:TSSGROUP
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY TSSMonitoring PREMIUM
č. SK-28/01/2022/01
,1,11:atvorená v .zmysle ustanovení zákona ~- 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi:

spoločnosťou:
TSS Group a.. s.•
so sídlom: Tovarenska,42:01/50. 01S 4,1 Dubnica nad Váhom
y;a:stúipenau: Mgr. Dávid Hudz.ik, splnomocnenec
]ČO: 36323551.
1.Č: DPH: SK202.0u65,05
Za.písanou: Obcbodnj regíst:et Okresného súdu. Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo; 10609/R

bankové. spojenie.: Tatra banka, a.s. Trenčín
číslo účtu: SKo8 1100 0000 0026 20801553
kontakt tel: +4n 32 770'4 271, +4213.1 7704 z95
kontakt email: gps-ofiice@tsslil;t:oup.sk

ďalej iba „Poskytovatel„
a spoločnosťou:

McPOS SNVs.r,,o.
so sldlorn : Štefá,nikovo námestie 1, Spišská Nová Ves 052 01

sastäpenou; Tomáš Hamráče.k, konateľ
!ČO, 52473731

lČ DPH ~ SK212to34245

zaplsanou: Obchodný te:gister Okresný sud Košice 1., Odd. Sro, Vložka číslo: 46578/V
kontakt tel: +421 gOS: 6-0 065
kontakt emaí!~ wmas: hamracexm::mepos:sk
email pre el:ektronick11 ~kturáciu: !l1mas.hamracek@meRos.sk

ďale] iba „Objedn.ávatel"'
ďalej spolu ako „Zmluvné strany"
Vyššie uvedené :un1uvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o poskytovaní služby TSSMonitoring

PREMIUM v nasledovnom znení:
Článok 1

Predmet zmluvy
'I..
21.

Predmetom te-Jto 2mlu,iy je záväzok Poskytovateľa poskytovať a dodávať Objednávateľovi službu online
monitorin,gu a záľäzok Objednávateľa :zaplatiť za poskytnuté plnenie dohodnutú odmenu.
Služba TSSMonituring PREMlOM zahŕňa: web prístup na server tssmoniroring.sk, online monitoring vozidla na
mapách GOOGLE MA.PS, využívanie lícencre GOOGLE MAPS na lokalizáciu vozidla. a knihu jázd, Služba
'FSSMonit:oring PR.EMJUM mnab:tňa poskytnutie GPS jednotky (zariadenia), ktoré je nevyhnutné pre fungovanie

službyTSSMonitolling PREMlUM.
3. SlM karta GSM operátora, ktorá ie prenechaná do užívania Objednávateľa zo strany Poskytovateľa počas trvania
teito zmluvy je a zostáva výlučným vfastnktvom Poskytovateľa.
4. 'Obtednávatel'. stužiby dáva svojou Žiadosťou o čiastočný prevod zmluvy SK-15/02/2020/16 odb, M.esto
S,pišská Nova Ves., [CO: 00329614 Poskytovateľovi pokyn na uzatvorenie tejto Zmluvy SK-28/01/2022/m
odb. MEPOS SNY s.r.o., l~O: 52473732
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5.

Počet vozidiel Objednävatela pre službu
Objednávateľa:
•
Citroen Jumper s EČV- SN668BP

TSSMonitoring PREMIUM je

1

ks a ide o nasledovné vozidlá

Článok II
Cena a platobné podmienky
1..

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dohodnutá cena za službu TSSMonitoring PREMIUM je vo 6,50,- ,€ bez DPH mesačne za jedno vozidlo
Objednávateľa. Cena za službu TSSMonitoring PREMlUM je splatná mesačne. Splatnosť faktúry je 14 dnJ.
Mesačný poplatok podľa bodu 1 tohto článku zahŕňa: web prístup na server tssmonítoríng.sk, onlline:mo.nitoring
vozidla na mapách GOOGLE MAPS, využívanie licencie GOOGLE MAPS na lokalizáclu vo:,;idla, generovanie
knihy jázd, monitoring vozidla s intervalom aktualizácie polohy vozidla v systéme 'TSSMooitoring vrátane
preneseného objemu dát vrámci domácej siete poskytovateľa (SR).
Mesačný poplatok podľa. bodu 1 tohto článku nezahŕňa hovory alebo SMS v Iámcl SR a taktid pop1acboe
hovory, SMS a dátové prenosy v rámci roamingu zo SIM karty poskytnutej Poskytovaterom ObjednávateľCM.
Tieto budú účtované nad rámec pravidelného mesačného poplatku, a to podľa Cennika poplatkov nad rámec
mesačného
paušálu
TSSMonitoríng
PREMTUM,
dostupného
na
stránke
Poskytovateľa
bttps;//www.gpsmonjtoring.sk/cennik/ a aktuálneho v čase využívania danei isb:tžby:. Tieto ,služby budú
Poskytovateľom fakturované vždy na začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli využ.iité.
Splatnosť faktúry za tieto služby nad rámec je 14 dni.
Cena za aktiváciu služby TSSMonitoring PREMIUM: (a tívačný poplatok) je vo výške o,oor € bez DPH :za jedno
vozidlo. V cene aktivačného poplatku je aktivácia SIM karty uo15339']666 v GPS jednotke a 1rqistriicia GPS
jednotky na serveri tssmonitoring.sk. Splatnosť faktúry je 14 dni.
Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že v súlade s ustanovením :§ 71. ods. 1 písm. b) zákona č.
22.2/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov {d'alej len „zákon o DPH") súhlasl s,o
zasielaním elektronických faktúr spoločnosti TSS Group a. s. na e-mailovú adresu.: c;omas.hamracek@mepos.sk
Zmluvné strany sa dohodli, že služba TSSMonitoring PREMIUM bude ,aktiľovaná po dorufw zmluvy
podpísane] Objednávateľom do sídla Poskytovateľa a zaplatení aktivačného popladru.
Y prípade, že Objednávateľ neuhradí svoj záväzok podľa tejto zmluvy ani do 30 dnt po lehote splatnost:i, je
Poskytovateľ oprávnený obmedziť poskytovanie služby TSSMonitoring PREMIUM.
Článokll1

Platnosť Zmluvy
Táto zmluva nadobúda platnosť dňomn.01.2022.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3. Zmluvné strany majú možnosť vypovedať Zmluvu pisomnou výpoveďou bez. udania. dôvodll.. Výpovedná lehota
je 3-mesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručen:11 pis!lmnE;} V;jpovede druh~j
zmluvnej strane. Objednávateľ vyhlasuje, že si je vedomý, že v prípade, ak: Objedná.va:teľvyužijesv:oje oprávnenie
vypovedať túto zmluvu pred uplynutím dohodnutej doby trvania zmluvy podľa bodu 2 tohto článku, zirutmená
to, že Objednávateľ porušil svoju povinnosti zotrvať v zmluvnou vzťahu. založenom ,tput(l)· 'Zmluvou :po dobu
dohodnutú v bode 2 tohto článku.
4. V prípade, ak Objednávateľ poruší svoju povinnosť zotrvať v zmluvnom vzťa:hu Jaa.i,tenom touto Zmluvou po
dobu dohodnutú v bode 2 tohto článku alebo v prípade, že Objednávateľ porl:IŠ[ svoju povinnosť ·z tejto ZmJuvy
následkom čoho Poskytovateľ odstúpi od tejto Zmluvy z dôvodov na strane ObjednáViilteľa, má Poskytova~ef
nárok na zmluvnú pokutu vo výške zostávajúcich mesačných poplatkov spl4tnýoh do konca dohodnutej doby
platnosti. Zmluvy. Suma zmluvnej pokuty sa teda bude rovnať násobku mesačného poplatku uvedeného v článku
U, bode 1 tejto Zmluvy a počtu mesiacov zostávajúcich do konca dohodnutej ,doby platnosti 'tejto Zmluvy
uvedenej v bode 2, tohto článku.
Článok IV
Záverečné ustanovenia
1.

2.
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:TSS. GROUP'
:ZruJuv11té sfl'any vyhl.asuju, 2e sl tdt.o Zmluvu pred ie) podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a "Yhlasujú, ae
:i:1ehola: ruzavrer:á \' tiesni. ani za napadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.
:t. ,Zmluva je vyhotovená 211:ovnopisoch, z, ktorých po jednom obdržl každá zmluvná strana.
3. Obsah ZmllliVV'llPravuju a, V~eobecné obchodné- podmienky. Podpisom tejto zmluvy Objedná\'att'ľ prehlasuje,
i~ sa so Všeol:iern1imi obchodnými podmienkami vopred riadne oboznamíl a súhlasí s celým ich zneoim.
Aktuáľne z11en.ie Všeobecr.rých obchodných podmienok je dostupné na webovej stránke Poskytovateľa:

bt1ps:Uwww.gpsmenitoring. .s,klvseohecne-obchodne-podmienlcy1
4. Poskytovate'!' je opt.iVl:lenýmeniť Všeobecne obchodné podmienky, prípadne ich nahradiť novými Všeobecnými
obcnod:nými, pod.mienkami. Poskytovate( je povinný o ich zmene informovať Objednávateľa cestou elektron:ickei
pašty na elektrm1ickú adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo iným. vhodným spôsobom, a
to m.iinimálne jeden mesiac: pred účinnosťou. zmeny. V oznámení musí byť určený dátum, od ktorého má byť
zmena útinnä.A má tá.tozmell.d za následok podstatnú zmenu predmetu zmluvy, práv a povinnosti zmluvných
strá:n, Obje:dnávat~ff je oprá,tnený plsornne odstúpiŕ od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené
Poskyt:ovateľoYi pred dňom účinnosti zmenených Všeobecných obchodných podmienok. V takomto pripade
zmluva zaniká dňom, kttory bezprostredne predchádza dňu, ku ktorému mali nadobudnúť účinnosť nove
Všeobecné obchodné. podmienky. V prípade, že Objednávateľ po zaslaní oznámenia Poskytovateľom neodstúpi
od zrnlu~r spôsobom ''Ymedzeným ,, tomto článku, znamená to, že Objednávateľ akceptoval návrh na zmenu
Všeobecných obchodných podmienok a je povinný plniť zmluvu podľa nových/zmenených Všeobecných
obchodných podmienok, ktoré sú pre obe zmluvné strany záväzné. ZmL t. SK-28/01/20.22./01

V Dubnici nad Váhom dňa: u.01.2:022

Objedn ivateľ MEPOS SNV s.r.o,
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