
Kúpna zmluva č. Z201914993_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: nábytok pre MŠ
Kľúčové slová: nábytok 
CPV: 39157000-7 - Časti nábytku; 39100000-3 - Nábytok; 39160000-1 - Školský nábytok; 

39161000-8 - Nábytok pre materské školy; 37535100-8 - Hojdačky; 60000000-8 - Dopravné
služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Nábytok pre MŠ

Funkcia

Nábytok 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 Minimum Maximum Presne

Dvierka 1 - blok pravé, farba oranžová kus 3

Dvierka 1 -blok ľavé, farba oranžová kus 3

Dvierka 1 - blok pravé, farba vanilková kus 2

Dvierka 1 - blok ľavé, farba vanilková kus 2

Dvierka 2 - blok pravé, farba oranžová kus 1

Dvierka 2 - blok ľavé, farba oranžová kus 1

Dvierka 2 - blok pravé,farba vanilková kus 1

Dvierka 2 - blok ľavé, farba  vanilková kus 1
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Zásuvka malá, farba oranžová kus 4

Zásuvka malá, farba vanilková kus 4

Predeľovacia polička kus 4

Záhradná hojdačka KRUH kus 1

Prepletanie - Veľké podložky kus 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Dvierka 1 - blok pravé, farba oranžová 1 blok = 1 dvierka

- - MDF doska o hrúbke až 18 mm

- Rozmer: 38 x 38 cm

Dvierka 1 -blok ľavé, farba oranžová 1 blok = 1 dvierka

- MDF doska o hrúbke až 18 mm

- Rozmer: 38 x 38 cm

Dvierka 1 - blok pravé, farba vanilková 1 blok = 1 dvierka

- MDF doska o hrúbke až 18 mm

- Rozmer: 38 x 38 cm

Dvierka 1 - blok ľavé, farba vanilková 1 blok = 1 dvierka

- MDF doska o hrúbke až 18 mm

- Rozmer: 38 x 38 cm

Dvierka 2 - blok pravé, farba oranžová 2 bloky = 1 dvierka

- MDF doska o hrúbke až 18 mm

- Rozmer: 38 x 77 cm.

Dvierka 2 - blok ľavé, farba oranžová 2 bloky = 1 dvierka

- MDF doska o hrúbke až 18 mm

- Rozmer: 38 x 77 cm.

Dvierka 2 - blok pravé,farba vanilková 2 bloky = 1 dvierka

- MDF doska o hrúbke až 18 mm

- Rozmer: 38 x 77 cm.

Dvierka 2 - blok ľavé, farba  vanilková 2 bloky = 1 dvierka

- MDF doska o hrúbke až 18 mm

- Rozmer: 38 x 77 cm.

Zásuvka malá, farba oranžová
Zásuvky sú vybavené poistkou proti vypadávaniu, čo zvyšuje ich 
bezpečné používanie. Je možné ich použiť iba pre dva spodné 
bloky (1,1a,2). 1 blok = 2 zásuvky malé

- Rozmer: 38 x 35 x 19 cm.

Zásuvka malá, farba vanilková
Zásuvky sú vybavené poistkou proti vypadávaniu, čo zvyšuje ich 
bezpečné používanie. Je možné ich použiť iba pre dva spodné 
bloky (1,1a,2). 1 blok = 2 zásuvky malé

- Rozmer: 38 x 35 x 19 cm.

Predeľovacia polička Polička  rozdeľuje priestor na dve rovnaké časti. Je vyrobená z 
drevotriesky v odtieni javor.

- Rozmer: 38 x 36 x 2 cm.

Záhradná hojdačka KRUH
Úžasná pohodlná hojdačka ponúka dostatok miesta na sedenie aj 
ležanie. Pripevňuje sa pomocou pevného lana a má odolnú pevnú 
konštrukciu.

- Deti si s ňou užijú pohyb na čerstvom vzduchu, alebo sa môže 
pripevniť aj v triede, alebo v telocvični.

- Nosnosť: Do 100 kg.Priemer: 85 cm.

Prepletanie - Veľké podložky
Vyrobte si vlastné podložky pod tanier s pomocou tejto sady. 
Balenie obsahuje 16 podložiek s otvormi a prepletacie pásiky v 
rôznych farbách a tvaroch.
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- Rozmer podložky: 28 x 43 cm.

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..

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

2 . dvierka-lave.jpg 2 . dvierka-lave.jpg

4. dvierka-2-blok-lave.jpg 4. dvierka-2-blok-lave.jpg

3 .170407-dvierka-2-blok-prave.jpg 3 .170407-dvierka-2-blok-prave.jpg

5. zasuvka-mala.jpg 5. zasuvka-mala.jpg

1.   170407-dvierka-prave.jpg 1.   170407-dvierka-prave.jpg

6. 151203-predelovacia-policka-po1.jpg 6. 151203-predelovacia-policka-po1.jpg

7.  160803-zahradna-hojdacka-kruh.jpg 7.  160803-zahradna-hojdacka-kruh.jpg

8.   prepletanie-velke-podlozky.jpg 8.   prepletanie-velke-podlozky.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:

17.05.2019 14:37:00 - 31.05.2019 14:39:00

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
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4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 418,25 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 501,90 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 14.05.2019 15:38:02

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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