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Zmluva o poskytovaní s lužieb GPS monitoringu
Prevádzka GPS zanadení l M2M datové SIM karty l servisné podmienky

Q.\.DJ.tr\ PL1 ~

Dodávate!':

Odberatel':

QADRA PLUS s.r.o.
Agátova 66 l 1094
927 01, ŠAĽA - SK

Mesto Sereď- Mestský úrad (MsP)
námestie Republiky 1176/1 O
926 01 , Sereď - SK

I ČO : 36706078
IČDPH: SK2022298168

I ČO: 00306169
IČDPH : SK2021 000916

Dodá vateľ sa zaväzuje poskytovať odbera te ľo vi služby GPS
monitoringu na v rosahu ·vymedzenom touto zmluvou.
Dodá vate ľ sa zaväzuje poskytnúť potrebný servis do 4
pra covných dní.

Odberateľ

sa zaväzuje včas uhrádzať poplatky za dohodnuté
služby v rozsahu vymedzenom touto zmluvou . Odberateľ
zabezpeč í využívanie GPS zariadení a služieb podľa pokynov
dodávateľa.

Prevádzka GPS zariadení na serveri www.gpspoloha.sk:
Počet

zariadení :

Mesačný

Využívanie služieb od :

3

Bezplatná prevádzka do:

....... ~.~~-~ -~---····

poplatok:

Dátum spoplatnenia:

1. marec 2011

Mesačný

1.3.2013

Dodávateľ garantuje bezplatnú prevádzku GPS zariadení na
serveri www.gpspoloha.sk po dobu 24 mesiacov od začiatku
využívania služieb.

poplatok spolu:

28. február 2013
.....................~!.~~--~·····················

Odberateľ má právo ukončiť využívanie služieb serveru
www.gpspoloha.sk a to aj pred dátumom spoplatnenia.
Výpovedná lehota je 1 mesiac.

M2M dát ové SIM karty na prevádzku GPS za riadení :
Počet

o

SIM kariet:

Aktivačný
Mesačný

Využívanie služieb od:

poplatok:

.......~.~~-~-~·······

poplatok:

....... ~~~-~ -~········

Viazanosť

služby do:

Aktivačný

poplatok spolu :

Mesačný

Typ služby :
Typ služby SK zabezpečúje dátové prenosy v rámci
Slovenskej Republiky. Typ služby EU v rámci krajin Európskej
Únie a typ SVET na celom svete bez zónových obmedzení.

poplatok spolu :

.....................~!.~~--~·····················
.....................~~-~~--~·····················

Odberate ľ sa zaväzuje platiť mesačné poplatky až do konca
viazanosti služby. Výpovedná lehota po ukončení viazanosti je
3 mesiace.

Mesačný

poplatok do:

28.2.2013

celkom s DPH 20% :

.....................~!.~~--~ ·····················

Mesačný

poplatok od :

1.3.2013

celkom s DPH 20% :

....................~.~... ~.~ -~....................

Spôsob platby:

................ P.~~:-:'.?.~~~.................

Interval úhrady:
Minimálna suma pre

.... !?.~.~- ~.?..~.~-~ ....
mesačnú

fakturáciu je 30.00 EUR

Podpis a pečiatka dodávatel'a:

'Č

Čiastkové ceny v tejto zmluve s ú uvádzané bez DPH ...

Podpis a pečiatka odberatel'a:

f)aara VlQ~ a.r.o.

Agátová 6
' O: 36 706 a·

O!>'>n.

A Ľ A

1<2022298166
/

)_
V Šali d ň a : 23.1 2.2012
Podpisom tejto zmluvy sa dodávateľ ;
dohodnuté poplatky Pri vypovedaní
vypovedania niektorou zo zúčastnen~
odberateľ povinný uhrádzať aj popi at

------

dávať

dohodnuté služby v plnom rozsahu. Odberateľ sa zaväzuje včas uhrádzať
potrebné akceptovať stanovené výpovedné lehoty. Zmluva je platná do jej
ebo do uplynutia doby viazanosti. Po dátume ukončenia bezplatnej prevádzky je
zku GPS zariadeni

