.Objem: 50 l.

ks

3

Basic Box 29 l. Séria kontajnerov príjemného dizajnu,
vyrobených z vysoko odolného plastu, vytvára
odkladacie možnosti edukačných pomôcok, hier,
loptičiek a tiež malých detských tajomstiev. Niektoré z
ponúkaných kontajnerov majú aj kolieska, pre ľahkú
manipuláciu. Kontajnery obsahujú aj vrchnáky, čím sú
veci uskladnené vo vnútri zabezpečené pred
nežiaducimi návštevníkmi alebo poškodeniami.Rozmer:
43 x 33 x 35 cm.Objem: 29 l.

ks

3

Tag Box 70 l, na kolieskach. Séria kontajnerov
príjemného dizajnu, vyrobených z vysoko odolného
plastu, vytvára odkladacie možnosti edukačných
pomôcok, hier, loptičiek a tiež malých detských
tajomstiev. Niektoré z ponúkaných kontajnerov majú aj
kolieska, pre ľahkú manipuláciu. Kontajnery obsahujú aj
vrchnáky, čím sú veci uskladnené vo vnútri
zabezpečené pred nežiaducimi návštevníkmi alebo
poškodeniami.Rozmer: 69,5 x 39 x 35,5 cm.Objem: 70 l.

ks

2

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

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

basic-box-29-l.jpg

basic-box-29-l.jpg

dierkovac-mega-anjelik.jpg

dierkovac-mega-anjelik.jpg

dierkovac-mega-snehova-vlocka.jpg

dierkovac-mega-snehova-vlocka.jpg

dierkovac-mega-srdce.jpg

dierkovac-mega-srdce.jpg

drevene-koralky.jpg

drevene-koralky.jpg

farebny-papier-na-vystrihovanie-120g-m2.jpg

farebny-papier-na-vystrihovanie-120g-m2.jpg

fotografie-potraviny.jpg

fotografie-potraviny.jpg

chranime-prirodu.jpg

chranime-prirodu.jpg

fotografie-predmety.jpg

fotografie-predmety.jpg

jar-leto-jesen-zima.jpg

jar-leto-jesen-zima.jpg

kde-ziju-zvieratka.jpg

kde-ziju-zvieratka.jpg

lopta-na-cvic.-priem.50cm.jpg

lopta-na-cvic.-priem.50cm.jpg

lopta-na-cvicenie-pr.90cm.jpg

lopta-na-cvicenie-pr.90cm.jpg

Mozaika s 200 hríbikmi.JPG

Mozaika s 200 hríbikmi.JPG

mozaika-z-drevenych-kruzkov.jpg

mozaika-z-drevenych-kruzkov.jpg

pevne-valceky-so-strukturou.jpg

pevne-valceky-so-strukturou.jpg

prst-na-nanasanie-lepidla.jpg

prst-na-nanasanie-lepidla.jpg

skladacia-prekazka.jpg

skladacia-prekazka.jpg

spagat-jutovy-250-166.jpg

spagat-jutovy-250-166.jpg

mozaika-vzorove-karty-dinosaury-20-mm.jpg

mozaika-vzorove-karty-dinosaury-20-mm.jpg

stetec-s-krat.ruc.gulaty-c.10-bal.12-ks (1).jpg

stetec-s-krat.ruc.gulaty-c.10-bal.12-ks (1).jpg

mozaika-vzorove-karty-roboty-15-mm.jpg

mozaika-vzorove-karty-roboty-15-mm.jpg

tag-box-50-l-na-kolieskach.jpg

tag-box-50-l-na-kolieskach.jpg

stetec-s-krat.ruc.gulaty-c.8-bal.12-ks.jpg

stetec-s-krat.ruc.gulaty-c.8-bal.12-ks.jpg

tag-box-70-l-na-kolieskach.jpg

tag-box-70-l-na-kolieskach.jpg

zatlkacka-farma.jpg

zatlkacka-farma.jpg

zatlkacka-korkova-podlozka-25-x-15-cm.jpg

zatlkacka-korkova-podlozka-25-x-15-cm.jpg

zatlkacka-krtko.jpg

zatlkacka-krtko.jpg

zatlkacka-poziarnici.jpg

zatlkacka-poziarnici.jpg

kreativny-kufrik-jar-velka-noc.jpg

kreativny-kufrik-jar-velka-noc.jpg
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III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Komárno

Ulica:

Materská škola, Dlhá ul. 1, 945 01 Komárno - Nová Stráž

Čas / lehota plnenia zmluvy:
18.06.2018 09:11:00 - 22.06.2018 09:11:00

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: 413,46 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 496,15 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 07.06.2018 10:08:01
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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