
Kúpna zmluva č. Z20197296_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Komárno
Sídlo: Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 035 2851 223, 035 2851 336

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Crew, s. r. o. 
Sídlo: Miletičova 27, 82109 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44506457
DIČ: 2022718632
IČ DPH: SK2022718632
Číslo účtu: SK 8611 0000 0000 2621 7695 67
Telefón: 0903215615

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kolotoč a hojdačka do MŠ
Kľúčové slová: kolotoč a hojdačka
CPV: 37535100-8 - Hojdačky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 

37535200-9 - Zariadenie ihrísk; 43325000-7 - Zariadenia pre parky a ihriská
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kolotoč a hojdačka do MŠ

Funkcia

Kolotoč a hojdačka 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 Minimum Maximum Presne

Kolotoč okrúhly s lavičkami ks 1

Hojdačka na kovovom podstavci. Rozmer: 3,00 x 0,54 x 
0,78 m. Bezpečnostná zóna: 5,00 x 2,50 m. ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Jednoduchý kolotoč na kovovom podstavci. Pre svoju 
ľahkú montáž je obľúbený v materských školách. 
Základňa je vyrobená z hliníkového plechu. Používané 
farby sú ekologicky nezávadné. Bezpečnosť detí je 
prvoradá, preto sa pri výrobe a realizácii kolotoča 
pridržiavame platných bezpečnostných noriem a 
požiadaviek podľa európskych noriem EN 1176. Kolotoč 
má maximálnu výšku pádu 80 cm, takže ako podklad je 
postačujúci trávnatý porast.Priemer: ø 1,50 
m.Maximálna výška: 80 cm.Priemer bezpečnostnej 
zóny: ø 5,60 m.

-

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia. Inštalácia bude prebiehať v areáli materskej školy.

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

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

Konštrukcie výrobkov musia zodpovedať z hľadiska bezpečnosti všetkým platným slovenským a európskym normám, výrobky 
musia byť certifikované.

Všetky časti musia byť chránené ekologicky a hygienicky nezávadnými nátermi.

Farebnú kombináciu hracích prvkov požadujeme vo farbách: žltá, červená, modrá, zelená, biela, hnedá, sivá, oranžová, 
čiernaVršky všetkých konštrukcií musia byť oblé.Žiadny z prvkov zostavy či hojdačky nesmie mať ostré hrany alebo 
vyčnievajúce časti, ktoré by mohli spôsobiť poranenie dieťaťa.

Objednávateľ požaduje predloženie certifikátu kvality.

Do 3 pracovných dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy požadujeme dodať vzorku (alebo fotodokumentáciu) ponúknutých 
výrobkov. Dodávateľ doručí e-mailom kontaktnej osobe Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 
obchodné meno, resp. obchodnú značku ponúkaných tovarov, špecifikáciu a vyobrazenie. Plnenie zmluvy môže nastať až po 
vzájomnom odsúhlasení technických parametrov ponúknutých výrobkov.

Dodávateľ ručí za skutočnosť, že zabudované materiály a dodávky diela sú prvej akosti a vyhovujú platným normám a 
predpisom.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v osobitných požiadavkách na plnenie sa bude 
považovať za podstatné poručenie zmluvných podmienok a Objednávateľ bude oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

180116-kolotoc-okruhly-s-lavickami.jpg 180116-kolotoc-okruhly-s-lavickami.jpg

180910-hojdacka-na-kovovom-podstavci.jpg 180910-hojdacka-na-kovovom-podstavci.jpg

III. Zmluvné podmienky
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3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Materská škola s VJM Ul. K. Kacza 39, 945 01  Komárno

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.03.2019 08:36:00 - 15.05.2019 08:36:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 524,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 829,00 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 07.03.2019 10:46:01

Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Crew, s. r. o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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