
Kúpna zmluva č. Z2022997_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: Koberce  pre potrebu MŠ
Kľúčové slová: koberce,
CPV: 39531000-3 - Koberce; 39161000-8 - Nábytok pre materské školy; 39200000-4 - Zariadenie

interiéru; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Koberce  pre potrebu MŠ

Funkcia

Koberce  pre potrebu 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

Koberec Lienky - 3x2 m. Farebný koberec s milým 
motívom. Môže sa využívať na rôzne didaktické aktivity 
zamerané na počítanie, alebo čítanie. Koberec je 
vyrobený špeciálnou technikou, vďaka ktorej je extra 
mäkký a jemný. Spodná vrstva je protišmyková. 
Materiál: nylon. Rozmer: 300 x 200 cm.

ks 1

Koberec Cestičky - 2 m. Farebný koberec je vyrobený 
slučkovou technikou, vďaka čomu je ľahší a ľahko sa 
udržiava. Obšitý okraj zabraňuje páraniu.Materiál: 
nylon.Priemer: 200 cm.

ks 1
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Koberec Svet detí - 1 m. Kobercová podložka zobrazuje 
zemeguľu a deti sveta. Deti sa touto hravou formou 
môžu ľahšie naučiť rozpoznať rôzne národy alebo 
pozdravy z rôznych krajín sveta. Spodná vrstva je 
protišmyková. Materiál: polyester. Rozmer: Ø 100 cm.

ks 1

Jednofarebné koberce 1,5 x 1 m. Koberce sú vyrobené 
zo 100% Polyamidu (PA).  Rubová úprava kobercov: 
čierna protišmyková guma NSF. Pre zvýšenie trvácnosti 
sú koberce obšívané.Výška vlasu: cca 10 mm, hustota 
vlasu: 1000 g/m2.

ks 1

Jednofarebné koberce 1,5 x 1 m, žltý. Koberce sú 
vyrobené zo 100% Polyamidu (PA). Rubová úprava 
kobercov: čierna protišmyková guma NSF. Pre zvýšenie 
trvácnosti sú koberce obšívané.Výška vlasu: cca 10 mm,
hustota vlasu: 1000 g/m2.

ks 1

Jednofarebné koberce 1,5 x 1 m, oranžový. Koberce sú 
vyrobené zo 100% Polyamidu (PA). Rubová úprava 
kobercov: čierna protišmyková guma NSF. Pre zvýšenie 
trvácnosti sú koberce obšívané.Výška vlasu: cca 10 mm,
hustota vlasu: 1000 g/m2.

ks 1

Jednofarebné koberce 1,5 x 1 m, zelený. Koberce sú 
vyrobené zo 100% Polyamidu (PA). Rubová úprava 
kobercov: čierna protišmyková guma NSF. Pre zvýšenie 
trvácnosti sú koberce obšívané.Výška vlasu: cca 10 mm,
hustota vlasu: 1000 g/m2.

ks 1

Koberec Deti sveta 3 x 2m. Koberec je vyrobený zo 
100% nylónu s gélovou protišmykovou spodnou 
vrstvou.Rozmer: 300 x 200 cm.

ks 1

Koberec Lúka 2,40 x 2 m. Farebný koberec s tématikou 
lúky, sa môže využívať na rôzne didaktické aktivity, 
výuku anglického jazyka, na počítanie a čítanie. 
Vyrobený je špeciálnou technikou, vďaka ktorej je extra 
jemný a odolný. Materiál: nylon.Rozmer: 240 x 200 cm.

ks 1

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..

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

-koberec-deti-sveta.jpg -koberec-deti-sveta.jpg

-kobercova-podlozka-deti-sveta.jpg -kobercova-podlozka-deti-sveta.jpg

-jednofarebny-koberec-cerveny.jpg -jednofarebny-koberec-cerveny.jpg
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-koberec-lienky-02.jpg -koberec-lienky-02.jpg

-koberec-luka.jpg -koberec-luka.jpg

koberec-cesticky.jpg koberec-cesticky.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Materská škola s VJM Komáromi Kacza 39

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.02.2022 08:31:00 - 14.03.2022 08:31:00

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: 851,66 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 021,99 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 Z2022997

V Bratislave, dňa 10.02.2022 10:08:01

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 Z2022997


Zákazka


Identifikátor Z2022997


Názov zákazky Koberce pre potrebu MŠ


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/320095


Dodávateľ


Obchodný názov NOMIland s.r.o.


IČO 36174319


Sídlo Magnezitárska 11, Košice, 04013, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 9.2.2022 14:12:25


Hash obsahu návrhu plnenia tkjzJ5pyp4ianF3r3qsPlxIzsIeKSsUAkTJI1kXWmYk=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
document(631) EKS Z2022997 Komárno opisný formulár.pdf (Opisný formulár)










Koberec Lienky - Na interiérové použitie
Farebný koberec s milým motívom. Môže sa využívať na rôzne didaktické aktivity zamerané na
počítanie, alebo čítanie. Koberec je vyrobený špeciálnou technikou, vďaka ktorej je extra mäkký a
jemný. Spodná vrstva je protišmyková. Materiál: nylon. Rozmer: 300 x 200 cm.



Kobercová podložka - Deti sveta
Zábavná kobercová podložka zobrazuje zemeguľu a deti sveta. Deti sa touto hravou formou
môžu ľahšie naučiť rozpoznať rôzne národy alebo pozdravy z rôznych krajín sveta. Spodná vrstva
je protišmyková. Materiál: polyester. Rozmer: Ø 100 cm.



Jednofarebný koberec 1,5 x 1 m - Červený
Koberce sú vyrobené zo 100% Polyamidu (PA), čo je charakteristické pre mechanickú odolnosť
voči odieraniu. Na rozdiel od PP vlákien majú PA vlákna vačšiu tvarovú stálosť a nízke riziko
deformácie povrchu. Vďaka Heat-set úprave vlákien nadobúdajú koberce väčšiu pevnosť a
odolnosť voči poškodeniu. Zároveň zabezpečujú vyššiu intenzitu farieb. Rubová úprava
kobercov: čierna protišmyková guma NSF. Pre zvýšenie trvácnosti sú koberce obšívané.
Výška vlasu: cca 10 mm, hustota vlasu: 1000 g/m2.
Všetky tieto vlastnosti robia z našich jednofarebných kobercov miesta na strávenie príjemných
chvíľ pri rozličných aktívnych, alebo odpočinkových aktivitách.
Intenzívna farba,tvarová stálosť, vysoká odolnosť voči odieraniu.



Jednofarebný koberec 1,5 x 1 m - Oranžový
Koberce sú vyrobené zo 100% Polyamidu (PA), čo je charakteristické pre mechanickú odolnosť
voči odieraniu. Na rozdiel od PP vlákien majú PA vlákna vačšiu tvarovú stálosť a nízke riziko
deformácie povrchu. Vďaka Heat-set úprave vlákien nadobúdajú koberce väčšiu pevnosť a
odolnosť voči poškodeniu. Zároveň zabezpečujú vyššiu intenzitu farieb. Rubová úprava
kobercov: čierna protišmyková guma NSF. Pre zvýšenie trvácnosti sú koberce obšívané.
Výška vlasu: cca 10 mm, hustota vlasu: 1000 g/m2.
Všetky tieto vlastnosti robia z našich jednofarebných kobercov miesta na strávenie príjemných
chvíľ pri rozličných aktívnych, alebo odpočinkových aktivitách.
Intenzívna farba,tvarová stálosť, vysoká odolnosť voči odieraniu.



Jednofarebný koberec 1,5 x 1 m - Zelený
Koberce sú vyrobené zo 100% Polyamidu (PA), čo je charakteristické pre mechanickú odolnosť
voči odieraniu. Na rozdiel od PP vlákien majú PA vlákna vačšiu tvarovú stálosť a nízke riziko
deformácie povrchu. Vďaka Heat-set úprave vlákien nadobúdajú koberce väčšiu pevnosť a
odolnosť voči poškodeniu. Zároveň zabezpečujú vyššiu intenzitu farieb. Rubová úprava
kobercov: čierna protišmyková guma NSF. Pre zvýšenie trvácnosti sú koberce obšívané.
Výška vlasu: cca 10 mm, hustota vlasu: 1000 g/m2.
Všetky tieto vlastnosti robia z našich jednofarebných kobercov miesta na strávenie príjemných
chvíľ pri rozličných aktívnych, alebo odpočinkových aktivitách.
Intenzívna farba,tvarová stálosť, vysoká odolnosť voči odieraniu.
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Jednofarebný koberec 1,5 x 1 m - Žltý
Koberce sú vyrobené zo 100% Polyamidu (PA), čo je charakteristické pre mechanickú odolnosť
voči odieraniu. Na rozdiel od PP vlákien majú PA vlákna vačšiu tvarovú stálosť a nízke riziko
deformácie povrchu. Vďaka Heat-set úprave vlákien nadobúdajú koberce väčšiu pevnosť a
odolnosť voči poškodeniu. Zároveň zabezpečujú vyššiu intenzitu farieb. Rubová úprava
kobercov: čierna protišmyková guma NSF. Pre zvýšenie trvácnosti sú koberce obšívané.
Výška vlasu: cca 10 mm, hustota vlasu: 1000 g/m2.
Všetky tieto vlastnosti robia z našich jednofarebných kobercov miesta na strávenie príjemných
chvíľ pri rozličných aktívnych, alebo odpočinkových aktivitách.
Intenzívna farba,tvarová stálosť, vysoká odolnosť voči odieraniu.



Koberec - Deti sveta
Koberec je vyrobený zo 100% nylónu s gélovou protišmykovou spodnou vrstvou.
Rozmer: 300 x 200 cm.



Koberec - Lúka
Farebný koberec s tématikou lúky, sa môže využívať na rôzne didaktické aktivity, výuku
anglického jazyka, na počítanie a čítanie. Vyrobený je špeciálnou technikou, vďaka ktorej je extra
jemný a odolný. Materiál: nylon.
Rozmer: 240 x 200 cm.



Koberec Cestičky
Farebný koberec je vyrobený slučkovou technikou, vďaka čomu je ľahší a ľahko sa udržiava.
Obšitý okraj zabraňuje páraniu.
Materiál: nylon.
Priemer: 200 cm.
Spodná vrstva je protišmyková.
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