
Kúpna zmluva č. Z201931117_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: Hračky a športové potreby pre deti
Kľúčové slová: reflexná vesta, nožnice, lopta, stavebnica, drevený kôň na palici, vestička semafor pre 

chodcov, ruksak, nástenný panel
CPV: 37524000-7 - Hry; 37500000-3 - Hry a hračky; lunaparky; 39162200-7 - Učebné pomôcky a

zariadenia; 37400000-2 - Športový tovar a výbava; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 
prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Hračky a športové potreby pre deti

Funkcia

Hračky a športové potreby pre deti

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

Reflexná vesta - M ks 10

Set na floorball - S ks 2

Nožnice detské pre ľavákov ks 15

Nožnice detské pre pravákov ks 60

Futbalová lopta ľahká ks 10

Lopta Bodky ks 10

Stavebnica v kvalite Interstar - Geometria ks 2
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Stavebnica v kvalite Interstar - Kocky ks 2

Drevený kôň na palici ks 4

Vestička - semafor pre autíčka ks 1

Vestička - semafor pre chodcov ks 1

Prechod pre chodcov ks 3

Ruksak pre záchranára ks 2

Sada nástenných hier ks 1

Nástenný panel - Žabka ks 1

Nástenný panel - Koník ks 1

Rybačka ks 2

Švihadlo zvieratká 4 ks sada 2

Švihadlo postavičky 4 ks sada 2

Dúhové gymnastické pomôcky 1 sada 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Reflexná vesta - M Vesta slúži k zlepšeniu viditeľnosti detí v nepriaznivých 
podmienkach - v tme, hmle. Zapínanie na suchý zips.

Set na floorball - S Set na floorball pre najmenšie detiv škôlke . Obsahuje 8 palíc a 
4farebné loptičky. Rozmer: 63 cm.

Nožnice detské pre ľavákov S oceľovými čepeľami a plastovými rúčkami.Dĺžka: 13 cm.

Nožnice detské pre pravákov S oceľovými čepeľami a plastovými rúčkami.Dĺžka: 13 cm.

Futbalová lopta ľahká Váži iba 290 g, no veľkosťou je  ako normálna futbalová lopta. Je 
ideálna pre deti.Priemer: 21 cm

Lopta Bodky Detská lopta vyrobená z PVC. Priemer: 23 cm.

Stavebnica v kvalite Interstar - Geometria

Patentované stavebnice v kvalite  Interstar sú medzi sebou 
kompatibilné a všetky dieliky do seba vzájomne dokonale 
zapadajú. Okrem zábavy poskytujú rozvoj jemnej motoriky, 
kreativity a predstavivosti.

-
Balenie obsahuje 50 ks farebných dielikov rôznych geometrických 
tvarov, balené v praktickom boxe.Rozmer balenia: 27,5 x 19,5 x 17
cm.

Stavebnica v kvalite Interstar - Kocky

Patentované stavebnice v kvalite  Interstar sú medzi sebou 
kompatibilné a všetky dieliky do seba vzájomne dokonale 
zapadajú. Okrem zábavy poskytujú rozvoj jemnej motoriky, 
kreativity a predstavivosti.

- Balenie obsahuje 50 ks farebných dielikov najmä v tvare kociek, 
balené v praktickom boxe.Rozmer balenia: 27,5 x 19,5 x 17 cm.

Drevený kôň na palici Koník z dreva s milou tvárou na drevenej palici s kolieskom. 
Obľúbená hračka, ktorá spája hru a pohyb.Rozmer: 97 x 18 cm.

Vestička - semafor pre autíčka Vestička z bavlnenej látky s aplikáciou semafóru. Farby sa menia 
jednoduchým zakrývaním a odkrývaním políčok s farbami.

-
Zakrývacie krúžka majú našitý suchý zips. Veľkosť je univerzálna. 
Predná a zadná časť su po bokochspojené gumou. Vestičky sa 
dajú prať pri teplote 30°C.

- Rozmer: 49 x 55 cm (Š x D)

Vestička - semafor pre chodcov Vestička z bavlnenej látky s aplikáciou semafóru. Farby sa menia 
jednoduchým zakrývaním a odkrývaním políčok s farbami.

-
Zakrývacie krúžka majú našitý suchý zips. Veľkosť je univerzálna. 
Predná a zadná časť su po bokochspojené gumou. Vestičky sa 
dajú prať pri teplote 30°C.

- Rozmer: 49 x 55 cm (Š x D)

Prechod pre chodcov
Textilný prechod pre chodcov, ktorý sa dá prenášať podľa potreby. 
Je vyrobený z bavlnenej látky, ktorá sa dá prať pri 30°C.Rozmer: 
118 x 73 cm.
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Ruksak pre záchranára
Sada obsahuje ruksak s množstvom potrebného vybavenia pre 
malého záchranára. Batérie nie sú súčasťou balenia.Rozmer: 28 x 
25 x 8,5 cm.

Sada nástenných hier
Sada obsahuje 6 nástenných panelov s rozličnými aktivitami, 
hlavne na rozvoj motorických zručností, hudobného sluchu, 
pochopenie farieb, tvarov a čísel.

-
Každý z panelov obsahuje aj balíček skrutiek na jednoduchú 
montáž na stenu. Vyrobené z dreva. Rozmer 1 panelu: 35 x 33 x 
1,5 cm.

Nástenný panel - Žabka
Nástenný panel so žabkou obsahuje počítadlo v piatich farbách. 
Hra podporuje detské myslenie, pomáha rozlíšiť farby a naučiť sa 
sčítavať alebo odčítavať jednotlivé guličky.

- Môže sa použiť aj ako stolová hra. Rozmer: 36 x 55 x 4,5 cm.

Nástenný panel - Koník
Zábavno - vzdelávací panel na stenu s koníkom, ktorý obsahuje 
dva druhy aktivít. Ozubené koliesko a bludisko s farebnými 
guličkami na rozvoj jemnej motoriky a rozlišovanie farieb.

-
Ľavá strana labyrintu obsahuje drevenú paličku, ktorej stlačením 
presuniete guličky na jeho koniec. Aktivita podporuje 
samostatnosť, sústredenosť, vizuálne a motorické zručnosti.

- Rozmer: 36 x 55 x 4,5 cm.

Rybačka
Hra pre 1 - 4 hráčov, kde sa nechytá jedna ryba, ale rovno 3 naraz.
Následne sa sčítajú body na spodnej strane rýb. Vyhráva ten, kto 
získa najviac bodov.Rozmer balenia: 40 x 12 x 12 cm.

Švihadlo zvieratká 4 ks Sada 4 farebných švihadiel s veselými motívmi.Dĺžka: 210 cm.

Švihadlo postavičky 4 ks Sada 4 farebných švihadiel s veselými motívmi.Dĺžka: 210 cm.

Dúhové gymnastické pomôcky 1 Sada obsahuje 12 ks.Dĺžka stuhy: 200 cm.Dĺžka rúčky: 40 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

-detske-noznice-lave.jpg -detske-noznice-lave.jpg

-lopta-bodky.jpg -lopta-bodky.jpg

futbalova-lopta-lahka.jpg futbalova-lopta-lahka.jpg

dreveny-kon-na-palici.jpg dreveny-kon-na-palici.jpg

-nastenny-panel-konik.jpg -nastenny-panel-konik.jpg

-nastenny-panel-zabka.jpg -nastenny-panel-zabka.jpg
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prechod-pre-chodcov.jpg prechod-pre-chodcov.jpg

-ruksak-pre-zachranara.jpg -ruksak-pre-zachranara.jpg

-set-na-floorball-s.jpg -set-na-floorball-s.jpg

REFLEXNá VESTA.jpg REFLEXNá VESTA.jpg

-sada-nastennych-hier.jpg -sada-nastennych-hier.jpg

-rybacka.jpg -rybacka.jpg

svihadlo-4-ks-postavicky.jpg svihadlo-4-ks-postavicky.jpg

-svihadlo-4-ks-zvieratka.jpg -svihadlo-4-ks-zvieratka.jpg

vesticka-semafor-semafor-pre-auticka.jpg vesticka-semafor-semafor-pre-auticka.jpg

duhove-gymnasticke-pomocky-1.jpg duhove-gymnasticke-pomocky-1.jpg

-stavebnica-geometria.jpg -stavebnica-geometria.jpg

-stavebnica-kocky.jpg -stavebnica-kocky.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Materská škola, Lodná ul. č. 1, 94501 Komárno

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.10.2019 12:26:00 - 04.11.2019 12:26:00

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: 891,06 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 069,27 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.
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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 16.10.2019 14:00:02

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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