
Kúpna zmluva č. Z201935355_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: 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 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Didaktické pomôcky
Kľúčové slová: hmatové tvary, gelové tvary, dekoratívne kamienky, samolepiace oči, drevené pečiatky, 

misky na výtvarnú výchovu,  parochňa a brada pre Santu, skákajúce myšky, okuliare pre 
Santu,  reálny stetoskop, drevená farma,.

CPV: 37524000-7 - Hry; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Didaktické pomôcky

Funkcia

Didaktické pomôcky

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

Magformers 30 ks 1

Hmatové tvary ks 1

Gelové tvary ks 1

Priehľadné stierateľné obaly ks 1

Sada zväčšovacích lúp ks 1

Dekoratívne kamienky okrúhle ks 1

Samolepiace oči ks 1

Samolepiace oči mix ks 1
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Magnetická tabuľa s perom ks 1

Drevené pečiatky - zelenina ks 1

Drevené pečiatky - ovocie ks 1

Misky na výtvarnú výchovu ks 1

Skákajúce myšky ks 1

Vaflovač ks 1

Drevené prevliekacie tvary ks 1

Parochňa a brada pre Santu ks 1

Okuliare pre Santu ks 1

Brucho pre Santu ks 1

Kostým pre dospelých - Santa Claus ks 1

Vak pre Santu ks 1

Padák ks 1

Plastelína ks 1

Vodové farby perleťové ks 4

Malý poštár - veľká sada ks 1

Obojstranná závesná tabuľa ks 1

Ochranné slúchadlá ks 1

Reálny stetoskop ks 1

Astronaut ks 1

Chirurg ks 1

Nákupný košík ks 1

Šalát ks 1

Reďkovka ks 1

Vkladacie puzzle- množstvá ks 1

Drevená farma ks 1

Podložky na prekresľovanie- Junior ks 1

Pretláčacie podložky- prehistorické jaštery ks 1

Obojstranné paličkové puzzle ks 1

Obrázkové valčeky Mesto ks 1

Kreatívne pečiatky - Princezné ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Magformers 30
MAGFORMERS je originálna magnetická stavebnica, ktorej 
postačuje len niekoľko základných tvarov na to, aby ste vedeli 
zostaviť obrovské množstvo dvoj a trojrozmerných objektov.

-

Jednotlivé dieliky sa k sebe pripájajú pomocou neodymových 
magnetov umiestnených bezpečne vnútri. Spájať môžete 
ktorékoľvek strany dielikov - magnety sa samé natočia tak, aby sa 
navzájom neodpudzovali

-
MAGFORMERS je veľmi dobrou pomôckou pri zoznamovaní sa s 
geometrickými tvarmi, farbami a zároveň na precvičenie jemnej 
motoriky.

-
Podporuje kreativitu a priestorovú predstavivosť už od útleho veku.
Rozmery, tvary a použitý materiál zaručujú, že hračka je naozaj 
bezpečná pre všetky deti.

-
Balenie obsahuje 30 dielikov: 18 štvorcov, 12 trojuholnikov. Sada 
je vhodná na stavbu domčekov, hradov, zvierat, rastlín alebo 
šperkov.Rozmer balenia: 29 x 24 x 5,3 cm.

Hmatové tvary
Vrecko plné zábavy! Deti si precvičujú jemnú motoriku, 
rozoznávanie tvarov a rôznych povrchov. Balenie obsahuje 20 
rôznych tvarov a 10 kariet s úlohami.Rozmer tvarov: 5 cm.
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Gelové tvary
Deti si určite obľúbia tieto krásne trblietavé pomôcky, s ktorými sa 
naučia rozoznávať tvary. Sú naplnené farebným gelom, ktorý sa pri
manipulácii rôzne prelieva. Balenie obsahuje 2 x 6 rôznych tvarov

- Rozmer: priemerne 15 cm.

Priehľadné stierateľné obaly
Skvelá pomôcka pre učiteľov pri rôznych aktivitách. Objavte 
efektivitu práce bez zbytočného plytvania papierov. Tieto na sucho 
stierateľné plastové obaly poslúžia stále opakovane.

-
Rozdajte deťom rôzne úlohy na papieroch, ktoré si vložia dovnútra 
stierateľných obalov. Na ne vyplnia úlohu a odovzdajú. Po 
vyhodnotení obal môžu zotrieť a použiť pre inú úlohu.

-

Nie je potrebné robiť množstvo kópií papierových predlôh pre 
každé dieťa - stačí ich len pár pre všetkých. Balenie obsahuje 10 
priehľadných na sucho stierateľných obalov v 5-tich farebných 
rámoch.

- Rozmer obalu: 22 x 32 cm

Sada zväčšovacích lúp
Sada extra veľkých lúp je vyvinutá pre malé detské rúčky. Sú 
ideálne pre spoznávanie detailov rastlín, chrobákov, či vecí okolo 
nás.

-
Každá lupa obsahuje stojan na ľahšie pozorovanie do zväčšenia 
4,5 krát veľkosti pozorovaného objektu.Rozmer lupy: 20 cm. Sada 
obsahuje 6 lúp rôznych farieb.

Dekoratívne kamienky okrúhle Rôzne veľkosti a farby. 1000 ks.

Samolepiace oči Balenie obsahuje 150 očí rôznych tvarov a farieb.

Samolepiace oči mix Balenie obsahuje 200 x 5 mm, 60 x 8 mm a 25 x 15 mm 
samolepiacich očí.

Magnetická tabuľa s perom

Výborná pomôcka na výuku písania a kreslenia. Kovové guľôčky 
sa dostanú na povrch použitím magnetického pera. Balenie 
obsahuje 1 dosku s magnetickým perom a 20 predlôh.Rozmer: 31 
x 25 x 1,7 cm.

Drevené pečiatky - zelenina
Pečiatky majú na drevenom držadle laserom vyrytý obrázok 
motívu, čo uľahčuje prácu s pečiatkami. Odtlačky pečiatok slúžia 
ako pomôcky pri rôznych didaktických aktivitách a na vyfarbovanie.

- Balenie obsahuje 12 ks.Rozmer: 5 x 4 cm.

Drevené pečiatky - ovocie
Pečiatky majú na drevenom držadle laserom vyrytý obrázok 
motívu, čo uľahčuje prácus pečiatkami. Odtlačky pečiatok slúžia 
ako pomôcky pri rôznych didaktických aktivitách a na vyfarbovanie.

- Balenie obsahuje 12 ks.Rozmer: 5 x 4 cm.

Misky na výtvarnú výchovu Balenie obsahuje 10 ks misiek s priemerom 13,2 cm a hĺbkou 3 
cm. Sú vyrobené z plastu.

- Sú ideálnou pomôckou pri práci s otláčacími špongiami a farbami. 
Je možné ich použiť aj pri triediacich aktivitách a počtoch.

Skákajúce myšky
Super motorická hra pre 1 až 4 hráčov. Úlohou detí je svoje 
farebné myšky trafi ť do svojho farebného kruhu.Rozmer hracej 
plochy: 20 x 20 cm.

Vaflovač

S touto drevenou súpravou si deti môžu pripraviť vlastné lahodné 
wafle na raňajky. Balenie obsahuje 12 drevených dielov (wafľovač,
wafle, jahody, javorový sirup a obracačku).Rozmer: 21,3 x 17 x 4 
cm.

Drevené prevliekacie tvary
Sada zložená zo 7 farebných prevliekacích tvarov a 7 šnúrok v 
drevenej krabici s vrchnákom.Rozmery krabice: 16 x 20 x 4,5 
cm.Dĺžka šnúrky: 130 cm.Rozmery tvarov: do 13 x 10 cm.

Parochňa a brada pre Santu Balenie obsahuje parochňu a bradu.

Okuliare pre Santu Balenie obsahuje 1 okuliare.

Brucho pre Santu Balenie obsahuje vestu s bruchom.Veľkosť: pre dospelých.

Kostým pre dospelých - Santa Claus Balenie obsahuje vrchný diel, nohavice, opasok, čiapku, rukavice a
kryty na topánky. Brada nie je súčasťou balenia.

Vak pre Santu Balenie obsahuje 1 vak.Rozmer: 90 x 60 cm.
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Padák
Farebný a ľahký padák je určený na rôzne skupinové aktivity a hry.
Padák je možné nadhadzovať, ukryť sa pod neho alebo si v ňom 
kotúľať loptu.

- Na obvode sú úchyty, vďaka čomu sa s padákom ľahko 
manipuluje.

Plastelína
Vysoko tvarovateľná, netvrdnúca plastelína, ktorá je vyrobená 
hlavne z rastlinného materiálu. Je mimoriadne pružná, ľahko sa 
vyberá z formičiek a drží tvar. Farby sa môžu miešať dokopy.

- Balenie obsahuje 30 ks plastelínových hranolov o hmotnosti 50 g v
15 rôznych odtieňoch.

Vodové farby perleťové balenie obsahuje 12 perleťových farieb a štetec na nanášanie.

Malý poštár - veľká sada Balenie obsahuje pečiatku, šeky peniaze, čiapku a tašku.

Obojstranná závesná tabuľa
Magnetická tabuľa s písmenkami. Z jednej strany je biela na 
písanie fixou a na druhej strane tabuľa na písanie kriedami. Biela 
tabuľa je magnetická.

- Rozmer: 42 x 1,5 x 30 cm.

Ochranné slúchadlá Slúchadlá ochránia sluch malých robotníkov pri hlučnej 
práci.Rozmer balenia: 7 x 19 x 23 cm.

Reálny stetoskop Skutočný kovový stetoskop umožní deťom počuť zvuk svojho 
alebo kamarátovho srdiečka.Rozmer balenia: 15,5 x 28 x 2 cm.

Astronaut Balenie obsahuje overal, helmu, rukavice a menovku.Vhodné pre 
deti vo veku 3 - 6 rokov.

Chirurg kostým

Nákupný košík Dodávané vo farebnosti v závislosti od skladových zásob.Rozmer: 
42 x 35 x 59 cm.

Šalát Materiál je odolná textília, ktorá sa ľahko udržiava a čistí. Rozmer: 
4,2 x 12 cm.

Reďkovka Zväzok obsahuje 3 ks drevených reďkoviek.Rozmer: 11 x 5 x 5 cm.

Vkladacie puzzle- množstvá Drevená náučná vkladačka zoznamuje deti s číslami a množstvom.
Rozmer: 30 x 22,5 x 1,5 cm.

Drevená farma Balenie obsahuje 71 rôznych dielikov, z ktorých si postavíte celú 
farmu. Vyrobené z dreva.Rozmer domčeka: 19,9 x 13,3 x 14,5 cm.

Podložky na prekresľovanie- Junior
Podložky je možné použiť aj pri práci s modelovacími hmotami, 
ktoré nanesením na podložku získaju rozličné odtlačky a povrchy. 
Balenie obsahuje 6 podložiek vyrobených z pevného plastu.

- Rozmer: 22 x 28 cm.

Pretláčacie podložky- prehistorické jaštery Balenie obsahuje 6 podložiek vyrobených z pevného 
plastu.Rozmer: 22 x 28 cm.

Obojstranné paličkové puzzle Balenie obsahuje 3 obojstranné puzzle, každé zložené z 8 paličiek.
Podložka je súčasťou balenia.Rozmer balenia: 19 x 23,5 x 4 cm.

Obrázkové valčeky Mesto Sada 5 obrázkových valčekov.Šírka: 6,5 cm.

Kreatívne pečiatky - Princezné Pomocou pečiatok je možné vytvoriť veľa rôznych módnych 
kombinácií.

2.3 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..
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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 Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

brucho-pre-santu.jpg brucho-pre-santu.jpg

160108-magformers-30.jpg 160108-magformers-30.jpg

drevene-peciatky-zelenina.jpg drevene-peciatky-zelenina.jpg

drevena-farma.jpg drevena-farma.jpg

dekorativne-kamienky-okruhle.jpg dekorativne-kamienky-okruhle.jpg

drevene-peciatky-ovocie.jpg drevene-peciatky-ovocie.jpg

-kostym-pre-dospelych-santa-claus-velkost-xl.jpg -kostym-pre-dospelych-santa-claus-velkost-xl.jpg

gelove-tvary.jpg gelove-tvary.jpg

hmatove-tvary.jpg hmatove-tvary.jpg

-kostymy-profesie-astronaut.jpg -kostymy-profesie-astronaut.jpg

kostym-profesia-chirurg.jpg kostym-profesia-chirurg.jpg

magneticka-tabulka-s-perom.jpg magneticka-tabulka-s-perom.jpg

kreativne-peciatky-princezne.jpg kreativne-peciatky-princezne.jpg

-maly-postar-velka-sada-slovenska-verzia.jpg -maly-postar-velka-sada-slovenska-verzia.jpg

-misky-na-vytvarnu-vychovu-10-ks.jpg -misky-na-vytvarnu-vychovu-10-ks.jpg

nakupny-vozik.jpg nakupny-vozik.jpg

drevene-prevliekacie-tvary.jpg drevene-prevliekacie-tvary.jpg

obojstranna-zavesna-tabula-.jpg obojstranna-zavesna-tabula-.jpg

padak-priemer-3-5-m-8-uchytov.jpg padak-priemer-3-5-m-8-uchytov.jpg

obojstranne-palickove-puzzle-doprava.jpg obojstranne-palickove-puzzle-doprava.jpg

okuliare-pre-santu.jpg okuliare-pre-santu.jpg

parochna-a-brada-pre-santu.jpg parochna-a-brada-pre-santu.jpg

peciatky.jpg peciatky.jpg

plastelina-duhove-farby.jpg plastelina-duhove-farby.jpg

realny-stetoskop.jpg realny-stetoskop.jpg

priehladne-stieratelne-obaly.jpg priehladne-stieratelne-obaly.jpg

-podlozky-na-prekreslovanie-junior.jpg -podlozky-na-prekreslovanie-junior.jpg

-redkovka-zvazok.jpg -redkovka-zvazok.jpg

-salat.jpg -salat.jpg

samolepiace-oci-mix.jpg samolepiace-oci-mix.jpg

-samolepiace-oci.jpg -samolepiace-oci.jpg

sada-zvacsovacich-lup.jpg sada-zvacsovacich-lup.jpg

valceky-obrazkove-mesto.jpg valceky-obrazkove-mesto.jpg

-vodove-farby-perletove.jpg -vodove-farby-perletove.jpg

vak-pre-santu.jpg vak-pre-santu.jpg
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-vkladacie-puzzle-mnozstva.jpg -vkladacie-puzzle-mnozstva.jpg

-waflovac.jpg -waflovac.jpg

skakajuce-mysky.jpg skakajuce-mysky.jpg

ochranne-sluchadla.jpg ochranne-sluchadla.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Materská škola, Ul. Komáromi Kacza č. 33, 945 01 Komárno

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.11.2019 09:40:00 - 09.12.2019 09:40:00

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 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 581,36 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 697,63 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 21.11.2019 10:28:02

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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