
Kúpna zmluva č. Z20228245_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: Učebné a výtvarné pomôcky pre MŠ
Kľúčové slová: výkresy, vodové farby, štetce, obrázkové kocky, koberec, paraván, sada 

zvončekov,kreatívny kufrík, fixky
CPV: 39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia; 37000000-8 - Hudobné nástroje, športový 

tovar, hry, hračky, materiály pre remeselné a umelecké práce a príslušenstvo; 44812300-8 -
Školské farby; 30192124-6 - Fixky; 37524000-7 - Hry; 37524400-1 - Hry zamerané na 
spoluprácu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Učebné a výtvarné pomôcky pre MŠ

Funkcia

Učebné a výtvarné pomôcky pre potrebu materskej školy

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 tovar alebo služba s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou – parametrami ako požadovaný výrobok alebo služba.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Koberec človeče - farm . Koberec s motívom obľúbenej 
hry. Ľahko sa udržiava. Spodná strana je protišmyková. 
Súčasťou balenia : figúrky a hracia kocka.Materiál: 
polyamid.Rozmer: 1 x 1 m.Rozmer figúrky: 5,5 
cmRozmer kocky: 2,5 cm.

ks 1

Kobercové podložky - Povedz rozprávku ks 1
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Obrázkové kocky - Porozprávaj príbeh. Hra zameraná 
na tvorbu viet a rozvoj slovnej zásoby. Na kockách sú 
znázornené obrázky, na základe ktorých deti rozprávajú 
príbehy.Balenie obsahuje 10 kociek s obrázkami - spolu 
72 obrázkov.

ks 1

Obrázkové kocky - porozprávaj rozprávku. Hra 
zameraná na tvorbu viet a rozvoj slovnej zásoby. Na 
kockách sú znázornené obrázky zo známych rozprávok, 
na základe ktorých deti rozprávajú príbehy. Balenie 
obsahuje 15 kociek s obrázkami - spolu 90 piktogramov, 
ktoré sú rozdelené do slovných druhov - podstatné 
mená, slovesá, prídavné mená, čo napomáha tvorbe 
deja. Priložené MP3 CD obsahuje 6 klasických 
rozprávok v rôznych jazykoch : Tri prasiatka, Janko 
Hraško, Korytnačka a zajac, Kocúr v čižmách, 
Popoluška a Pinokio.

ks 1

Maňušková rozprávka - O trhoch prasiatkach. Sada 
obsahuje maňušky: vlk a 3 prasiatka.Výška: 28 cm. ks 1

Maňušková rozprávka - Ťahal dedko repu. Sada 
obsahuje maňušky: repa, dedko, babka, dievča, pes, 
mačka a myška.Výška: 28 cm.

ks 1

Paraván - divadielko. Dá sa využiť na predelenie 
miestnosti, alebo ako divadielko. Konštrukcia je v odtieni
brezy. Rozmer: 90 x 167 cm.

ks 1

Sada zvončekov. Sada 8 zvončekov rozsahu 
solmizačných slabík v rôznych farbách, ktoré pomáhajú 
deťom naučiť sa a rozoznávať noty.

ks 1

Hudobná sada - mini. Hudobná sada obsahuje:- 1 x 
hudobné paličky - pár (1,8 x 20 cm),- 1 x triangel (15 
cm),- 2 x kastanety - 2 páry,- 1 x rumba gule - 1 pár,- 2 x
činely na prsty - 2 páry,- 1 x tamburína (20 cm).

ks 1

Štetec s krátkou rúčkou  plochý. Dĺžka štetcov je od 17 
do 20 cm v závislosti od čísla štetca. Balenie obsahuje 
12 ks.

ks 2

Jednorázové zástery, balenie: 100 ks. Plastové zástery 
na jedno použitie v detskej veľkosti. Ochránia oblečenie 
od farieb a lepidla.

ks 1

Kreatívne štetce 2, sada 4 ks. Balenie obsahuje 4 
umelecké nástroje s plastovými rúčkami. Každý z nich 
vytvára po namočení do farby iný vzor.

ks 2

Kreatívne štetce 1, sada 4 ks. Balenie obsahuje 4 
umelecké nástroje s plastovými rúčkami. Každý z nich 
vytvára po namočení do farby iný vzor.

ks 2

Temperové farby, 10 odtieňov. Súprava temperových 
farieb v tubách. Jednotlivé odtiene sa dajú navzájom 
miešať a vytvárať tak nové odtiene. Objem jednej tuby: 
16 ml.

ks 15

Vodové farby dúhové. Vodové farby sú vhodné na 
maľovanie na papier, plátno, na dekoračné predmety, 
tiež aj na zdobenie kraslíc. 12 žiarivých odtieňov.

ks 15

Výkresy A4 - 200 ks. Obsahuje 200 výkresov (180 
g/m2). ks 2

Kreatívna sada 1. Balenie obsahuje rôzne dekoračné 
prvky, ako napr. bambule, drôtiky, koráliky, šnúrky, 
farebné kartóny a iné.

ks 3

Kreatívny kufrík Vianoce 110 kusový ks 3

Vyrob si darček - Vianočná dekorácia.Priesvitná 
plastová snehová kupola s bielou kartičku a perleťovými 
trblietkami.Rozmer: 7 x 6 x 6 cm.

ks 20

Vyrob si darček - Dekorácia - Hviezdy - Sada obsahuje 3
Ks ozdôb z hviezdičiek, ktoré si deti môžu vyzdobiť 
podľa svojich predstáv.Rozmer: 6 x 10 cm.

ks 15
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Fixky 12 kusový. Trojhranné fixky sú ľahko vypratelné z 
oblečenia. ks 15

Štetec na vodové farby č.8 balenie 12 ks ks 2

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

anilinky.jpg anilinky.jpg

fixky-12ks.jpg fixky-12ks.jpg

hudobna-sada-mini-1.jpg hudobna-sada-mini-1.jpg

-jednorazove-zastery-100-ks.jpg -jednorazove-zastery-100-ks.jpg

koberec-clovece-farma.jpg koberec-clovece-farma.jpg

kreativna-sada-1.jpg kreativna-sada-1.jpg

kreativne-stetce-sada-1-dlzka-13-cm.jpg kreativne-stetce-sada-1-dlzka-13-cm.jpg

kreativne-stetce-sada-2-dlzka-13-cm.jpg kreativne-stetce-sada-2-dlzka-13-cm.jpg

kreativny-kufrik-vianoce.jpg kreativny-kufrik-vianoce.jpg

manuskova-rozpravka-o-troch-prasiatkach.jpg manuskova-rozpravka-o-troch-prasiatkach.jpg

obrazkove-kocky-porozpravaj-pribeh.jpg obrazkove-kocky-porozpravaj-pribeh.jpg

manuskova-rozpravka-tahal-dedko-repu-sada-obsahuje-manu
sky.jpg

manuskova-rozpravka-tahal-dedko-repu-sada-obsahuje-manu
sky.jpg

sada-zvoncekov.jpg sada-zvoncekov.jpg

stetec-s-krat.ruc.plochy-c.12-bal.12-ks.jpg stetec-s-krat.ruc.plochy-c.12-bal.12-ks.jpg

paravan-divadielko.jpg paravan-divadielko.jpg

-obrazkove-kocky-porozpravaj-rozpravku.jpg -obrazkove-kocky-porozpravaj-rozpravku.jpg

temperove-farby-10-farieb.jpg temperove-farby-10-farieb.jpg

vyrob-si-darcek-dekoracia-hviezdy-3-ks.jpg vyrob-si-darcek-dekoracia-hviezdy-3-ks.jpg

vykresy-a4-200-ks.jpg vykresy-a4-200-ks.jpg

vyrob-si-darcek-vianocna-dekoracia.jpg vyrob-si-darcek-vianocna-dekoracia.jpg

III. Zmluvné podmienky
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3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Materská škola s VJM Eötvösa 48

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

22.08.2022 08:53:00 - 05.09.2022 08:54:00

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 elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 836,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 003,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228245

V Bratislave, dňa 03.08.2022 10:30:01

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 Z20228245


Zákazka


Identifikátor Z20228245


Názov zákazky Učebné a výtvarné pomôcky pre MŠ


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/327343


Dodávateľ


Obchodný názov NOMIland s.r.o.


IČO 36174319


Sídlo Magnezitárska 11, Košice, 04013, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 1.8.2022 5:36:02


Hash obsahu návrhu plnenia yXfAhS9B5KydW5vH5jRMqavlbuviBPfLzHUCwOposLs=


Vlastný návrh plnenia


Položka 1 Učebné a výtvarné pomôcky pre MŠ


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
priloha eks20228245- 2022-07-28T115319 773 (2).pdf (opisný formulár - vlastný návrh)










Koberec Človeče - farma A
Koberec s motívom obľúbenej hry. Ľahko sa udržiava. Spodná strana je protišmyková. Súčasťou
balenia sú aj figúrky a hracia kocka.
Materiál: polyamid.
Rozmer: 1 x 1 m.
Rozmer figúrky: 5,5 cm
Rozmer kocky: 2,5 cm.



Kobercové podložky - Povedz rozprávku
Balenie obsahuje 32 kobercových podložiek s rôznymi rozprávkovými prvkami. Deti pomocou
nich vyskladajú a rozprávajú svoju vlastnú rozprávku. Podložky sú vyrobené špeciálnou
technikou, vďaka ktorej sú extra jemné a odolné. Materiál: nylon.
Rozmer: 40 x 40 cm.



Obrázkové kocky - Porozprávaj príbeh
Hra zameraná na tvorbu viet a rozvoj slovnej zásoby. Na kockách sú znázornené obrázky, na
základe ktorých deti rozprávajú príbehy.
Balenie obsahuje 10 kociek s obrázkami - spolu 72 obrázkov.
Video Link



Obrázkové kocky - Porozprávaj rozprávku
Hra zameraná na tvorbu viet a rozvoj slovnej zásoby. Na kockách sú znázornené obrázky zo
známych rozprávok, na základe ktorých deti rozprávajú príbehy. Balenie obsahuje 15 kociek s
obrázkami - spolu 90 piktogramov, ktoré sú rozdelené do slovných druhov - podstatné mená,
slovesá, prídavné mená, čo napomáha tvorbe deja. Priložené MP3 CD obsahuje 6 klasických
rozprávok v rôznych jazykoch (česká verzia nie je súčasťou): Tri prasiatka, Janko Hraško,
Korytnačka a zajac, Kocúr v čižmách, Popoluška a Pinokio.



Maňušková rozprávka - O troch prasiatkach
Sada obsahuje maňušky: vlk a 3 prasiatka.
Výška: 28 cm.
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Maňušková rozprávka - Ťahal dedko repu
Sada obsahuje maňušky: repa, dedko, babka, dievča, pes, mačka a myška.
Výška: 28 cm.



Paraván - divadielko
Dá sa využiť na predelenie miestnosti, alebo ako divadielko. Konštrukcia je v odtieni brezy.
Rozmer: 90 x 167 cm.



Sada zvončekov
Sada 8 zvončekovv rozsahu solmizačných slabík v rôznych farbách, ktoré pomáhajú deťom
naučiť sa a rozoznávať noty.



Hudobná sada MINI 1
Hudobná sada obsahuje:
- 1 x hudobné paličky - pár (1,8 x 20 cm),
- 1 x triangel (15 cm),
- 2 x kastanety - 2 páry,
- 1 x rumba gule - 1 pár,
- 2 x činely na prsty - 2 páry,
- 1 x tamburína (20 cm).
Balené v plastovej taške.



Štetec s krát.ruč.plochý č.12 bal.12 ks
Dĺžka štetcov je od 17 do 20 cm v závislosti od čísla štetca. Balenie obsahuje 12 ks.
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Štetec na vodové farby č.8 bal.12 ks
Balenie obsahuje 12 ks štetcov.
Výborné štetce na prácu s vodovými farbami. Impregnované drevené rúčky červenej farby majú
hliníkové uchytenie štetín. Dĺžka štetcov je od 17 do 21 cm v závislosti od čísla štetca.



Jednorazové zástery, 100 ks
Plastové zástery na jedno použitie v detskej veľkosti. Ochránia oblečenie od farieb a lepidla.



Kreatívne štetce 2, sada 4 ks
Balenie obsahuje 4 umelecké nástroje s plastovými rúčkami. Každý z nich vytvára po namočení
do farby iný vzor.



Kreatívne štetce 1, sada 4 ks
Balenie obsahuje 4 umelecké nástroje s plastovými rúčkami. Každý z nich vytvára po namočení
do farby iný vzor.



Temperové farby, 10 odtieňov
Súprava temperových farieb v tubách. Jednotlivé odtiene sa dajú navzájom miešať a vytvárať tak
nové odtiene.
Objem jednej tuby: 16 ml.
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Vodové farby - dúhové
Balenie obsahuje 12 dúhových farieb (každá v priemere 2,25 cm).



Výkresy A4 - 200 ks
Obsahuje 200 výkresov (180 g/m2).



Kreatívna sada 1
Balenie obsahuje rôzne dekoračné prvky,ako napr. bambule, drôtiky, koráliky, šnúrky,farebné
kartóny a iné.



Kreatívny kufrík Vianoce
110 kusov podľa obrázku.



Vyrob si darček - Vianočná dekorácia
Priesvitná plastová snehová kupola s bielou kartičku a perleťovými trblietkami. Ozdobte kartičku
jedinečným dizajnom, potom ju vložte do snehovej kopule a vytvorte individuálnu snehovú scénu.
Rozmer: 7 x 6 x 6 cm.
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Vyrob si darček - Dekorácia - Hviezdy, 3 Ks
Sada obsahuje 3 Ks ozdôb z hviezičiek, ktoré si deti môžu vyzdobiť podľa svojich prestáv.
Rozmer: 6 x 10 cm.



Fixky, 12 ks
Trojhranné fixky s rôznym počtom farieb v závislosti od typu balenia. Sú ľahko vypratelné z
oblečenia.
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