Čislo zmluvy Poskytovatera: 3/2011 NSG
Člslo zmluvy Užlvatefa:

Zmluva

O

uzavretá nižšie uvedeného

poskytovaní služíeb prenosového systému NSG
dňa,

mesiaca a roku medzi:

NAM Slovakia 5.r.O.
Námestie M.R.Štefánika 3
BREZNO

97701
IČO: 44634477
IČ DPH: SK 2022773445
DiČ: 2022773445
č.účtu: 4007519436/7500
Obchodný register vedený Okresným sůdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka Č. 16060/S
Ucencia na prevádzkovanie technickej služby vydaná Krajským riaditerstvom Policajného zboru v B.Bystrici podra zákona
č.473/2005 Z.z. o poskytovanf služieb v oblasti sůkromnej bezpečnosti č. PT 000720
Zastůpená:
(ďarej

Ing.lmrich Pružina· konater,

len Poskytovatel)

a
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Prevádzka : Gunduličova 10, 811 04 Bratislava
Ucencia na prevádzkovanie teclmickej služby č. PT 000482 vydaná KR PZ v Bratislave
Telef6n/fax: 02/599 806 11, 544 182 50
IČO: 603481
DiČ: 2020 372 596
IČ pre DPH: SK 2020 372 596

Bankové spojenie: VÚB Bratislava
Člslo účtu: 35-68530-112/0200
Zastůpená
(ďafej

len

povereným zamestancom : Ing. Peter Magdin -

vedůci

Užlvate~

Preambula
NAM Slovakia s.r.o. je prevádzkovaterom poplachového prenosového s~stému NSG (dafej len nNSG"), zabezpečujůceho
prenos poplachových hlásenf z poplachových prenosových zariadenl NAM na Pult Centrálnej Ochrany NAM (darej len HNAM
PCO") pomocou služby GPRS mobilného operátora T-Mobile, 02, alebo internetu.
I. Predmet zmluvy
Touto zmluvou o poskytovanf služieb prenosovéllO systému NSG (darej len "Zmluva~) sa Poskytovater zavazuje poskytovat'
užfvaterovi služby vymedzené v Prllohe Č. 1 ku zmluve a užrvater sa zavazuje platiť Poskytovaterovi cenu týchto služieb vo
výške podra aktuálneho Cennfka služieb NSG. V daršrch otázkach sa právne vzťahy zo zmluvy vzniknuté či s nimi sůvisiace
riadia Všeobecnými podmienkami poskytovania služieb NSG, ktoré tvoria prflohu č . 2 tejto zmluvy.
II.
1.

2.
3.
4.
5.

Záverečné

ustanovenia
Neoddeliternou sůčasťou Zmluvy sů jej prilohy a to:
Priloha Č. 1: Druhy služieb NSG
Priloha Č. 2: Všeobecné podmienky o poskytovanf služieb NSG
Prlloha Č. 3: Cennik služieb NSG
Prlloha Č. 4: Prehlásenie Užfvatera
Prltoha Č . 5: Servisné kontakty
Užrvater potvrdzuje podpisom tejto zmluvy, že sa zoznámil s obsahom vyššie uvedených prlloh ku zmluve, s ich obsahom
sůhlasl a považuje ich za neoddelilernů sůčast' zmluvy.
Zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých Poskytovatef a Užfvater obdržl po jednom vyhotovenI.
Zmluva nadobúda platnosť d,1om podplsania zmluvnými stranami a úéinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia.
Zmluva a právne vzt'ahy zo zmluvy vzniknuté či s ňou sůvisiace sa riadí zákonom Č. 513/1991 Z .Z. obchodný zákonnlk, v
zneni neskoršlch predpisov.

III. Podpisy

Poskytovatel'
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Uživatel'

dňa :

V Bratislave
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Č.

1 Zmtuvy o poskytovanl stužieb systému NSG

Druhy služieb NSG
1. NSG

Agentůra

Predmetom tejto Služby je bezplatné zapožičanie komunikačného zariadenia NAM PCOCon2 SK a ůplatné
zaistenie komunikácie medzi monitorovaclm software Užlvatefa a Technologickým centrom NAM Poskytovatefa
prostrednlctvom zariadenia NAM PCOCon2 SK. Služba NSG Agentůra podporuje na strane prljmu komunikátory
NAM. Zoznam poplachových komunikátorov NAM je uvedený na webových stránkach www.nam .sk. Za zriadenie
Služby NSG Agentůra je Užlvatef povinný uhradiť aktivačný poplatok va výške 185,00 € bez DPH.

Počet objednaných služieb NSG Agentůra : 1
Typ Zariadenia k poskytovaniu Služby: NAM PCOCon2 SK

Inštalácia Zariadenia:
Termln inštalácie: 3.11.2011
Miesto inštalácie: Gunduličova 10, Bratislava

2. NSG Objekt
Predmetom tejto Služby je bezplatné zapoži ča nie SIM karty Poskytovatefom podporovaného a Užlvatefom
zvoleného mobilného oprátora a platené zaistenie komunikácie medzi komunikátorom NAM Uživatefa a
Technologickým centrum NAM Poskytovatefa.
Služba NSG Objekt GSM je poskytovaná v tarifách podfa cennlka služieb NSG

viď.

priloha

Č.

3.

Typ zariadenia k poskytovaniu služby: SIM karta Poskytovatel'om podporovaného a Užlvatel'om zvoleného
mobilného operátora. Zariadenia budů vždy sůčast'ou komunikátorov NAM.
Počet objednaných služieb NSG objekt GSM :
Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade, že si Uživatel' objedná u Poskytovatela na základe iného, medzi
nimi existujúceho zmluvného vzťahu, jeden či viac kusov komunikátorov NAM 50 zariadenfm, má sa za to,
že si sůčastne s ním objednal i rozšlrenie poskytovaných služieb o dalšie služby NSG Objekt GSM
v určenej tarife, a to v počte zodpovedajůcom počtom objednaných komunikátorov NAM.

3. NSG Objekt IP
Predmetom tejto Služby je platené zaistenie komunikácie medzi komunikátorom NAM Užlvatefa a
Technologickým centrum NAM poskytovatefa a pridelenie Identifikačného čisla (ID) komunikátorev NAM
v Technologickom centre NAM .

V Bratislave

dňa:

3.11.2011

Podpis Uživa efa

HLAVNÉ MESTO SR IHIATISLAVA
Primaci;lIllc nám. 1
RI4 99 Brat islav.,

Prevádzka OunduličQva 10
81 1 OS Dratislav.\

I ČO, 603 481
I Č DPH ' SK20203725%

CD

Prfloha

č.

2 Zmluvy o poskytovaní služicb systému NSG

Všeobecné podmienky poskytovania služieb NSG
1. Základně pojmy

a,
b.
c.
d,
e.
f.

g.
h.
i.
j.
2.

Nižšie uvedené výrazy majú v Zm lllve a/alebo Va Všeobecných podmienkach tento význam:
Služby - služby poskytované Poskytovatel'om Užívatel'ovi na základe Zmluvy; špecifikácie
jednotlivých Služieb je uvedená v prí10he č. I Zmluvy.
Cennfk - zoznmn a výška cien Služieb poskytovaných Poskytovatel'olll. Platný cellllik je uverejnellý na
webových stránkach www.nam.sk.
NSG - poplachový pl'enosový systém Poskytovatel'a, v jeho rámci sa prenášfljú dáta súvisiac ich 50
Službami poskytovanými Poskytovatel'om.
Zariadenie - hardwarové a softwarové komponenty určené k poskytovaniu jednotlivých Služieb.
Zariadenia sú špecifikované v prilohe Č. 1,
NAM PCOCon2 SK - jedná sa o poplachové komunikačně zariadenia slúžiace k prijímaniu
poplachových hlásení z Technologického centra NAM a prenášanie týchto správ do monitorovacieho
softwaru Užívatel'a.
KomunikátOlY NAM - poplachové prenosové za riadenia slúžiace k prenosu poplachových hlásení zo
strážených objektov Užívatel'a do Technologického centra NAM
Monitorovací software - programové vybavenie, ktoré umož'luje zobrazenie správ zas laných
z definovaných objektov Užívatel'a.
Technologické centrum NAM - komunikačné centnllll v správe Poskytovatel'a, ktoré zabezpečuje
správne smerovanie správ medzi jednotlivými uzlami siete NSG.
Aktivácia zariadenia - zavedenie Služby do siete NSG v Technologickom centre NAM.

ZúčtO\'a cie

a.
b.

obdobíc
obdobím je kalendárny mesiac t.j. začína prvým d'lolll a končí posledným dllOIll príslušného
kalendárneho mesiaca.
Prvé zúčtovacie obdobie v prípade služieb zač ina prvým dílom nasledujúceho mesiaca odo dlla aktivácie
zariadenia.

Zúčtovacím

3. Z31'iadcIlic pl'e poskytov3nie Služieb
a.
Všetky zariadellia sú vlastnÍCtvolll Poskytovatel'a a sú Užívatel'ovi po dobu platnosti tej to zmluvy
bezplatne zapožičané.
b.
Všetky zariadenia sú určené len a výhradlle k využívaniu služieb. Tieto zariadenia je zakázané používať
pre iné účely ako pre využívanie služieb či s nimi akokol'vek m3nipulovať v rozpore s ich účelom
a určením, platnými právnymi predpismi ft pokynl1li Poskytovatel'a,

4,Dodnnic a illšlalácia zal'iadellia pl'e poslf.ytovanic služicb
a.
Posk'Ytovatel' vykoná inštaláciu zariadenia NAM PCOCon2 SK v mieste a čase určenolll v Prílohe č.
zmluVy. Súčasťou inštalácie zariadenia NAM PCOCon2 SK bude odovzdanie prvotných prístupových
údaj ov k lokálnej i vzdialenej správe (diagnostike a konfigurácii) komunikátorov NAM Užívate!'a.
Odovzdanie a prevzatie prístupových údaj ov bude súčasťou Protokolu o inštalácii.
b.
Dodávky hardwarových zariadení Užfvatel'a bud li realizované prostrednÍctvom zasielatel'skej služby na
náklady Užívatel'a do 5 pracovných dní odo dli a doručenia objednávky Poskytovatel'ovi.
S.

Začiato\{

a.

poskytovania Služicb
Poskytovanie služieb začÍna d'lom aktivácie zariadcnia v TeclUlologickom centre NAM.

6. Povinnosti užrvatel'a
Užívatel' je pOVÍ1U1ý:
a.
Riadne S3 stal'ať sa na svoje náklady o zapožič3n é zal'iadenia.
b.
Ak dójde k odcudzenill, strate zničeniu či poškodenill zariadení, je Užívatel' povinný nahradiť
Poskytovatel'ovi všetky vzniknllté škody, priame i nepriame, čo za hftla pri odcudzení, strate alebo
zni čeni zariadení najma, nie však výlučne, cenu zariadeni podl'a cellníka platného k okamihu, kedy sa
Poskytovatel' o tejto sklltočnosti dozvede\.
c.
Bezodkladne infonnovať Posk'Ytovatel'a zneu žiti, zničení, strate či poškodeni zariadenf na kontaktné
telefónlle číslo, ktoré je uvedené na internetových stránkach Poskytovatel'a - www.nam.sk.
d.
Umožniť Poskytovatel'ovi pristup k zariadeniu, ktoré sa nachádza v priestoroch Užívatel'a či tretích
osób, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Uživatel'om,
e.
Umožniť Poskytovatel'ovi prístllp k technickým zariadeniam a systémom Užívatel'a v súvislosti
s odstr8l10vaním pOlúch,

°

f.

Zachovávať mlčanlivosť

o vše tkých skutočnostiach týkajúcich sa Poskytovatel'a, zmluvného vzťa hu
založeného zmluvou či poskytovania služieb.

7. Cella poskytovaných služieb a ieh

vyúčtov31lie

a.

Platn é ceny sú stanovené v Cenníku .

b.

Užívatel' je povinný zaplatiť za ka ždé jednotlivé poskytnutie služby cenu, ktonl je podl'a cennika platná
ku d'lu jej poskytnutia. V prípade, cien stanovených paušá lnou sadzbou, j e Užívatel' povinný zaplatiť
cenu služby za dané zúčtovacie obdobie i v prípade, že slu žbu v danolll zúčtovacol1l období nevyužíval.
Vyúč tova nie sa vykoná tak, že Poskytovatel' zašle Užívatel'ovi po skončeni zúčtovacieho obdobia
faktťlrtl , ktorá bude lIlať náležitosti daiÍového dokladu v zmysle príslušných zákollných ustanovení
a bude tiež obsahovať ceny za Služby poskytnuté v danom zúčtovacom obdob I v členení podl'a počtu
a dmhu. Počet služieb poskytnutých v danom zúčtovacom obdob i je daný počtom s lu žieb
regi strovaných poskytovatel'om v Technologickom centre NAM. Súpis Poskytovatel'om regi strovaných

c.

d.
e.

f.

služieb bude súčasťou vyúčtovania daného Zúčtovacicho obdobia.
V prípade, že zúčlovacie obdobie holo kral šie ako kalendárny mesiac, celly stanovené paušá lnotl
sadzbou sa neupravujú a Užívatel' je povinný uhradiť paušálny poplatok za celý kalclldárny mesiac.
Reklamáciu na vy"čtova ni e ceny j e Uživatel' povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, najn eskór do 2
mesiacov oda dlla doručenia vyúčtovania. Podanie reklamácie nemá odkladný účinok vo vzťahu
k zaplateniu.
V prípade omeškania s platenim je Užívatel' povinný zaplatiť Poskytovate!'ovi úrok z omeškania vo
výške 0,05% z dlžnej č i as tky za každý de" omeška nia.

8. Kvalila Služieb
Poskytovatel' je povinný poskytovať Užívatel'ovi slu žby tak, aby ich kvalita spf'lala normy v SR.
a.
Vzhl'adom k technologickým Illožnostiam a obmedzeniam však Poskytovatel' nczal1l čuje bezchybllosť
a nepr en, še nosť poskytovania Služieb. V prípade, že Poskytovatel' zistí závadu v poskytovanl služieb,
je povinný urči ť všetky opatren ia, ktoré je po 110m reálne požadovať, k tomu, aby nasrupil k odstráneniu
poruchy v najkratšej dobe.
b.
V prípade poruchy Technologického centra NAM Poskytovatel' začne s opravou do I hodiny od
nahlásenia alebo zistenia poruchy.
c.
V pr/pade poruchy komunikačného zariadenia NAM PCOCon2 SK, poskytne Poskytovatel' Užlvate!'ovi
nové zaríadenie NAM PCOCon2 SK a vykoná sprevádzkovanie tohto zariadenia v Techllologicko lll
centre NAM do 24 hodin od nahlásenia poruchy. Poskytnutím sa rozumíe vydanie zariadenia
Uživatel'ovi v niektorom servisnolll sklade.
d.
V prípade poruchy kOlllunikačných služieb, ktoré sÍl funkčne závislé na technológiách tretej strany
(napr. 11l0bilný operátor), Poskytovatel' vykoná po analýze a zistení problému bez vykonania nahlásenia
pOlllchy tomuto poskytovatel'ovi slu žieb a bude urgovať nápravu pomchového stavu .
Ak z právnych prcdpisov nevyplýva inak, Poskytovatel' Užívatel'ovi nezodpovedá za škody sp6sobené;
a. nedovoleným alebo nesprávnym užívanÍm zariadenia alebo služieb,
b. neposky tnutím alebo chybným poskytnutim slu žby (bez ohl'adu na to, či sa jedná o dočasné prerušenie
z dovodu opráv v rámci siete, prerušenie sposobené ud a losťa mi na strane Poskytovatel'a či jeho č inno stí
alebo výpadkom spojenia.
c. Oneskorenými č i neúspešne prencsenými správami č i dátami,
d. Uvedením nesprávnych údaj ov zo strany Uživatel'a
Pos~)'tovani e služieb móže byť prcrušc né:
a. Poruchou zariadenia, Technologického centra NAM alebo inej sllčasti systému NSG;
b. Prerušcnlm prevádzky siete niektorého mobilného operátora alebo iného posky tovate!'a prenosových
služicb;
c. V pripadoch neodkladných opráv a údržby zariadenia NAM PCOCon2 SK, Tecllllologického centra
NAM č i sys tému NSG
d. Ak je možnosť poskytovať s lužby obmedzená sú objektívne neodvrátitel'nou udalosťou
e. V prípadoch ukončenia poskytovania služieb podl'a ustanoveni č lánku 10. Všeobecných podmienok.
9. Uplatneníe práv zo zodpovednosti zn chyby poskylnutej Služby
a.
Pokial' službu bolo možné využiť len čiastočne alebo ju nebolo možné využiť vóbec pre chybu
technického alebo prevádzkového charakteru na strane Poskytovatel'a, je tento povinný zais tiť
odstránenie chyby a primerane znížiť cenu alebo po dohode s Užívatel'olll za i stiť poskytllutie slu žby
náhradným sposobom. Toto ustanovenie sa netýka opráv Poplachových prenosových zariadení krat ších
ako kalendárny mesiac.
b.
Reklamác iu na kvalitu pos~)'tovanej slu žby j e Užívatel' povinný upl at niť bez zbytočného odkladu,
najneskó r do dvoch mesiacov odo d'la chybného poskytnutia slu žby.
c.
Poskytovatel' je povinný vyri eš iť reklamáciu na kvalitu poskytovanej služby bez zbytočného odkladu,
najneskor do I mesiaca OdD doa doručeni a rcklamácie.
10.

Ulwnčenie

poskytovania služicb

Poskytovatel' má právo poskytov8nie služieb ukončiť a zmluvu vypovedať v prípade závažného
pOllJšenia zmluvy. Výpovedná lehota v tomto prípade trvá 30 dni a začína plynúť dilom doručenia
výpovedi Uživatel'ovi. Uživatel' je v takomto prípade POVilUlý uhradiť Poskytovatel'ovi všetky náklady
spojené s ukončením poskytovania Služieb a vymáhaním pohl'adávok Poskytovatel'ovi.
Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
a.
Opakované neplnenie zmluvných povinností, vrátane opakovaného omeškania s platením po dobu
dlhšiu ako 30 dní;
b.
Poskytnutie nesprávnych alebo neúplných údajov v súvislosti so zriadením služby či uzavretím
zmluvy;
c.
Ak Užívatel' odoprie Poskytovatel'ovi prístup k zariadeniu, ktoré sa nachádza v priestoroch
Užívatel'a či tretích osob, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Užívatel'om;
d.
Ak Uživatel' odmietne Poskytovatel'ovi prístup k technick)'111 zariadeniam a systémom Užívatel'a
v súvislosti s odstrallovaním poruchy;
e.
Užívanie zariadenia či poskytované služby v rozpore so zmluvou alebo platnými právnymi
predpismi.
Za opakované porušenie či neplnenie pre účely článku 10.i. Všeobecných podmienok postač í, ak nastalo
pOlUšenie či neplnenie dvakrát.
a.

11. ZmcIl3 zmluvy
a.
b.

Zmenu či zlUšenie zlllluvy je možné uskutočnit' len písomne s výnimkou d'alej uvedenou.
Poskytovatel' je oprávnený zmeniť cenník a/alebo všeobecné podmienky. O ich zmene bude Užívatel'
dopredu informovaný na webových stránkach www.l1am. sk. lnformáciu o zmene zašle Poskytovatel'
Užívatel'ovi, na kontaktný e-mail pre obchodné záležitosti viď . Príloha č. 4., minimálne 5 dní pred
nadobudnutím ÚČilUlOSti zmeny. Ak Užívatel' nesúhlasÍ so zmenou cellllika a/alebo všeobecných
podmienok je oprávnený zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou doručenou Poskytovatel'ovi do 15
dní odo dila, kedy zmena nadobudla účinnosť. Ak Užívatel' nevyužije svoje právo zmluvu vypovedať,
má sa za to, že Užívatel' so zmellami cenníka a všeobecných podlllienok súhlasL

12. Zánik zmlu\'y
a.
Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.
b.
Ktorákol'vek zmluvná strana je oprávnená túto zmluvu vypovedať písomnou výpoved'ou preukázatel'ne
zaslanou alebo osob ne doručenou druhej zmluvnej strane.
c.
Výpovedná lehota zač in a plynúť 2 mesiace pri písolllnej výpovedi podanej zo strany Užívatel'a.
Výpovedná leh ota činí 6 mesiacov pri výpovedi podanej zo strany Poskytovatel'a. Výpovedná Iehota
činí 2 mesiace pri výpovedi zo strany Poskytovatel'a v prípade, že Poskytovatel'ovi bude odovzdaná
výpoveď služieb tretích strán, bez ktorých nie je možné Poskytovatel'om pre Uživatel'a zaistiť realizáciu
služieb podl'a zmluvy.
d.
Výpovedná lehota začína plynúť dilom ich doručenia druhej zmlllvnej strane.
e.
Ustanovením tohto článku nie sú nijak dotknuté ustanovenia článku 10. alebo ll. Všeobecných
podmienok.
f.
Od zmluvy je možné odsnlpiť len v prÍpadoch stanovených zákonom. V prípade odstúpenia od Zmluvy
si Zmlllvné strany nie sú povinné vracať plnenie poskytnuté pred odstúpením . Ustanovení § 351 odst. 2
zákona č. 513/1991 Zb." obchodný zákonník, v platnom znenÍ, sa nepoužije.
g.
Do troch dní po skončení zmluvy, ak k Ilej došlo na základe akéhokol'vek dovodu , je Uživatel' povinný
vrátiť zariadenie (NAM PCOCon2 SK, SIM karty) Poskytovatel'ovi. Ukončenie zmluvy sa nedotýka
práva povinností zmluvných strán, ktoré majú podl'a dojednania zmluvných strán či podl'a svojej
povahy trvať i po jej skončení; to platí Ilajma pre povinnosť Uživatel'a zaplatiť cenu služieb a povinnosť
mlčanlivosti a ochrany údajov.
13. Doručenie
a.
Akékol'vek oznámenie, návrhy či iné odkazy a informácie, ktoré majú byť uskutočnené podl'a zmluvy
alebo v súvislosti silou, musia byť uskutočnené písomne Iistom doručeným osobne alebo držitel'om
poštovnej Iicencie.
b.
V prípade, že bude oznámenie, návrh či iný odkaz a informácie domčované držitel'om poštovnej
Iicencie a nepodarí sa písomnosť doručiť, má 58 za to, že písomnosť bola domčená Ilasledujúci
pracovný deJ\ po tom , kedy držitel' poštovnej Iicencie oznámi dmhej zmluvnej strane, že sa písomllosť
nepodarilo dOlUčiť na adresu zmluvnej strany uvedenú v zl1lluve či zmluvnou stranou písomne
oznámenou po uzavretí zmluvy.

14. Ochrana údajov
a, Uživatel' má právo na ochranu svojich osobných a iných údaj ov (d'alej len "údaje"), Všetky
údaje, ktoré Poskytovatel' od Užívatel'a získa v súvislosti s uzavretím zmluvy či poskytovaním
služieb, budú spracované v databáze Poskytovatel'a a bude s nimi naložené v súlade
s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov. Údaje Užívatel'a budú
Poskytovatel'olll využívané za účelom plnenia zmluvy. Užívatel' dáva Poskytovatel'ovi súhlas
s využitím svojich údajov (vrátane údajov získaných v súvislosti s poskytovaním služieb
a údaj ov o používanom Zariadení Užívatel'a) za účelom plnenia zmluvy. Užívatel' má právo,
aby jeho údaje neboli Poskytovatel'olll poskytnuté tretím osobám, s výnimkou spracovatel'ov,
ktoré Poskytovatel' využíva k tlači a rozposielaniu dokumentov určených Užívatel'om,
k zaisteniu inkasa nedoplatkov Užívatel'a a k výkonu ďalších administratívnych čitmostí
a s výnimkou subjektov, ktorým je Poskytovatel' povinný údaje Uživatel'a poskytnúť na
základe právnych predpisov, Údaje Užlvate!'a Poskytovate!' poskytne spracovate!'om len pre
vyššie uvedené ú č ely v potrebnolll nutnolll rozsahu.

V Bralislave

dňa:

3,11,2011

Podpis Užlvatefa
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3 Zmluvy o poskytovaných službách syslému NSG

Cenník služieb NSG

NAM PCOCon SK

v rá mci služby NSG Agentůra a

i
zariadenia PCOCon, SIM

peridicl(om tesle

multiSIM 15
multiSIM 5
multiSIM 3
i i

SMS
služba k NSG
Ceny sú uvedené bez DPH.
Konverzný kurz 1 € = 30,126 Sk

V Bralislave dňa :3. 11.2011

GSM
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4 Zmluvy o poskytovnllf služieb systému NSG

Prehlásenie užívatel'a O zabezpečení podmienok inštalácie zariadenia
NAM PCOCon (komunikačného zariadenia systému NSG)

Užívatel' prehlasuje, že k navrhovanému termínu ínštalácle NAM PCOCon2:

a.

Zabezpečl

fyzickú prltomnost' svojho zodpovedného zástupcu a technika
inštalácie PCOCon2 .

počas

celej doby

b. Pripravl siet'ovú zásuvku 230V pre napájanie NAM PCOCon vo vzdialenosti max. 2m od PC
c.

Zabezpečl

vybavenie PC s monitorovaclm softwarom NET-G internou siet'ovou kartou
10/100/100 Mbitls do slotu PCI s konektorom RJ·45 STP/UTP

Užlvater si je vedomý, že v prlpade nesplnenia niektorého z vyššie uvedených bod ov Poskytovater
inštaláciu zariadenia NAM PCOCon2 prerušl do doby vykonania nápravy. V tomto prlpade je Užlvater
povinný uhradit' Poskytovaterovi spotrebovaný čas a náklady cestovného technika .

V Bratislave

dňa:

3.11 .2011
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5 Zmlu\'y o posl'ytovallf sl"žicb systému NSG

Špecifikácia servisných kontaktov
Meno alebo pozícia

Telefónne

číslo

e-mail

Užlvatef berie na vedomie, že hlásenie závad systému NSG z iných ako v tejto prllohe
špecifikovaných člsiel je možné len v pracovné dni od 08 00 do 15 30 hod. Hlásenie sa vykonáva na
telef6nne člslo uvedené na úvodnej stránke www.nam.sk (www.nam.cz).

V Bratistave

dňa:

3.11.2011

Podpis Uzívatefa
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