
Kúpna zmluva č. Z20221492_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: Zakúpenie vybavenia školského dvora a didaktické pomôcky 
Kľúčové slová: Lokomotíva, wigwam veľký, obruče so stuhami, glóbus, šikovné pastelky, vestička - 

semafor pre autíčka, paraván
CPV: 37524000-7 - Hry; 37500000-3 - Hry a hračky; lunaparky; 37000000-8 - Hudobné nástroje, 

športový tovar, hry, hračky, materiály pre remeselné a umelecké práce a príslušenstvo; 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Zakúpenie vybavenia školského dvora a didaktické pomôcky

Funkcia

Zakúpenie vybavenia školského dvora a didaktické pomôcky

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

Lokomotíva ks 1

Wigwam veľký ks 1

Obruče so stuhami malé sada 1

Glóbus ks 1

Šikovné pastelky - mix bal. 1

Vestička semafor pre autíčka ks 1

Vestička semafor pre chodcov ks 1

Paraván JAR - JESEŇ ks 1
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Paraván LETO - ZIMA ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Lokomotíva Rozmer: 2,36 m x 1,12 m.

- Bezpečnostná zóna: 5,36 m x 4,16 m.

- Výška najvyššieho prvku: 1,99 m.

- Drevené nosné prvky vyrobené z kvalitného lepeného 
borovicového dreva.

- Špeciálne kovové kotvy zabraňujú kontaktu drevených prvkov 
priamo so zemou, čím sa predlžuje ich životnosť.

- Striešky, bezpečnostné panely a steny sú vyrobené z HDPE 
dosák.

-
Všetky kovové časti sú galvanizované a ošetrené práškovou 
farbou, ktorá chráni prvky pred nepriaznivými poveternostnými 
podmienkami a koróziou.

- Frontálne skrutky sú zabezpečené plastovými záslepkami, čo 
zvyšuje bezpečnosť.

Záruka 24 mesiacov

- Cena musí zahŕňať aj dopravu aj montáž!

Wigwam veľký Vyrobený z veľmi pevnej bavlnenej látky.Rozmer: 137 x 137 x 148 
cm.

Obruče so stuhami malé
Farebné stuhy sú napojené na plastovú obruč s priemerom 12 cm. 
Pri hre obruče takmer nevidno a vďaka tomu stuhy vyzerajú, že sa 
vznášajú vzduchom.

Glóbus, geograficko - politický
Glóbus zobrazuje farebne odlíšené krajiny sveta. Má elektrické 
podsvietenie - po rozsvietení sa zobrazia rôzne terény kontinentov.
Žiarovku je možné vymeniť. Podstavec je vyrobený z plastu.

- Priemer: 25 cm.Výška so stojanom: 38 cm.

Šikovné pastelky - mix
Tvrdé voskovky v tvare hlavy medvedíka, ktoré nezanechávajú 
škvrny, sú bez zápachu a majú vysokú kryciu schopnosť. 
Voskovky majú ergonomický tvar a dobre padnú do detskej ruky.

-
Široká strana voskovky ľahko vyfarbí veľké plochy. Ak chcete 
používať voskovku klasickým spôsobom môžete použiť úzku 
stranu. Voskovky v tvare medvedíka sú atraktívne hlavne pre deti.

- Balenie obsahuje 20 ks pasteliek v rôznych odtieňoch.

Vestička semafor pre autíčka
Vestička z bavlnenej látky s aplikáciou semafóru. Farby sa menia 
jednoduchým zakrývaním a odkrývaním políčok s farbami. 
Zakrývacie krúžka majú našitý suchý zips.

-
Veľkosť je univerzálna. Predná a zadná časť su po bokochspojené 
gumou. Vestičky sa dajú prať pri teplote 30°C.Rozmer: 49 x 55 cm 
(Š x D).

Vestička semafor pre chodcov
Vestička z bavlnenej látky s aplikáciou semafóru. Farby sa menia 
jednoduchým zakrývaním a odkrývaním políčok s farbami. 
Zakrývacie krúžka majú našitý suchý zips.

-
Veľkosť je univerzálna. Predná a zadná časť su po bokochspojené 
gumou. Vestičky sa dajú prať pri teplote 30°C.Rozmer: 49 x 55 cm 
(Š x D).

Paraván JAR - JESEŇ
Vďaka motívom s detailným vyobrazením 4 ročných období sa deti
zoznámia s aktivitami a prírodnými úkazmi, ktoré reprezentujú 
dané ročné obdobia.

- Rozmer paravánov: 92 x 39,5 x 154 cm.Materiál: drevo + 
mikrofáza.

Paraván LETO - ZIMA
Vďaka motívom s detailným vyobrazením 4 ročných období sa deti
zoznámia s aktivitami a prírodnými úkazmi, ktoré reprezentujú 
dané ročné obdobia.

- Rozmer paravánov: 92 x 39,5 x 154 cm.Materiál: drevo + 
mikrofáza.
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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

1-lokomotiva.jpg 1-lokomotiva.jpg

2-wigwam-velky.jpg 2-wigwam-velky.jpg

3-obruce-so-stuhami-6-ks-male-30-cm.jpg 3-obruce-so-stuhami-6-ks-male-30-cm.jpg

4-globus-geograficko-politicky-ceska-verzia.jpg 4-globus-geograficko-politicky-ceska-verzia.jpg

5-sikovne-pastelky-mix.jpg 5-sikovne-pastelky-mix.jpg

6-vesticka-semafor-semafor-pre-auticka.jpg 6-vesticka-semafor-semafor-pre-auticka.jpg

7-vesticka-semafor-semafor-pre-chodcov.jpg 7-vesticka-semafor-semafor-pre-chodcov.jpg

8-edukacny-paravan-jar-jesen.jpg 8-edukacny-paravan-jar-jesen.jpg

9--edukacny-paravan-leto-zima.jpg 9--edukacny-paravan-leto-zima.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Materská škola, Ul. mieru 16, Komárno

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

14.03.2022 10:08:00 - 11.04.2022 10:09:00

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: 2 638,48 EUR
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4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 166,18 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 Z20221492

V Bratislave, dňa 02.03.2022 12:44:01

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 Z20221492


Zákazka


Identifikátor Z20221492


Názov zákazky Zakúpenie vybavenia školského dvora a didaktické pomôcky


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/320590


Dodávateľ


Obchodný názov NOMIland s.r.o.


IČO 36174319


Sídlo Magnezitárska 11, Košice, 04013, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 1.3.2022 10:13:23


Hash obsahu návrhu plnenia von25dbnjN4lZdIQMNXOdHwAm12WOlVrB0nkZcM3GAw=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
EKS Z20221492 Komárno.pdf (Opisný formulár )










Lokomotíva
UPOZORNENIE:
Pri tomto produkteje aktuálnadoba dodaniaavizovaná výrobcom vrozmedzí10 - 12
týždňov.Ospravedlňujeme sa za predĺžené čakanie na požadovaný produkt.
Zostava pre 3 detivo veku 3-14 rokov.
Rozmer: 2,36 m x 1,12 m.
Bezpečnostná zóna: 5,36 m x 4,16 m.
Výška najvyššieho prvku: 1,99 m.
Vštandardnej verzii, ktorej sa týka táto ponuka, sú drevené nosné prvky vyrobené z kvalitného
lepeného borovicového dreva. Špeciálne kovové kotvy zabraňujú kontaktu drevených prvkov
priamo so zemou, čím sa predlžuje ich životnosť. Striešky, bezpečnostné panely a steny sú
vyrobené z HDPE dosák.
Výhody HDPE materiálu:
- stálosť farieb - aj po dlhých rokoch užívania sa zachovávapôvodná farba,
- odolnosť - materiál ľahko čistiteľný,
- neabsorbuje vodu - nevydúva sa a nepraská,
- neláme sa - vďaka výrobnému procesu je materiál veľmi pevný.
Všetky kovové časti sú galvanizované a ošetrené práškovou farbou, ktorá chráni prvky pred
nepriaznivými poveternostnými podmienkami a koróziou. Frontálne skrutky sú zabezpečené
plastovými záslepkami, čo zvyšuje bezpečnosť.
Záruka na ihriská: v období 24 mesiacov výrobca bezplatne odstráni:
- chyby impregnovaného dreva vzniknuté procesom výroby,
- vzniknuté chyby pružín, oceľových spojovníkov a plastových ochranných prvkov,
- chyby vzniknuté procesom výroby na všetkých pohyblivých častiach.
Radi by sme upozornili, že všetky vonkajšie zostavy ponúkané našou firmou spĺňajú Európske
normy EN 1176 a EN 1177.
POŠTOVNÉ a MONTÁŽ ZDARMApriobjednávkenad 1500 €!
Podmienky montáže exteriérových detských ihríska pružinových hojdačiekplatí len preMŠ a ZŠ.



Glóbus geograficko - politický  SK 250 svietiaci
Glóbus zobrazuje farebne odlíšené krajiny sveta. Má elektrické podsvietenie - po rozsvietení sa
zobrazia rôzne terény kontinentov. Žiarovku je možné vymeniť. Podstavec je vyrobený z plastu.
Dostupný v dvoch jazykových verziách.
Priemer: 25 cm.
Výška so stojanom: 38 cm.



Vestička - semafor pre autíčka
Vestička z bavlnenej látky s aplikáciou semafóru. Farby sa menia jednoduchým zakrývaním a
odkrývaním políčok s farbami. Zakrývacie krúžka majú našitý suchý zips. Veľkosť je univerzálna.
Predná a zadná časť su po bokoch
spojené gumou. Vestičky sa dajú prať pri teplote 30°C.
Rozmer: 49 x 55 cm (Š x D).



Vestička - semafor pre chodcov
Vestička z bavlnenej látky s aplikáciou semafóru. Farby sa menia jednoduchým zakrývaním a
odkrývaním políčok s farbami. Zakrývacie krúžka majú našitý suchý zips. Veľkosť je univerzálna.
Predná a zadná časť su po bokoch
spojené gumou. Vestičky sa dajú prať pri teplote 30°C.
Rozmer: 49 x 55 cm (Š x D).
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Edukačný paraván Štyroch ročných období - Jar/Jese
Ponúkame Vám nádherné, farbami hrajúce paravány, ktoré okrem základnej funkcie oddelenia
priestoru a vytvárania detských kútikov, slúžia aj ako náučné pomôcky. Vďaka motívom s
detailným vyobrazením 4 ročných období sa deti zoznámia s aktivitami a prírodnými úkazmi,
ktoré reprezentujú dané ročné obdobia. Deti môžu vymýšľať množstvo
príbehov a zdokonaľovať si tak slovnú zásobu a predstavivosť.
Množstvo náučných detailov.
Rozmer paravánov: 92 x 39,5 x 154 cm.
Materiál: drevo + mikrofáza.



Edukačný paraván Štyroch ročných období - Leto/Zim
Ponúkame Vám nádherné, farbami hrajúce paravány, ktoré okrem základnej funkcie oddelenia
priestoru a vytvárania detských kútikov, slúžia aj ako náučné pomôcky. Vďaka motívom s
detailným vyobrazením 4 ročných období sa deti zoznámia s aktivitami a prírodnými úkazmi,
ktoré reprezentujú dané ročné obdobia. Deti môžu vymýšľať množstvo
príbehov a zdokonaľovať si tak slovnú zásobu a predstavivosť.
Množstvo náučných detailov.
Rozmer paravánov: 92 x 39,5 x 154 cm.
Materiál: drevo + mikrofáza.



Šikovné pastelky - mix
Tvrdé voskovky v tvare hlavy medvedíka, ktoré nezanechávajú škvrny, sú bez zápachu a majú
vysokú kryciu schopnosť. Voskovky majú ergonomický tvar a dobre padnú do detskej ruky.
Široká strana voskovky ľahko vyfarbí veľké plochy. Ak chcete používať voskovku klasickým
spôsobom môžete použiť úzku stranu. Voskovky v tvare medvedíka sú atraktívne hlavne pre deti.
Balenie obsahuje 20 ks pasteliek v rôznych odtieňoch.



Wigwam veľký
Vyrobený z veľmi pevnejbavlnenej látky.
Rozmer: 137 x 137 x 148 cm.



Obruče so stuhami, malé - 30 cm, 6 ks
Farebné stuhy sú napojené na plastovú obruč s priemerom 12 cm. Pri hre obruče takmer nevidno
a vďaka tomu stuhy vyzerajú, že sa vznášajú vzduchom.
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