
Kúpna zmluva č. Z202119478_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: H - STYLE s.r.o.
Sídlo: Z. Kodálya 781, 92401 Galanta, Slovenská republika
IČO: 36272086
DIČ: 2022047830
IČ DPH: SK2022047830
Telefón: 0917797850

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zakúpenie hračiek pre školopovinných
Kľúčové slová: stavebnica pre deti, zvieracie farmy, džungle zvieratá, plazy a obojživelníky, hracie dosky, 

interaktívna projekčná kamera
CPV: 37520000-9 - Hračky; 37524000-7 - Hry; 37500000-3 - Hry a hračky; lunaparky; 

37524400-1 - Hry zamerané na spoluprácu; 37524100-8 - Vzdelávacie hry; 60000000-8 - 
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Hračky pre školopovinných

Funkcia

Hračky a pomôcky pre školopovinných

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný 
názov, výrobný postup, patent alebo typ 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

Stavebnica pre deti v kvalite LEGO Classic 10717 Bricks
, počet dielnikov 1500 ks sada 1

Jumbo Farm zvieratá, veľkosť 22 x 19 cm, 7 ks v sade sada 6

Jumbo džungle zvieratá, veľkosť 23 x 33 cm, 5 ks v sade sada 6

Jumbo plazy a obojživelníky 27 x 18 cm, 5 ks v sade sada 1

Jumbo lesné zvieratá 22 x 19 cm, 6 ks v sade sada 6

PIX-IT box 8, 1440 ks farebných dielnikov, 6 farieb, 1,6 x
1,6 cm, 8 hracích dosiek vo formáte A4, 4x 
transparentná a 4x zelená,

sada 6
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Interaktívna projekčná kamera LUNA - 2.0, Projekčná 
webkamera ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto 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

Stavebnica pre deti.jpg Stavebnica pre deti.jpg

jumbo farm zvieratká.jpg jumbo farm zvieratká.jpg

jumbo jungle animals (2).jpg jumbo jungle animals (2).jpg

jumbo plazy.jpg jumbo plazy.jpg

jumbo lesné zvieratka.jpg jumbo lesné zvieratka.jpg

InkedBox farebných dielnikov a hracích dosiek. jpg.jpg InkedBox farebných dielnikov a hracích dosiek. jpg.jpg

projekčná kamera.jpg projekčná kamera.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: MŠ Eötvösa 64

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.10.2021 15:00:00 - 22.10.2021 15:00:00

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 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 368,33 EUR
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4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 842,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202119478

V Bratislave, dňa 05.10.2021 11:28:01

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

Dodávateľ:
H - STYLE s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202119478

Zákazka

Identifikátor Z202119478

Názov zákazky Zakúpenie hračiek pre školopovinných

Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/313235

Dodávateľ

Obchodný názov H - STYLE s.r.o.

IČO 36272086

Sídlo Z. Kodálya 781, Galanta, 92401, Slovenská republika

Dátum a čas predloženia 4.10.2021 17:48:24

Hash obsahu návrhu plnenia w38oXmLO+8z5RoM8pT8XmtCXWvSUwQWSGB9c6ho7jio=

Vlastný návrh plnenia

Položka 1 Hračky pre školopovinných

Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:

Prílohy:
Mesto Komárno hračky.xlsx (Položkovitý rozpis cien jednotlivých výrobkov)


	H - STYLE s.r.o._Zakúpenie hračiek pre školopovinných_ Zmluva č. Z202119478_Z.pdf
	H - STYLE s.r.o._ Vlastný návrh plnenia zákazky Z202119478.pdf




Vlastný návrh plnenia zákazky Z202119478


Zákazka


Identifikátor Z202119478


Názov zákazky Zakúpenie hračiek pre školopovinných


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/313235


Dodávateľ


Obchodný názov H - STYLE s.r.o.


IČO 36272086


Sídlo Z. Kodálya 781, Galanta, 92401, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 4.10.2021 17:48:24


Hash obsahu návrhu plnenia w38oXmLO+8z5RoM8pT8XmtCXWvSUwQWSGB9c6ho7jio=


Vlastný návrh plnenia


Položka 1 Hračky pre školopovinných


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Mesto Komárno hračky.xlsx (Položkovitý rozpis cien jednotlivých výrobkov)







Sheet1


			H – STYLE s.r.o.									Mesto Komárno


			Z.Kodálya 781/5									Gen. Klapku 1


			92401 Galanta									Komárno 94 501


			IČO: 36272086,DIČ: 2022047830


			IČ DPH: SK2022047830


			Cenová ponuka


			Názov tovaru			Ks			Cena za kus			Cena za kus			Cena celkom


									bez DPH			s DPH			s DPH


			Lego classic 10171 Bricks bricks bricks 1500ks sada			1			51.59 €			61.91 €			61.91 €


			Jumbo farm zvieratá 7ks -sada			6			41.58 €			49.90 €			299.38 €


			Jumbo jungle zvieratá 5ks - sada			6			41.58 €			49.90 €			299.38 €


			Jambo plazy a obojživelníci 5ks - sada			1			41.58 €			49.90 €			49.90 €


			Jumbo lesné zvieratá 6ks - sada			6			41.58 €			49.90 €			299.38 €


			PIX-IT 8 BOX,1440ks farebných dielikov v 6 farbách,8 úlohových dosiek formát A4, 4ks zelená,4ks priesvitná			6			210.16 €			252.19 €			1,513.15 €


			Interaktívna projekčná kamera LUNA 2.0,projekčná webkamera			2			132.88 €			159.46 €			318.91 €
































			SPOLU S DPH												2,842.00 €


			Dňa: 04.10.2021.


			Vypracoval: Robert Hlavatý


			Tel.: +421 917 797 850


			Mail: hstylesro@gmail.com
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