
Kúpna zmluva č. Z202212188_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: Výtvarné potreby pre MŠ Dlhá ul. 1 Komárno – Nová Stráž
Kľúčové slová: výkresy, farebný skicár, korálky, euroobaly, voskovky, anilinky,farby vodové, detské lepidlo, 

temperová farba, poradač, spinky do zošívačky, štetec, permanentné fixky,farebný tuš
CPV: 44812300-8 - Školské farby; 30192000-1 - Kancelárske potreby; 30199000-0 - Papiernický 

tovar a iné položky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Výtvarné potreby pre MŠ Dlhá ul. 1 Komárno – Nová Stráž

Funkcia

Výtvarné potreby pre materskú školu

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

Výkresy A4 - 200 ks, 180 g/m2 bal 2

Farebný Skicár A3 - 20 listov. Formát A3 bal 10

Korálky MIDI v boxe 10000  koráliek v základných, 
pestrých farbách ks 1

Korálky MIDI  6000  koráliek v pastelových  farbách ks 1

Korálky MIDI  6000  koráliek v  základných  farbách ks 1

Euroobaly A4, Matné polypropylénové priehľadné 
euroobaly s vkladaním zhora. Hrúbka fólie; 400 
mikrónov.  Balenie obsahuje 100 ks.

ks 1
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Voskovky trojhranné - 72 kusové, nelámavé. 
Nezanechávajú škvrny. Ich ergonomický dizajn je 
ideálny pre drobné detské rúčky. Neparfumované.

ks 1

Laminovacia fólia A4, 80 mikr.100 ks, A4 ks 1

Lepidlo disperzné v kvalite Wurstol 120 ml, Biele lepidlo 
bez rozpúšťadiel je vhodné na lepenie papiera, kartónu, 
fotografií, dreva, kože a textilu.

ks 10

Lepiaca pasta - biela, na lepenie papiera. 50g ks 10

Anilinky - Bodové farby sú vhodné na maľovanie na 
papier, plátno, na dekoračné predmety, tiež aj na 
zdobenie kraslíc. 12 žiarových odtieňov

ks 2

Farby vodové - 24 kusové ks 4

Suchý pastel - 12 ks. Rozmery: dĺžka 7,5 cm, priemer 10
mm. ks 1

Detské lepidlo v tyčinke, 22 g,. Rýchlo schne a 
nezanecháva škvrny. Neobsahuje rozpúšťadlá, ani 
glutén. Ľahko sa umýva z pokožky.

ks 3

Temperové farby v kvalite Basic Color, sada 6 x 1000 
ml. ( biela, žltá, svetločervená, svetlomodrá, 
svetlozelená, hnedá).

sada 1

Temperová farba v kvalite Basic Color, 1000 
ml.oranžová. Vyrobené na vodnej báze. Sú použiteľné 
pre takmer všetky povrchy.

ks 1

Temperová farba v kvalite Basic Color, 1000 ml.čierna. 
Vyrobené na vodnej báze. Sú použiteľné pre takmer 
všetky povrchy.

ks 1

Temperová farba v kvalite Basic Color, 1000 ml. fialová. 
Vyrobené na vodnej báze. Sú použiteľné pre takmer 
všetky povrchy.

ks 1

Poradač v kvalite Rainbow A4 - čierny 50 mm. Farebný 
pákový kartónový poradač. Má samolepiaci chrbtový 
popisný štítok. Šírka chrbta; 50 mm.

ks 3

Spinky do zošívačky, 1000 ks, 26/6. Kvalitné oceľové 
spinky do zošívačiek garantujú pevné zošitie papierov. 
Balenie obsahuje 1000 ks.

bal 5

Štetec na vodové farbyBalenie obsahuje 12 ks štetcov. 
Výborné štetce na prácu s vodovými farbami. 
Impregnované drevené rúčky červenej farby majú 
hliníkové uchytenie.

bal 1

Permanentné fixy. Sú na alkoholovej báze. Sú vhodné 
na písanie plasty, sklo, filmy, šírka písanej čiary je 1 mm.
Sada obsahuje 4 farby.

sada 5

Farebný tuš - ružový, školský tuš je určený na 
maľovanie, má výbornú kryciu schopnosť. Nie je vhodný 
do technických pier. Obsah 20g.

ks 2

Farebný tuš - modrý, školský tuš je určený na 
maľovanie, má výbornú kryciu schopnosť. Nie je vhodný 
do technických pier. Obsah 20g.

ks 2

Farebný tuš - žltý, školský tuš je určený na maľovanie, 
má výbornú kryciu schopnosť. Nie je vhodný do 
technických pier. Obsah 20g.

ks 2

Farebný tuš - fialový, školský tuš je určený na 
maľovanie, má výbornú kryciu schopnosť. Nie je vhodný 
do technických pier. Obsah 20g.

ks 2

Spisové dosky A4 so šnúrkami , čierne, A4, hrúbka 3 
mm ks 5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:
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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

disperzne-lepidlo-wurstol.jpg disperzne-lepidlo-wurstol.jpg

farby-vodove-24-ks.jpg farby-vodove-24-ks.jpg

euroobaly-a4.jpg euroobaly-a4.jpg

-anilinky.jpg -anilinky.jpg

farebny-skicar-130-g-m2-a3.jpg farebny-skicar-130-g-m2-a3.jpg

detske-lepidlo-v-tycinke.jpg detske-lepidlo-v-tycinke.jpg

farebny-tus-modry.jpg farebny-tus-modry.jpg

farebny-tus-zlty.jpg farebny-tus-zlty.jpg

farebny-tus-ruzovy.jpg farebny-tus-ruzovy.jpg

farebny-tus-fialovy.jpg farebny-tus-fialovy.jpg

koralky-midi-pastelove-6000.jpg koralky-midi-pastelove-6000.jpg

koralky-midi-v-boxe-10000-zakladne.jpg koralky-midi-v-boxe-10000-zakladne.jpg

koralky-midi-zakladne-6000.jpg koralky-midi-zakladne-6000.jpg

lepiaca-pasta.jpg lepiaca-pasta.jpg

permanentne-fixy.jpg permanentne-fixy.jpg

laminovacia-folia-80-mikr..jpg laminovacia-folia-80-mikr..jpg

poradac-rainbow-a4-cierny-50mm.jpg poradac-rainbow-a4-cierny-50mm.jpg

spinky-do-zosivacky-26-6.jpg spinky-do-zosivacky-26-6.jpg

-spisove-dosky-a4-so-snurkami-cierne.jpg -spisove-dosky-a4-so-snurkami-cierne.jpg

temperove-farby-basic-color-1000-ml-cierna.jpg temperove-farby-basic-color-1000-ml-cierna.jpg

suchy-pastel-12-ks.jpg suchy-pastel-12-ks.jpg

temperove-farby-basic-color-1000-ml-fialova.jpg temperove-farby-basic-color-1000-ml-fialova.jpg

temperove-farby-basic-color-1000-ml-oranzova.jpg temperove-farby-basic-color-1000-ml-oranzova.jpg

stetec-na-vodove-farby-c.8-bal.12-ks.jpg stetec-na-vodove-farby-c.8-bal.12-ks.jpg

voskovky-trojhranne-72ks.jpg voskovky-trojhranne-72ks.jpg

temperove-farby-basic-color-6000-ml.jpg temperove-farby-basic-color-6000-ml.jpg

vykresy-a4-200-ks.jpg vykresy-a4-200-ks.jpg
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III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Materská škola, Dlhá ul. 1 Komárno - Nová Stráž

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.11.2022 13:41:00 - 18.11.2022 13:41:00

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: 245,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 294,40 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 Z202212188

V Bratislave, dňa 27.10.2022 09:36:01

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

Strana 4 z 4 





Vlastný návrh plnenia zákazky Z202212188


Zákazka


Identifikátor Z202212188


Názov zákazky Výtvarné potreby pre MŠ Dlhá ul. 1 Komárno – Nová Stráž


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/331286


Dodávateľ


Obchodný názov NOMIland s.r.o.


IČO 36174319


Sídlo Magnezitárska 11, Košice, 04013, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 21.10.2022 13:00:44


Hash obsahu návrhu plnenia rZgIAgfAl0wLJyN08ZeABZWF+E69M242ByTq9/g9Qds=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
EKS Z202212188 Komarno ,Dlha.pdf (Opisný formulár)










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



Farebny Skicár A3 - 20 listov
Obsahuje 20 čistých farebných listov.
Cena je za 1 ks.
Formát: A3.



Korálky MIDI v boxe 10000 - základné
Balenie obsahuje 10000 koráliek v základných, pestrých farbách.
Video Link



Korálky MIDI - pastelové 6000
Balenie obsahuje 6000 koráliek v pastelových farbách.
Video Link



Korálky MIDI - základné 6000
Balenie obsahuje 6000 koráliek v základných farbách.
Video Link
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Euroobaly A4
Matné polypropylénové priehľadné euroobaly s vkladaním zhora.
Hrúbka fólie: 400 mikrónov.
Cena je za 1 balenie.
Balenie obsahuje 100 ks.



Voskovky trojhranné - 72ks
Nelámavé trojhranné voskové pastelky. Nezanechávajú škvrny. Ich ergonomický dizajn je ideálny
pre drobné detské rúčky. Sú neparfumované, dobre kryjú a ľahko sa ostria. Súčasťou balenia sú
aj dve orezávatka.
Balenie obsahuje 72 ks pasteliek v 12 odtieňoch.
Rozmer: 11 x 82 mm.



Laminovacia fólia A4, 80 mikr.
V balení sa nachádza 100 ks. Rozmer: A4.



Lepidlo disperzné Wurstol 120 ml
Biele lepidlo bez rozpúšťadiel je vhodné na lepenie papiera, kartónu, fotografií, dreva, kože a
textilu.
Objem: 120 ml.



Lepiaca pasta
Biela lepiaca pasta na lepenie papiera.
Balenie obsahuje 50 g pasty.
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Anilinky
Vodové farby sú vhodné na maľovanie na papier, plátno, na dekoračné predmety, tiež aj na
zdobenie kraslíc. 12 žiarivých odtieňov.



Farby vodové 24 ks
Vysoká kvalita, priehľadný plastový obal, priložený štetec, priehradky na rozmiešavanie farieb,
široká škála odtieňov, po zaschnutí farby nepraskajú, rýchloschnúce, môžu sa navzájom
prekrývať, po zaschnutí nefarbia.



Suchý pastel - 12 ks
Súprava umeleckých prašných kried vhodných na papierový podklad.
Rozmery: dĺžka 7,5 cm, priemer 10 mm.



Detské lepidlo v tyčinke, 22 g
Kvalitné lepidlo je bezpečné pre deti, pretože neobsahuje rozpúšťadlá, ani glutén. Rýchlo schne a
nezanecháva škvrny. Ľahko sa umýva z pokožky a z väčšiny tkanín sa dá ľahko vyprať pri teplote
40°C.
Obsah: 22 g.



Temperové f.BasicColor Sada 6x1000 ml
Sada farieb Basic Color obsahuje 6 farieb po 1000 ml (biela, žltá, svetločervená, svetlomodrá,
svetlozelená, hnedá). Farby sú vyrobené na vodnej báze a preto je ľahké ich vyčistiť. Sú
použiteľné pre takmer všetky povrchy.
Po zaschnutí sú farby matné.
Objem: 6 x 1000 ml.
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Temperová f.BasicColor 1000 ml oranžová
Tieto farby sú vyrobené na vodnej báze a preto je ľahké ich vyčistiť. Sú použiteľné pre takmer
všetky povrchy. Po zaschnutí sú farby matné.
Objem každej farby: 1000 ml.



Temperová f.BasicColor 1000 ml čierna
Tieto farby sú vyrobené na vodnej báze a preto je ľahké ich vyčistiť. Sú použiteľné pre takmer
všetky povrchy.
Po zaschnutí sú farby matné.
Objem každej farby: 1000 ml.



Temperová f.BasicColor 1000 ml fialová
Tieto farby sú vyrobené na vodnej báze a preto je ľahké ich vyčistiť. Sú použiteľné pre takmer
všetky povrchy.
Po zaschnutí sú farby matné.
Objem každej farby: 1000 ml.



Poradač Rainbow A4 - čierny 50mm
Farebný pákový kartónový poradač. Má samolepiaci chrbtový popisný štítok.
Šírka chrbta: 50 mm. Cena je za 1 ks.



Spinky do zošívačky 1000 ks, 26/6
Kvalitné oceľové spinky do zošívačiek garantujú pevné zošitie papierov.
Balenie obsahuje 1000 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.



Permanentné fixy
Permanentné fixy sú na alkoholovej báze. Sú vhodné na písanie na plasty, sklo, filmy... Šírka
písanej čiary je 1 mm.
Sada obsahuje 4 farby. Cena je za 1 sadu.



Farebný tuš - ružový
Školský tuš je určený na maľovanie, má výbornú kryciu schopnosť. Nie je vhodný do technických
pier.
Obsah: 20 g.



Farebný tuš - modrý
Školský tuš je určený na maľovanie, má výbornú kryciu schopnosť. Nie je vhodný do technických
pier.
Obsah: 20 g.



Farebný tuš - žltý
Školský tuš je určený na maľovanie, má výbornú kryciu schopnosť. Nie je vhodný do technických
pier.
Obsah: 20 g.
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Farebný tuš - fialový
Školský tuš je určený na maľovanie, má výbornú kryciu schopnosť. Nie je vhodný do technických
pier.
Obsah: 20 g.



Spisové dosky A4 so šnúrkami, čierne
Formát: A4
• spisové dosky zo strojovej, jednostranne lakovanej lepenky
• hrúbka 3 mm
• spoľahlivá a jednoduchá manipulácia aj s veľkým objemom dokumentov
• variabilná kapacita umožňuje rozšírenie pomocou šnúrok
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