
Kúpna zmluva č. Z202122591_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: Pomôcky a nábytok pre MŠ
Kľúčové slová: Nábytok pre materské školy, koberec, odrážadlo, príbor, tematické hračky
CPV: 37500000-3 - Hry a hračky; lunaparky; 37524000-7 - Hry; 37524100-8 - Vzdelávacie hry; 

37520000-9 - Hračky; 37524400-1 - Hry zamerané na spoluprácu; 39161000-8 - Nábytok 
pre materské školy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Nábytok pre MŠ

2. Didaktické pomôcky pre MŠ

Položka č. 1: Nábytok pre MŠ

Funkcia

Nábytok pre materskú školu

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Lavička bez priehradok, materiál: drevo, rozmer: 123,5 x
33 x 30 cm, farba červená ks 1

Lavička bez priehradok, materiál: drevo, rozmer: 123,5 x
33 x 30 cm, farba žltá ks 1

Lavička bez priehradok, materiál: drevo, rozmer: 123,5 x
33 x 30 cm, farba zelená ks 1

Lavička bez priehradok, materiál: drevo, rozmer: 123,5 x
33 x 30 cm, farba oranžová ks 1

Lavička bez priehradok, materiál: drevo, rozmer: 123,5 x
33 x 30 cm, farba modrá ks 1
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Stolová doska, farba biela, kruh, priemer 125 cm ks 4

Stolová doska, farba biela, kruh, priemer 90 cm ks 1

Nohy štvorcové (4 ks v sade), vyrobené z masívneho 
bukového dreva, farba buk, dĺžka 58 cm sada 5

Stolová doska, farba biela, šesťuholník, dĺžka strany: 60 
cm, celkový rozmer: 103 x 117 cm. ks 4

Nohy štvorcové (6 ks v sade), vyrobené z masívneho 
dreva, farba biela, dĺžka 58 cm sada 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 2: Didaktické pomôcky pre MŠ

Funkcia

Didaktické pomôcky a vzdelávacie hračky pre MŠ

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Detský kovový príbor s gravírovanými zvieratkami, 
Balenie obsahuje 4 ks: 1 vidlička, 1 lyžica, 1 nožík a 1 
malá lyžička.Dĺžka lyžice: 16 cm.

sada 23

Paraván Divadielko, na predelenie miestnosti, ako 
dekorácia a zároveň aj ako bábkové divadielko. Otvor 
zahalený oponou, ktorá sa dá odhrnúť a upevniť 
pomocou šnúrok. Motív je našívaný na podkladovú 
látku.Rozmer: 92 x 39,5 x 154 cm.

ks 1

Koberec s motívom farebná abeceda, materiál: 
nylon.Rozmer: 300 x 200 cm. ks 1

Toaletný stolík s motívom Kvietok, v odtieni JAVOR a 
farebnej MDF dosky.Celkový rozmer: 70 x 107 x 42 cm 
(Š x V x H).Výška pracovnej dosky: 57,3 cm.

ks 1

Kovové odrážadlo v kvalite Merkúr Nosnosť: 25 
kg.Rozmer: 89 x 33,5 cm.Výška sedadla: 33 - 47 
cm.Výška riadidiel: 52 - 62 cm.

ks 5

Signalizačný semafór, Výška celého semafora: 72 
cm.Rozmery stojana: 26,5 x 12,5 cm ks 4

Sada na cvičenie A,  obsahuje:- 5 UNI blokov,- 4 
kruhové základne,- 4 kruhy (1 x priemer 60 cm, 1 x 
priemer 65 cm a 2 x priemer 50 cm),- 12 tyčí, dĺžka: 110 
cm,- 2 kužele bez otvorov, výška: 30 cm a- 6 úchytiek.

sada 1

Kladina zátačky, 10 dielov 22 cm dlhých, výška 13 cm. 
na zostavenie 2,2 m dlhej dráhy. 10 dielov v 4 farbách v 
sade.

sada 2

Kladina rovná, 10 dielov 25 cm dlhých, výška 13 cm. na 
zostavenie 2,5 m dlhej dráhy. 10 dielov v 4 farbách v 
sade.

sada 2

Rovnovážny had, Sada 24 dielov (12 rovných, 12 
zátačiek). 4 farby v sade. Dĺžka 7,5 m. Rozmer 1 dielu: 
31 x 12 x 6 cm.

sada 6

Sada blokov uni s tyčkami, Sada obsahuje : 16 blokov 
uni, 32 prisiaviek a 24 pilotnych tyčiek (5 cm). sada 1

Sušička na výkresy, Kovová sušička s 25 priehradkami, 
k sušičke sú upevnené kolieska, aby sa dalo ľahko 
presúvať na rôzne miesta.Rozmer: 44,5 x 35,5 x 96 cm.

ks 5

Ľudská anatomická sada, model ľudského tela zložený z
45 častí zobrazuje kostru, orgány a iné časti, 
rozoberateľné a  poskladateľné, na porozumenie funkcii 
jednotlivých súčastí.Výška: 56 cm. Vek 8 +

sada 3

Ako sa správne čistia zuby ? Sada na správne čistenie 
zubov. Zuby sú spojené s veľkým flexibilným drôtom, 
vďaka čomu môže kefka „vyčistiť“ aj ťažšie 
dosiahnuteľné oblasti.Rozmer: 24 x 19 x 14 cm.Dĺžka 
kefky: 36 cm.Vek: 5+

sada 6
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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

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 výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Obrázky k zákazke.pdf Obrázky k zákazke.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: MŠ Eötvösa 64

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

22.11.2021 15:00:00 - 17.12.2021 15:00:00

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: 3 666,66 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 399,99 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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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 Z202122591

V Bratislave, dňa 18.11.2021 08:38:02

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 Z202122591


Zákazka


Identifikátor Z202122591


Názov zákazky Pomôcky a nábytok pre MŠ


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316348


Dodávateľ


Obchodný názov NOMIland s.r.o.


IČO 36174319


Sídlo Magnezitárska 11, Košice, 04013, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 16.11.2021 17:30:31


Hash obsahu návrhu plnenia PdcX13MxKhMCRqhq/HxHn1ls79Qtrgja8HBDPjiR4vQ=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
document(480) EKS.pdf (EKS Komarno)










Lavička bez priehradok L24B
Túto lavičku je možné vložiť do šatne SL4 a SL4 MAXI.
Rozmer: 123,5 x 33 x 30 cm.



Lavička bez priehradok L24B
Túto lavičku je možné vložiť do šatne SL4 a SL4 MAXI.
Rozmer: 123,5 x 33 x 30 cm.



Lavička bez priehradok L24B
Túto lavičku je možné vložiť do šatne SL4 a SL4 MAXI.
Rozmer: 123,5 x 33 x 30 cm.



Lavička bez priehradok L24B
Túto lavičku je možné vložiť do šatne SL4 a SL4 MAXI.
Rozmer: 123,5 x 33 x 30 cm.



Lavička bez priehradok L24B
Túto lavičku je možné vložiť do šatne SL4 a SL4 MAXI.
Rozmer: 123,5 x 33 x 30 cm.
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Stolová doska BIELA kruh 125 biela
Široká možnosť výberu stolov rozličných tvarov, ktorých kombináciou si vytvoríte vlastné stolové
pracovné zostavy. Dosky stolov sú vyrobené z kvalitnej drevotriesky s laminovaným povrchom,
ktorý je rovnako odolný ako napr. plávajúce podlahy, čím dosky získavajú vysokú odolnosť voči
poškriabaniu. Sú opatrené ABS hranami s možnosťou výberu zo 6 farieb.
nastaviteľná výška stolov podľa vzrastu detí
nohy stolov sú vyrobené z masívneho dreva
všetky rohy stolov sú zaoblené a bezpečné
Nohy sa predávajú samostatne.
Priemer: 125 cm.



Stolová doska BIELA kruh 90 biela
Široká možnosť výberu stolov rozličných tvarov, ktorých kombináciou si vytvoríte vlastné stolové
pracovné zostavy. Dosky stolov sú vyrobené z kvalitnej drevotriesky s laminovaným povrchom,
ktorý je rovnako odolný ako napr. plávajúce podlahy, čím dosky získavajú vysokú odolnosť voči
poškriabaniu. Sú opatrené ABS hranami s možnosťou výberu zo 6 farieb.
nastaviteľná výška stolov podľa vzrastu detí
nohy stolov sú vyrobené z masívneho dreva
všetky rohy stolov sú zaoblené a bezpečné
Nohy sa predávajú samostatne.
Priemer: 90 cm.



Nohy štvorcové 4ks 58cm BUK
Sada nôh pre všetky stolové dosky, okrem šesťuholníka.
Vyrobené z masívneho bukového dreva.
Cena za 4 ks.
Nohy si môžete objednať len so stolovou doskou z našej ponuky.



Stolová doska BIELA šesťuholník 60cm biela
Široká možnosť výberu stolov rozličných tvarov, ktorých kombináciou si vytvoríte vlastné stolové
pracovné zostavy. Dosky stolov sú vyrobené z kvalitnej drevotriesky s laminovaným povrchom,
ktorý je rovnako odolný ako napr. plávajúce podlahy, čím dosky získavajú vysokú odolnosť voči
poškriabaniu. Sú opatrené ABS hranami s možnosťou výberu zo 6 farieb.
nastaviteľná výška stolov podľa vzrastu detí
nohy stolov sú vyrobené z masívneho dreva
všetky rohy stolov sú zaoblené a bezpečné
Nohy sa predávajú samostatne.
Dĺžka strany: 60 cm.
Celkový rozmer: 103 x 117 cm.



Nohy štvorcové, 6 ks, BIELE, 58 cm
Sada nôh pre stolové dosky v tvare šesťuholníka. Vyrobené z masívneho dreva, farbené na bielo.
Nohy si môžete objednať len so stolovou doskou z našej ponuky.
Cena za 6 ks.
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Detský kovový príbor s gravírovaním, sada 4 ks
Detský príbor s gravírovanými zvieratkami.
Balenie obsahuje 4 ks: 1 vidlička, 1 lyžica,1 nožík a 1 malá lyžička.
Dĺžka lyžice: 16 cm.



Paraván Divadielko
Paraván slúži na predelenie miestnosti, ako dekorácia a zároveň aj ako bábkové divadielko.
Otvor je zahalený oponou, ktorá sa dá odhrnúť a upevniť pomocou šnúrok. Motív je našívaný na
podkladovú látku.
Rozmer: 92 x 39,5 x 154 cm.



Koberec - Farebná abeceda
Farebný koberec abeceda, sa môže využívať na rôzne didaktické aktivity, výuku slovnej zásoby,
spoznávanie farieb a písmen. Vyrobený je špeciálnou technikou, vďaka ktorej je extra jemný a
odolný.
Materiál: nylon.
Rozmer: 300 x 200 cm.



Toaletný stolík Kvietok
Je vyrobený v kombinácii laminovanej drevotriesky v odtieni JAVOR a farebnej MDF dosky.
Stolička sa predáva samostatne.
Celkový rozmer: 70 x 107 x 42 cm (Š x V x H).
Výška pracovnej dosky: 57,3 cm.



Odrážadlo Merkur
Kovové odrážadlo.
Nosnosť: 25 kg.
Rozmer: 89 x 33,5 cm.
Výška sedadla: 33 - 47 cm.
Výška riadidiel: 52 - 62 cm.
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Signalizačný semafór
Semafor je výborným doplnkom k sadám značiek pre dopravnú výchovu. Je s ním jednoduchá
manipulácia a deti sa jeho prostredníctvom ľahko zoznámia s dopravnými predpismi pri
prechádzaní cez cestu. Prevádzka môže byť riadená manuálne, alebo automaticky pomocou
batérií.Batérie nie sú súčasťou balenia (potrebné sú 4 ks typu AA).
Výška celého semafora: 72 cm.
Rozmery stojana: 26,5 x 12,5 cm.
Rozmery hlavnej časti semafora: 20,5 x 14 cm.
Priemer jednotlivého farebného kruhu: 5 cm.
Hmotnosť: 1,15 kg.



Sada na cvičenie A
Sada obsahuje:
- 5 UNI blokov,
- 4 kruhové základne,
- 4 kruhy (1 x priemer 60 cm, 1 x priemer 65 cm a 2 x priemer 50 cm),
- 12 tyčí, dĺžka: 110 cm,
- 2 kužele bez otvorov, výška: 30 cm a
- 6 úchytiek.



Kladina - zátačky
10 dielov 22 cm dlhých, výška 13 cm. Zostavíte 2,2 m dlhú dráhu. 10 dielov v 4 farbach v sade.



Kladina rovná
10 dielov 25 cm dlhých, výška 13 cm. Zostavíte 2,5 m dlhú dráhu. 10 dielov v 4 farbach v sade.



Rovnovážny had
Sada 24 dielov (12 rovných, 12 zátačiek). 4 farby v sade. Dĺžka 7,5 m. Rozmer 1 dielu: 31 x 12 x
6 cm.
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Sada blokov uni s tyčkami
Sada obsahuje : 16 blokov uni, 32 prisiaviek a 24 pilotnych tyčiek (5 cm).



Sušička na výkresy
Ospravedlňujeme sa za výrazné zvýšenie ceny pri tomto produkte.
Boli sme nútení tak urobiť po tom, čo nám neúmerne vzrástli náklady na jeho zaobstaranie. Ak by
sme tak neurobili, museli by sme produkt vyradiť znašej ponuky, kčomu sme nechceli pristúpiť,
vzhľadom ktomu, aby ste mali rovnaký výber ako doteraz. Ďakujeme za porozumenie
Kovová sušička na výkresy obsahuje 25 priehradiek, na ktoré ukladáme výkresy určené na
sušenie. K sušičke sú upevnené kolieska, vďaka čomu sa dá ľahko presúvať na rôzne miesta.
Rozmer: 44,5 x 35,5 x 96 cm.



Ľudská anatomická sada
Model ľudského tela zložený z 45 častí zobrazuje kostru, orgány a iné časti. Dá sa jednoducho
rozobrať a späť poskladať, čím dieťa jasne porozumie funkcii jednotlivých súčastí.
Výška: 56 cm.



Ako sa správne čistia zuby ?
Sada na demonštrovanie správnej ústnej hygieny. Zuby sú spojené s veľkým flexibilným drôtom,
vďaka čomu môže kefka „vyčistiť“ aj ťažšie dosiahnuteľné oblasti.
Rozmer: 24 x 19 x 14 cm.
Dĺžka kefky: 36 cm.
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