
Kúpna zmluva č. Z201917626_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 pre MŠ
Kľúčové slová: spoločenská hra, mini autíčka,podložka na tematické hry,dierkovač, projektor,
CPV: 37000000-8 - Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky, materiály pre remeselné a 

umelecké práce a príslušenstvo; 39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia; 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

Spoločenská hra - Náš svet kus 2

Mini autíčka, 36 kusov v balení balenie 2

Flexi rúrky balenie 2

Podnos na hry kus 2

Podložka na tematické hry - Stavenisko kus 2

Hviezdny projektor kus 2

Magnetické planéty balenie 2

Dierkovač MEGA -Kvietok kus 2
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Dierkovač MEGA - Srdce kus 2

Dierkovač MEGA - Vianočný kus 2

Dierkovač MEGA - Motýlik kus 2

kvalite Magformers Designer Box kus 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Spoločenská hra - Náš svet
Balenie obsahuje hraciu dosku (66,5 x 52 cm), 36 kartičiek s 
kontinentami, 30 kartičiek s darčekmi, 6 drevených figúriek, 1 
kocku s číslami 1 - 6. Rozmer balenia: 38 x 27,5 x 5 cm.

-
Pripojte sa k šiestim deťom z rôznych krajín na ich ceste okolo 
sveta. Naučíte sa tak veľa zaujímavého o kontinentoch, ich 
obyvateľoch, pamiatkach a zvieratkách

Mini autíčka, 36ks Balenie obsahuje 36 autíčok v praktickom boxe. Vyrobené z 
pružného, odolného plastu.Rozmer: 9 cm.

Flexi rúrky
80 ks flexibilných rúrok rozvíja kreativitu detí. Vzájomným spájaním
a kombinovaním je možné vytvoriť nekonečné hady, kruhy a 
trojrozmerné tvary. Balené v praktickom boxe.

- Rozmer roztiahnutého dielika: 2,5 x 13 cm.

Podnos na hry
Veľký podnos je vynikajúcim pomocníkom pri hrách s drobivým 
materiálom, alebo s vodou. Po hre ho stačí iba poutierať a hneď je 
pripravený na ďalšiu aktivitu.

-
Vďaka veľkým rozmerom ponúka priestor pre viac detí naraz. 
Podnos sa môže používať samostatne, alebo spolu s plastovými 
podložkami, ktoré oživia hru.Priemer: 94 cm.

Podložka na tematické hry - Stavenisko

Tieto podložky sú navrhnuté učiteľmi. Slúžia ako skvelá pomôcka 
pri hre - rôzne motívy ponúkajú deťom mnoho možností. Sú 
vyrobené z PVC, preto sa ľahko udržiavajú čisté - stačí ich len 
poutierať.

- Podložky sú vhodné do podnosu TS1004, ale dajú sa používať aj 
samostatne. Priemer: 94 cm.

Hviezdny projektor
Majte hviezdnu oblohu ako na dlani! Projektor obsahuje 3 disky s 
obrázkami planét, hviezd a iných vesmírnych javov (spolu 24 
obrázkov).

-
Disk stačí jednoducho vložiť a vesmír sa prenesie na rovnú plochu 
pred vami. Batérie (3 x AAA) nie sú súčasťou balenia. Výška 
projektoru na stojane: 17,5 cm.

Magnetické planéty Balenie obsahuje 12 magnetických vesmírnych telies v reálnej 
farebnosti. Rozmer najväčšej čast (Slnko): 25 cm

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

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

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

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

kvalite Magformers Designer Box Balenie obsahuje 62 dielikov: 20 trojuholníkov, 22 štvorcov, 14 
vysokých trojuholníkov, 4 kosoštvorce, 2 lichobežníky.

-
Sada je vhodná aj na modelovanie zaoblených konštrukcií, zvierat,
predmetov a umeleckých plastík. Všetko je balené v praktickom 
plastovom boxe.Rozmer boxu: 11,5 x 26 x 17 cm.

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 Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

150410-dierkovac-mega-kvietok.jpg 150410-dierkovac-mega-kvietok.jpg

150410-dierkovac-mega-motylik.jpg 150410-dierkovac-mega-motylik.jpg

140415-designer-box 1.jpg 140415-designer-box 1.jpg

150410-dierkovac-mega-vianocny-stromcek.jpg 150410-dierkovac-mega-vianocny-stromcek.jpg

150410-dierkovac-mega-srdce.jpg 150410-dierkovac-mega-srdce.jpg

150828-magneticke-planety.jpg 150828-magneticke-planety.jpg

160407-hviezdny-projektor.jpg 160407-hviezdny-projektor.jpg

170825-flexi-rurky.jpg 170825-flexi-rurky.jpg

-mini-auticka-36-ks 1.jpg -mini-auticka-36-ks 1.jpg

podlozka-na-tematicke-hry-stavenisko.jpg podlozka-na-tematicke-hry-stavenisko.jpg

podnos-na-hry.jpg podnos-na-hry.jpg

spolocenska-hra-nas-svet 1.jpg spolocenska-hra-nas-svet 1.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Materská škola, Mederčská ul.38, 945 01 

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.06.2019 09:42:00 - 24.06.2019 09:42:00

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: 656,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00
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4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 787,80 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 06.06.2019 10:38:08

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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