
ZMLUVA 0 POSKYTOVANÍ SLUŽBY KeetecsAT PREMIUM
č.SKo310412[o2Ľolo2

uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 5i3/iggi Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi:

spločnosťou:
TfiGroupa.s.
LÚ sĺdlom: Továrenská 42oi/5o, oi8 4i Dubnica nad Váhom
zistúpenou: Magdaléna Kamasová, splnomocnenec
IČO:3632355l
|Č DPH: SK2o2on65o5
Zúpísanou: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: io6og/R
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Trenčín
čtiíúloúčtu:SKosnoooooooo262o8oi553
kontakt tel: +42i 32 77o4 27i, +42i 32 7704 295
kontakt email: QrDsoffi ceúDtssgroui). sk

ďalej iba mskytovateľ

a spoločnosťou:
Obec Rudňany
so sĺdlom: Rudňany č 234, o5323 Rudňany
zastúpenou: Bc. Rastislav Neuvirth, starosta
|ČO: oo329533
DIČ: 2o21259493
Bankové spojenie:
Čĺslo účtu:
Kontakt tel : ogo898i6o2
Kontakt email: obec@rudnany.sk; sekretariat@rudnany. sk

ďalej iba „Objednávater

ďalej spolu ako „Zmluvné strany"

Výššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o poskytovaní služby KeetecsAT PREMIUM
v nasledovnom znení:

Článok I
Predmet zmluvy

i.     Predmetom  tejto  zmluvy  je  záväzok  Poskytovateľa  poskytovať  a  dodávať  Objednávatel'ovi  službu  online  monitoringu  a
záväzok Objednávatel'a zaplatiť za poskytnuté plnenie dohodnutú odmenu.

2.    Služba KeetecsAT PREMIUM  zahŕňa: web prístup  na server  keetecsat.sk,  online monitoring vozidla na mapách  GOOGLE
MAPS,  využívanie  licencie  GOOGLE  MAPS  na  lokalizáciu  vozidla  a  knihu  jázd.  Služba  KeetecsAT  PREMIUM  nezahŕňa

poskytnutie GPS jednotlqr (zariadenia), ktoré je nevyhnutné pre fungovanie služby KeetecsAT PREMIUM.
3.    SIM  karta  GSM  operátora,  ktorá  je  prenechaná  do  užívania  Objednávateľa  zo  strany  Poskytovatel'a  počas  trvania  tejto

zmluvy je a zostáva výlučn]h vlastníctvom Poskytovatel'a.
4.    Počet vozidiel Objednávatel'a pre službu KeetecsAT PREMIUM je 2 ks a ide o nasledovné vozidlá Objednávatel'a:

-  W Passat
- Traktor Solis

Článok 11
Cena a platobné podmienlv

i.     Dohodnutá  cena  za  službu  KeetecsAT  PREMIUM  je  vo  výške  7,9o,-€  bez  DPH  mesačne  za  jedno  vozidlo  Objednávatel'a.
Cena za službu KeetecsAT PREMIUM je splatná mesačne. Splatnosť faktúry je 4 dní.

2.    Mesačný  poplatok  podľa  bodu  i  tohto  článku  zahŕňa:  web  prístup  na  server  KeetecsAT.sk,  online  monitoring  vozidla  na
mapách  GOOGLE  MAPS,  využívanie  licencie  GOOGLE  MAPS  na  lokalizáciu  vozidla,  generovanie  knihy jázd,  monitoring
vozidla  s  intervalom  aktualizácie  polohy  vozidla  v  systéme  KeetecsAT  každé  3  sekundy  počas  jazdy  vozidla,  vrátane
preneseného objemu dát vrámci domácej siete poskytovateľa (SR).

3.    Mesačný poplatok podl'a bodu i tohto článku  nezahŕňa  hovory alebo  SMS v rámci SR a taktiež  poplachové hovory,  SMS a
dátové  prenosy  v rámci  roamingu  zo  SIM  karty  poskymutej  Poskytovateľom  Objednávateľovi.  Tieto  budú  účtcľ`Íané  nad



rámec   pravidelného   mesačného   poplatku,   a  to   podl'a   Cenníka   poplatkov  nad   rámec   mesačného  paušálu  KeetecsAT
PREMIUM,  dostupného  na  stránke  Poskytovatel'a  h!tDs://www.gDsmonitor]imLsk/cennik/  a  aktuálneho  v čase  využívania
dane) služby. Tiieto služby budú Poskytovateľom fákturované vždy na začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktororm
boli využité. Splatnosť fa.ktúry za tieto služby nad rámec je i4 dní.

4.    Cena za aktiváciu stužby KeetecsAT PREMIUM  (aktivačný poplatok) je vo výške  9,oo,-€ bez  DPH za jedno vozidlo. V cene
aktivačného  poplatku  je  aktivácia  SIM  karty  č.110153397708,110153397716  vGPS  jednotke  a  registrácia  GPS

jednotky na serveri KeetecsAT.sk.. Splatnosť faktúry je q dní.
5.    Objednávateľ podpisom tejto  Zmluvy potvrdzuje,  Že v súlade s ustanovením §  7i.  ods.  i písm.  b)  zákona č.  222/2oo4  Z.z.  o

dani z pridanej hodnoty v znení neskoršĺch predpisov (ďälej len „zákon o DPH") súhlasí so zasielaním elektronických fáktúr
spoločnosti TSS Group a. s. na  e-mailovú adresu

6.    Zmluvné   strany   sa   dohodli,    že   služba   KeetecsAT   PREMIUM   bude   aktivovaná   po   doručení   zmluvy   podpísanej
Obj ednávatel'om do sĺdla Poskytovatel'a a zaplatenĺ aktivačného poplatku.

7.    Vprípade,  že  Objednávatel'  neuhradí  svoj  záväzok  podl'a  tejto  zmluvy ani  do  3o  dní  po  lehote  splatnosti,  je  Poskytovateľ
oprávnený obmedziť poskytovanie služby KeetecsAT PREMIUM.

Článok 111
Platnost' Zmluvy

i.     Táto zmluva nadobúda platnosť dňom o6.o4.2o2o.
2.    Táto zmluva sa uzatvára na dobu neučitú.
3.    Zmluvné strany majú možnosť vypovedať Zmluvu plsomnou výpoveďou bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3-mesačná

a začína plynúť pr`r]h dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

Článok IV
Záverečné ustanovenia

i.     Zmluvné  strany vyhlasujú,  že  si  túto  Zmluvu  pred  jej  podpísaním  prečítali,  jej  obsahu  porozumeli  a  vyhlasujú,  že  nebola
uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmíenok pre niektorú zo zmluvných strán.

2.    Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá zmluvná strana.
3.    Obsah  Zmluvy  upravujú  aj  Všeobecné  obchodné  podmienky.  Podpisom  tejto  zmluvy  Objednávatel'  prehlasuje,  že  sa  so

Všeobecnými   obchodnými   podmienkami   vopred   riadne   oboznámil   a   súhlasí   s   cel)h   ich   znenĺm.   Aktuálne   znenie
Všeobecných           obchodných           podmienok          je           dostupné           na           webovej           stránke           Poskytovatel'a:
https:||www.gpsmonitoring.sk/vseobecne-obchodne-podmienkyl

4.    Poskytovatel'   je   oprávnený   meniť   Všeobecné   obchodné   podmienky,    prípadne    ich   nahradiť   novými   Všeobecnými
obchodnými  podmienkami.  Posky[ovatel' je  povinný o  ich  zmene  informovat'  Objednávatel'a  cestou  elektronickej  pošty na
elektronickú adresu Objednávatel'a uvedenú v záhlavl tejto zmluvy, alebo in]h vhodným spôsobom, a to minimálne jeden
mesiac pred účinnost'ou zmeny. V oznámení musí b]ri určený dátum, od ktorého má byt` zmena účinná. Ak má táto zmena
za následok podstatnú zmenu predmetu  zmluvy, práv a povinnosti zmluvných strán,  Objednávateľ  je oprávnený píscmne
odstúpiť   od   zmluvy.   Odstúpenie   od   zmluvy   musĺ   byť   doručené   Poskytovatel'ovi   pred   dňom   účinnosti   zmenených
Všeobecných obchodných podmienok. V takomto prípade  zmluvaL zaniká dňom,  ktorý bezprostredne predchádza dňu,  ku
ktorému   mali   nadobudnúť   účinnosť   nové   Všeobecné   obchodné   podmienky.   V  prípade,   že   Objednávateľ  po   zaslaní
oznámenia  Poskytovateľom  neodstúpi  od  zmluvy spôsobom vymedzeným v tomto  článku,  znamená to,  Že  Objednávateľ
akceptoval  návrh  na  zmenu  Všeobecných  obchodných  podmienok  a  je  povinný plniť  zmluvu  podl'a  nových/zmenených
Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú pre obe zmluvrié strany záväzné.

V Dubnici nad Váhom dňa o6.o4.2o2o v  .@xÝt"z/  dňa    o6 -„.20ZO

Objednávatel' Obec Rudňany


