
Kúpna zmluva č. Z202021807_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:
Telefón: 035 2851 223, 035 2851 336

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Kancelária SK s.r.o.
Sídlo: Kubačova 1/A, 83106 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50345460
DIČ: 2120289127
IČ DPH: SK2120289127
Telefón: +421905548628

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Výtvarné potreby pre MŠ
Kľúčové slová: olejový pastel set,výkres A4, farebný tuš, farba temperová, výkres A3, plastelína, farby 

vodové, poznámkový blok v tvare kocka, zakladač, lepidlo, obojstranná lepiaca páska, 
špagát, listové obálky, laminovacia fólia, kalendár stolový

CPV: 22816100-4 - Poznámkové bloky; 22817000-0 - Diáre alebo osobné organizéry; 
30192130-1 - Ceruzky; 30192125-3 - Zvýrazňovače; 30192000-1 - Kancelárske potreby; 
44812200-7 - Olejové a vodové farby; 44812220-3 - Vodové farby; 44812300-8 - Školské 
farby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Výtvarné potreby pre MŠ

Funkcia

Výtvarné potreby 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

Olejový pastel v kvalite Panda set 12 farebný bal. 12

Výkres A4, 190g, 200 hárkov bal. 12

Farebný tuš - 10 odtieňov v balení bal. 12

Popisovač pernamentný v kvalite Centropen Silver 
marker ks 15

Popisovač pernamentný v kvalite Centropen Gold 
marker ks 15

Farba temperová 500 ml zlatá ks 6
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Temperová farba v kvalite Jovi METALICKÁ, 500 ml, 
strieborná ks 6

Plastelína 2 - 12 farieb bal. 30

Výkres A3 297 x 420 mm - 180 g/m2 - 200 ks balenie bal. 12

Farby vodové / brilantné  v kvalite KOH - I - NOOR 
Anilinky 22 mm sada 12 ks sada 30

Farebné pastelky Maxi trojhranné v kvalite Jovi - 12 ks 
balení bal. 60

Odkladač plastový v kvalite Viktória priehľadný A4 ks 16

Popisovač permanentný v kvalite Centropen čierny 
Permanent - 2mm ks 120

Poznámkový blok v tvare kocky, 8,5 x 8,5 x 5 cm lepený ks 12

Zakladač pákový v kvalite Esselte Economy, PP, A4, 5 ks 10

Lepidlo v kvalite PRITT STICK tyčinkové - 40 gr. ks 30

Obojstranná lepiaca páska - 3m ks 6

Korekčný roller v kvalite Pritt Comfort 4,2 mm ks 7

Zošit A4 linajkový 60 listov ks 10

Zošit A5 linajkový 60 listov ks 10

Univerzálne lepidlo v kvalite HERKULES 500 g ks 30

Euroobal, lesklý, hladký A4, pevný 100 ks bal. 10

Baliaci papier biely, 90 x 126 cm, 90g ks 18

Špagát jutový 200 g ks 7

Plastový zakladač na dokumenty A4, 13 vreciek ks 15

Ceruzka v kvalite Faber Castell Jumbo grip ceruzka ks 30

Kancelársky papier A4, 80 g/m2 - 500 listov v balení bal. 6

Laminovacia fólia A4 - hrúbka 80 mikrónov - 100 ks v 
balení bal. 7

Listové obálky A5 bal. 1

Listové obálky A4 bal. 1

Toner čierny -  v kvalite HP Laser Jet Pro M12a ks 2

Kalendár stolový /pracovný/2019 ks 9

Temperové farby 500 ml, v kvalite JOVI biela ks 6

Temperové farby 500 ml, v kvalite JOVI žltá ks 6

Temperové farby 500 ml, v kvalite JOVI červená ks 6

Temperové farby 500 ml, v kvalite JOVI zelená ks 6

Temperové farby 500 ml, v kvalite JOVI modrá ks 6

Temperové farby 500 ml, v kvalite JOVI hnedá ks 6

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

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

baliaci papier.jpg baliaci papier.jpg

ceruzka.jpg ceruzka.jpg

-drevene-pastelky-trojhranne-maxi-12-ks.jpg -drevene-pastelky-trojhranne-maxi-12-ks.jpg

euroobal A4.jpg euroobal A4.jpg

čierný pernament.jpg čierný pernament.jpg

farby vodové.jpg farby vodové.jpg

farebný tuš- 10 odtienov.jpg farebný tuš- 10 odtienov.jpg

gold marker.jpeg gold marker.jpeg

metalicka-temperova-farba-500ml-strieborna-.jpg metalicka-temperova-farba-500ml-strieborna-.jpg

obojstranná lepiaca páska.jpg obojstranná lepiaca páska.jpg

korekčný roller.jpg korekčný roller.jpg

lepidlo tyčinkové.jpg lepidlo tyčinkové.jpg

olejový pastel.jpg olejový pastel.jpg

odkladač.jpg odkladač.jpg

plastelína.jpeg plastelína.jpeg

silver marker.jpg silver marker.jpg

poznámkový blokň.jpg poznámkový blokň.jpg

špagát jutový.jpg špagát jutový.jpg

výkre A4.jpg výkre A4.jpg

temperové farby 500 ml.jpg temperové farby 500 ml.jpg

univerzálne lepidlo.jpg univerzálne lepidlo.jpg

výkre A3.jpg výkre A3.jpg

zakladač pákový.jpg zakladač pákový.jpg

zlatá tempera.jpg zlatá tempera.jpg

zošit A4 linajkový.jpg zošit A4 linajkový.jpg

zošit A5 linajkový.jpg zošit A5 linajkový.jpg

zakladač plastový na dokumenty.jpeg zakladač plastový na dokumenty.jpeg

zošit.jpg zošit.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
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Ulica: Materská škola , Eötvösa ul. 64, Komárno

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.09.2020 14:37:00 - 05.10.2020 14:37:00

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: 700,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 840,00 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 3.6, 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 10.09.2020 16:12:11

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

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