
Kúpna zmluva č. Z202118476_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: ARKA, a.s. 
Sídlo: Palatínova 15, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 36523496
DIČ: 36523496/621
IČ DPH: SK2020158613
Bankové spojenie: IBAN: SK6911000000002627024072
Telefón: +421908737468

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Materiál na výtvarnú výchovu pre MŠ
Kľúčové slová: materiál na výtvarnú výchovu, výkres, kartón, skicár, mikroténové sáčky, prepisovateľný 

roller, náplň do pera, popisovače
CPV: 30190000-7 - Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby; 30192000-1 - 

Kancelárske potreby; 30193000-8 - Organizéry a príslušenstvo; 30196000-9 - Plánovacie 
systémy; 30197000-6 - Drobné kancelárske vybavenie; 30197200-8 - Krúžkové viazače a 
spony na papier; 30199000-0 - Papiernický tovar a iné položky; 39241200-5 - Nožnice; 
44617100-9 - Kartóny; 30192121-5 - Guľôčkové perá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 
prepravy odpadu); 22800000-8 - Papierové alebo lepenkové registre, účtovné knihy, 
rýchloviazače, formuláre a iné druhy tlačeného papierenského tovaru; 22816100-4 - 
Poznámkové bloky; 22816000-3 - Bloky; 22850000-3 - Rýchloviazače a súvisiace 
príslušenstvo; 30197100-7 - Sponky, cvočky, pripináčiky; 30199230-1 - Obálky

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Materiál na výtvarnú výchovu pre MŠ

Funkcia

Materiál na výtvarnú výchovu 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

Výkres A3 - Ofsetový kartón, 220g - 200 ks balenie 2

Výkres A3 - 125g, farebný mix 10 farieb, v balení 50 ks 
(žltá, oranžová, ružová, červená, svetlozelená, 
tvamozelená, svetlomodrá, tmavomodrá, hnedá, čierna)

balenie 5
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Výkres A3 - 225g, farebný mix 10 farieb, v balení 50 ks 
(žltá, oranžová, ružová, červená, svetlozelená, 
tvamozelená, svetlomodrá, tmavomodrá, hnedá, čierna)

balenie 2

Ofsetový katrón A4 - 180g, v balení 200 ks balenie 4

Papier farebný A4 - v balení 20 farieb po 1 hárku balenie 16

Papier farebný A4 - v balení 8 farieb po 1 hárku balenie 8

Skicár farebný A4 - blok 20 listov, rôznofarebné kartóny 
130 g/m2, 10 farieb po 2 hárky v bloku, lepená väzba balenie 10

Skicár farebný A3 - blok 20 listov, rôznofarebné kartóny 
130 g/m2, 10 farieb po 2 hárky v bloku, lepená väzba balenie 5

Fólia laminovacia A4 - lesklá, 100mm hrúbka: 100 mic. 
m. B, 100 ks. Rozmer 216 x 303 mm balenie 1

Laminovacia fólia A3 - lesklá 80 mic. m, hrúbka 80 mic., 
100 ks balenie 2

Batéria mikrotužka - AAA 1,5V, alkalická v kvalite 
Energizer, 4 ks balenie 4

Sáčky mikroténové transparentné - transparentné s 
uškami - rolka 250/ks balenie 5

Mikroténové sáčky - 250 x 350 mm, mix farieb, v bloku 
po 150 ks balenie 4

Mikroténové sáčky - 250 x 350 x 0,015 mm, v bloku po 
50 ks balenie 2

Mikroténové sáčky - 200 x 300 x 0,015 mm, v bloku po 
50 ks balenie 2

Desiatové sáčky - 100 ks, papierové sáčky na potraviny, 
formát 120 x 280 x 60 mm balenie 3

Vrecia do koša 60 L - 63 x 73 cm, (HDP) zaťahovacie, 
11 mic.. 10 ks balenie 4

Vrecia do koša 30 L - 50 x 60 cm, 6 mic. čierne, 50 ks v 
rolke - plastové vrecia do koša (HDPE) balenie 5

Pepisovateľný roller - Frixion Clicker - 0,7 modrý, v 
prevedení bez vrchnáku balenie 5

Pepisovateľný roller - Frixion Clicker - 0,5 modrý, v 
prevedení bez vrchnáku balenie 1

Pepisovateľný roller - Frixion Clicker - 0,5 červený, v 
prevedení bez vrchnáku balenie 1

Pepisovateľný roller - Frixion Clicker - 0,5 zelený, v 
prevedení bez vrchnáku balenie 1

Náplň do pera - Pilot frixion modrá - 0,7 mm x 3 ks balenie 9

Náplň do pera - Pilot frixion modrá, 0,5 mm x 3 ks balenie 3

Lepiaca páska - transparentná, šírka 15 mm, dĺžka 10 m ks 2

Lepiaca páska - 12 mm x 1 m, penová, obojstranná ks 1

Popisovač čierny - permanentný - permanentný 
atrament na alkoholovej báze, stopa odoláva vode, 
teplote do 100°C

ks 35

Značkovač permanentný - klinový hrot so šírkou stopy 1 
- 4,6 mm, 4 farby v jednej sade sada 1

Popisovače (fixky) - 30 ks, popisovače v kvalite 
COLOUR WORLD s ventilačným bezpečnostným 
chránidlom a trojuhoľníkovou úchopnou časťou, 
vyrobené z polypropylénu. Odolávajú vyschnutiu 
minimálne 5 rokov. Valcový hrot s priemerom 1 mm, 
odolný voči zatlačeniu, vyprateľný atrament. Balenie 30 
farieb

balenie 10

Farby vodové - 12 farieb - 8 metalických + 4 fluo 30 mm 
+ štetec, vodovky s metalickými a neónovými odtieňmi 
farieb. Sada - 30 mm, 8 ks metal

balenie 1
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Farby temperové - Magic svetlomodrá, 1000 ml ks 1

farby temperové - Magic metalická zlatá, 300 ml ks 1

Nožnice pre ľavákov - 13,5 cm ks 4

Modelovacia hmota - 180 ml bezlepková modelovacia 
hmota v kvalite Primo natur + 1 formička, vedierko na 
dlhodobé uskladnenie, mix

balenie 5

Pom-pom plyšové guličky - 150 ks balenie 1

Polystyrénová hviezda 60 mm ks 20

Glitrová dekoračná posýpka - 6 farieb ks 1

Drevené nalepovacie medovníky - 10 ks v balení balenie 2

Drevené paličky - sada drevených farebných paličiek. 
Balenie obsahuje 50 ks veľkosti 150 x 18 x 1,5 mm balenie 1

Drevené paličky - malé - sada malých drevených 
farebných paličiek. Balenie obsahuje 50 ks. balenie 1

Spony kancelárske - 25 mm v kvalite RON 461, 100 ks v
balení, dĺžka 25 mm balenie 2

Lepiaca tyčinka - centrum 21g ks 12

Korekčná páska - šírka mazania - 5 mm, dĺžka stopy 3m ks 6

Záznamová kniha - A5 linajková,100 listová, dosky sú z 
pevného lepeného kartónu s laminovaním, motív kvety ks 2

Záznamová kniha - A4, 100 listová, linajkovaná, pevne 
šitá väzba a laminovaný tvrdý obal s rôznou potlačou ks 1

Zošit A5 - PT564, z bezdreveného papiera, polotuhá 
väzba, 60 listov, linkované 8 mm ks 5

Obal A4 na spisy - plastový priehľadný obal na spisy s 
uzatváraním na gumičky v kvalite Arabesque PP hrúbky 
0,45 mm

ks 2

Obal na spisy A4 s cvokmi PP 0,40 mm motív LOTOS - 
plastový obal na doklady formátu A4 s dvomi cvokmi na 
uzavretie. Hrúbka plastu: 0,40 mm. Mix farieb

ks 2

Obal A4 prezentačný - motív Flower Story 20 listový, 
rôzne farby ks 1

Mapa s gumou, prešpán - po 3 ks - žltá, modrá, zelená, 
červená - 250 prešpán / guma balenie 12

Plastový obal na spisy A5 - s cvokom, PP 0,18 mm, 
farba - ružová, modrá, žltá balenie 3

Euroobal A4 - lesklý plastový obal s eurouzávesom na 
ukladanie materiálov, 50 mic., číry, 100 ks balenie 8

Rýchloviazač A4 - obyčajný cely ROC vyrobené z eko 
kartónu s gramážou 200 g/m2, po 3 ks ružový, modrý, 
žltý, želený

balenie 12

Archívna krabica  v kvalite Emba, typ II/410 ks 4

Stojan na časopisy - plastový Europost Vivida 623936 
žltý ks 10

Obálky B6, 25 ks v blistri s doručenkou, doporuč. balenie 4

Samolepiaci bloček - Neon, 51 x 51 mm, 5 farieb, 250 
lístkov ks 1

Samolepiaci bloček - Neon, 75 x 75 mm, žlté, 100 lístkov ks 1

Tabuľka stierateľná A4 ks 44

Stojan na modelovanie A3 - rozmer pracovnej dosky 420
x 300 mm ks 4

Viazací stroj na krúžkovú väzbu dokumentov (QUASAR 
500) ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Tabuľka stierateľná A4

Špeciálny povrch s predltačeným vzorom,linajky a pomocné linajky
na prednej strane, zadná strana tabuľky určená pre maľovanie. 
Sada obsahuje tabuľku, stieraciu textíliu a dva značkovače s 
ERGO držaním

- Značkovače sú plnené zdravotne neškodným, za sucha 
stierateľným atramentom

Viazací stroj na krúžkovú väzbu dokumentov (QUASAR 
500)

Silné zatiadenie s manuálnym dierovaním a jednoduchou 
obsluhou. Súčasne predieruje do 20 listov papiera A4 - 80gramov. 
Zaviaže až do 500 listov 80 gramov papiera (priemer hrebeňa 6 až 
51 mm).

-
Súčasťou balenia sú hrebene a obálky na zviazanie 10 
dokumentov. Popis - manuálne. Kapacita dierovania - 20 listov. 
Max hrúbka: 500 listov.

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

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: MŠ - Óvoda, Ul. mieru 16, 945 01  Komárno

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

13.09.2021 11:12:00 - 24.09.2021 11:12:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: cely 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
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4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 898,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 077,60 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 Z202118476

V Bratislave, dňa 10.09.2021 13:08:01

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

Dodávateľ:
ARKA, a.s. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118476


Zákazka


Identifikátor Z202118476


Názov zákazky Materiál na výtvarnú výchovu pre MŠ


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/312233


Dodávateľ


Obchodný názov ARKA, a.s.


IČO 36523496


Sídlo Palatínova 15, Komárno, 94501, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 7.9.2021 10:31:32


Hash obsahu návrhu plnenia r23QGyPLUSX65oAg/rnlyGLBWT42Xsld2jGLWH5iuak=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
nasa ponuka je 899 bez DPH


Prílohy:
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