
Kúpna zmluva č. Z202122695_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: NOMIland s.r.o. 
Sídlo: Magnezitárska 11, 04013 Košice, Slovenská republika
IČO: 36174319
DIČ: 2020051055
IČ DPH: SK2020051055
Bankové spojenie: IBAN: SK2402000000001499634356
Telefón: 0556367358

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Didaktické hračky pre MŠ
Kľúčové slová: Puzzle, hračky, drevené hračky, domino, koberec
CPV: 37524000-7 - Hry; 37524100-8 - Vzdelávacie hry; 37524400-1 - Hry zamerané na 

spoluprácu; 37520000-9 - Hračky; 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 hračky pre MŠ

Funkcia

Didaktické hračky pre MŠ

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Vkladacie puzzle - Domčeky so strechou - Balenie 
obsahuje 19 ks a podložku, materiál: drevo.  Rozmer: 
24,5 cm x 24,5 cm, vek 3+

sada 1

Tri veže - na oboznámenie sa s rôznymi tvarmi, farbami 
a na zlepšenie jemnej motorickej zručnosti, materiál: 
drevo, rozmer: 28 x 20 x 9 cm, Vek 2+

sada 1

Kde to má byť ? - krabica na rozoznávanie tvarov. 
Vyrobená z dreva, obsahuje 10 prvkov rôznych tvarov. 
Materiál: drevo.Rozmer: 16 x 10 cm. Vek 1+

sada 1

Magnetické písmená - Sada 52 drevených magnetov pre
zábavné učenie sa písmen a skladania slov. Balené v 
praktickom drevenom boxe. Rozmer: 20 x 14 x 5 cm. 
Vek 3+

sada 1
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Magnetické čísla - Sada drevených magnetov pre 
zábavné učenie sa čísel a počtov. Obsahuje čísla od 0 
do 20 a 5 matematických znamienok.Rozmer: 20 x 14 x 
5 cm. Vek: 3+

sada 1

Magnetický box MIDI - Drevený stojan, do ktorého sa 
umiestni obrázok a deti postupne odkrývajú jednotlivé 
časti podľa farby, ktorú určí kocka. Hra precvičuje 
predstavivosť, pamäť a slovnú zásobu. Balenie obsahuje
78 obrázkov. Materiál: drevo, rozmer: 21 x 11 x 19 cm. 
Vek: 5+

sada 1

Panáčikovia na počítanie - na osvojenie matematických 
zručností, Vek: 4+ sada 2

Slony s abecedou - 26 slonov s písmenami v 5 farbách. 
Deti spoznávajú písmená a učia sa skladať slová. 
Materiál: plast. Rozmer: 7 cm. Vek: 2+

sada 2

Geometrická hracia sada - Tvary - Deti dopĺňajú obrázky
na kartičkách správnymi tvarmi a súčasne sa 
oboznamujú s geometrickými tvarmi a farbami. 156 
dielna sada obsahuje 20 obojstranných kariet s 
aktivitami, 136 tvarov v 7 farbách (trojuholníky, štvorce, 
obdĺžniky, šesťuholníky, lichobežníky, kosoštvorce, 
kruhy, polkruhy a štvrťkruhy).  Rozmer karty: 20 x 20 cm.
Vek: 5+

sada 1

Protiklady - Hľadanie zodpovedajúcej karty do dvojice 
zlepšuje postreh a detské sústredenie - na zreteľných 
obrázkoch sú základné protichodné pojmy. Obsah: 25 
kartičiek z plastu 10,5 x 7,5 x 0,25 cm, drevená 
škatuľka.Vek: 3+

sada 1

Hmatové tvary - Na precvičenie jemnej motoriky, 
rozoznávanie tvarov a rôznych povrchov. Balenie 
obsahuje 20 rôznych tvarov a 10 kariet s úlohami. 
Materiál: plast. Rozmer tvarov: 5 cm.Vek: 3+

sada 2

Drevené prevliekacie tvary - Sada zložená zo 7 
farebných prevliekacích tvarov a 7 šnúrok v drevenej 
krabici s vrchnákom. Rozmery krabice: 16 x 20 x 4,5 cm.
Dĺžka šnúrky: 130 cm. Rozmery tvarov: do 13 x 10 
cm.Vek: 3+

sada 2

Veža Tobbles Neo - Veža je vyrobená z unikátneho 
materiálu, ktorý je príjemný na dotyk a podporuje rozvoj 
jemnej motoriky. Deti sa vyžívajú skladaním a 
prevracaním tejto vynaliezavej hračky. Veža sa skladá 
zo 6 častí.Materiál: Plast, Vek: 1+

sada 1

Kobercové domino - Klasik - Balenie obsahuje 25 dielov.
Materiál: polyester.Rozmer 1 dielu: 29 x 14,5 cm. sada 1

Koberec Škôlka 1,8 m x 1 m, žltý A - Koberec s motívom
známej hry na skákanie, farba: žltá, Rozmery: 1,8 m x 1 
m, Materiál: polyamid. Spodná vrstva protišmyková.

ks 1

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..
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Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

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.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Didaktické hračky pre MŠ - obrázky.pdf Didaktické hračky pre MŠ - obrázky.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: MŠ Eötvösa 48

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.11.2021 08:40:00 - 17.12.2021 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: 415,75 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 498,90 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 3.7, 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.
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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 Z202122695

V Bratislave, dňa 19.11.2021 10:18:01

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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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122695


Zákazka


Identifikátor Z202122695


Názov zákazky Didaktické hračky pre MŠ


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316452


Dodávateľ


Obchodný názov NOMIland s.r.o.


IČO 36174319


Sídlo Magnezitárska 11, Košice, 04013, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 18.11.2021 13:05:40


Hash obsahu návrhu plnenia g9UPdAbbfEfRa4UkTO+x65kWhagpWk+a+D3xKAsAia8=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
document(502) EKS7202122695.pdf (Obrazová príloha)










Vkladacie puzzle - Domčeky so strechou
Balenie obsahuje 19 ks a podložku.
Rozmer: 24,5 x 24,5 cm.



Tri veže
Deti sa oboznamujú s rôznymi tvarmi, farbamia zlepšujú si jemné motorické zručnosti.
Rozmer: 28 x 20 x 9 cm.



Kde to má byť?
Hra určená pre tých najmenších. Krabica na rozoznávanie tvarov. Vyrobená z dreva, obsahuje 10
prvkov rôznych tvarov.
Rozmer: 16 x 10 cm.



Magnetické písmená
Sada 52 drevených magnetov pre zábavnéučenie sa písmen a skladania slov. Balenév
praktickom drevenom boxe.
Rozmer: 20 x 14 x 5 cm.



Magnetické čísla
Sada drevených magnetov pre zábavnéučenie sa čísel a počtov. Obsahuje číslaod 0 do 20 a 5
matematických znamienok.
Rozmer: 20 x 14 x 5 cm.
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Magnetický box MIDI
Drevený stojan, do ktorého sa umiestni obrázoka deti postupne odkrývajú jednotlivé častipodľa
farby, ktorú určí kocka. Hra precvičujepredstavivosť, pamäť a slovnú zásobu. Balenieobsahuje 78
obrázkov.
Rozmer: 21 x 11 x 19 cm.



Panáčikovia na počítanie
Video Link



Slony s abecedou
Video Link
26 slonov s písmenami v 5 farbách. Deti spoznávajú písmená a učia sa skladať slová.
Rozmer: 7 cm.



Geometrická hracia sada - Tvary
Deti dopĺňajú obrázky na kartičkách správnymi tvarmi a súčasnesa oboznamujú s geometrickými
tvarmi a farbami. Tvary súfarebne priehľadné, takže na výber je niekoľko spôsobov akovyplniť
obrázok. 156 dielna sada obsahuje 20 obojstrannýchkariet s aktivitami, 136 tvarov v 7 farbách
(trojuholníky, štvorce,
obdĺžniky, šesťuholníky, lichobežníky, kosoštvorce, kruhy, polkruhya štvrťkruhy). Najväčší tvar má
5 cm.
Rozmer karty: 20 x 20 cm.



Protiklady
Na zreteľných obrázkoch sa predstavujú základné protichodné pojmy.
Komplet je zložený z 25 kariet, jedna z nich nemá pár.
Hľadanie zodpovedajúcej karty do dvojice zlepšuje postreh a detské sústredenie.
Obsah: 25 kartičiek z plastu 10,5 x 7,5 x 0,25 cm, drevená škatuľka.



Strana: 2/4











Hmatové tvary
Vrecko plné zábavy! Deti si precvičujú jemnú motoriku, rozoznávanie tvarov a rôznych povrchov.
Balenie obsahuje 20 rôznych tvarov a 10 kariet s úlohami.
Rozmer tvarov: 5 cm.



Drevené prevliekacie tvary
Sada zložená zo 7 farebných prevliekacích tvarov a 7 šnúrok v drevenej krabici s vrchnákom.
Rozmery krabice: 16 x 20 x 4,5 cm.
Dĺžka šnúrky: 130 cm.
Rozmery tvarov: do 13 x 10 cm.



Veža Tobbles Neo
Veža je vyrobená z unikátneho materiálu, ktorý je príjemný na dotyk a podporuje rozvoj jemnej
motoriky. Deti sa vyžívajú skladaním a prevracaním tejto vynaliezavej hračky. Veža sa skladá zo
6 častí.



Kobercové domino - Klasik
Balenie obsahuje 25 dielov.
Materiál: polyester.
Rozmer 1 dielu: 29 x 14,5 cm.



Koberec Škôlka 1,8 x 1 m - žltý A
Koberec s motívom známej hry na skákanie. Ľahko sa udržiava. Spodná vrstva je protišmyková.
Rozmer: 1,8 x 1 m.
Materiál: polyamid.
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