DODATOK

č.1

k zmluve č 01052003 zo dňa 24.4.2003
o poskytovaní neverejnej telekomunikačnej služby prenosu dát
prostredníctvom satelitných zariadení VSAT
Zmluvné strany:

Geofyzikálny ústav SAV
so sídlom: Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava4
zastúpená: RNDr. Ladislavom Brimichom CSc., riaditeľom ústavu
IČO: OO 586 935
DRČ: O
číslo účtu: 7000006199/8180
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
(ďalej

len odberatel')

a

SITEL V SAT, s.r.o.
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1., oddiel s.r.o., vložka
So sídlom: Zemplínska 6, 040 01, Košice
Zastúpená: Ing. Petrom Okresom, riaditel'om spoločnosti
IČO: 31 700 373
DRČ: 31 700 373/698
číslo účtu: 108 203-512/0200
Bankové spojenie: VÚB Košice-mesto

(ďaiej

len

č.

553N

dodávateľ)

Článok 1.
Dodatok

č.

1 je platný od 1.7.2014.

Na základe dohody oboch zmluvných strán sa upravuje pôvodná zmluva nasledovne:
Bod 3.2 sa ruší v plnom znení bez náhrady.
Bod 10.1 sa v plnom rozsahu nahradzuje novým, nasledovného znenia:
Ak dodávateľ nedodrží vzájomne dohodnutý termín montáže a ani následné dva
10.1
náhradné termíny, zaplatí odberate!'ovi pokutu. Výška pokuty sa stanovuje na 16,6 € za
každých začatých 24 ll omeškania, nesmie však prekročiť sumu 664 €. Dodávateľ je
oslobodený od pokuty, pokiaľ mu odberatel' neumožnil vykonať montáž tým, že miesta
montáže neboli zo strany odberatel'a pripravené, alebo sprístupnené.
Bod 10.2 sa v plnom rozsahu nahradzuje novým nasledovného znenia:
Ak dodávateľ nedodrží podmienky servisu uvedené v bode 6.5, zaplati odberatel'ovi
10.2
pokutu. Výška pokuty sa stanovuje na 16,6 € za každých začatých 24 h omeškania, nesmie
však prekročiť sumu 664 €. Dodávate!' je oslobodený od pokuty, pokia!' mu odberatei'
neumožnil vykonať servisný zásah tým, že zariadenia nesprístupnil servisným pracovníkom
dodávatel'a vo vopred dohodnutom termíne.
Príloha

č.1

sa ruší v plnom rozsahu a nahradzuje novou v znení uvedenom nižšie.

Príloha č.1 k zmluve č. 01052003
Bod 1 - Technické parametre dátového prenosu
Dátové rozhranie

Ethernet

Rýchlosť dátového prenosu smerom do odberateľovho centra

maximálne 36 kbps

Rýchlosť dátového prenosu smerom z odberaterovho centra

maximálne 64 kbps

Bod 2- Cena za zriadenie služby a službu prenosu dát
Služba prenosu dát

198 € mesačne za každé zariad enie VSAT

Prenájom komunikačného zariadenia

O € mesačne

Inštalácia nového komunikačného bodu

202 € jednorázovo

Deinštafácia komunikačného zariadenia po ukončení prevádzky

83 € jednorázovo

Aktivácia komunikačného zariadenia pri inštalácii

99 € jednorázovo

Znovuaktivácia komunika čného zariad enia po prerušení prevádzky
spôsobeného odberaterom

45 € jednoorázovo

M zda servisného pracovníka

17 €/hod za každú osobu vykonávajúcu servis

Použitie motorového vozidla k servisnému zásahu a montáži

0,5 € za každý kilometer (počíta sa cesta tam aj späť)

V Košiciach

dňa:

25.6.2014
1

Za dodávateľa:

Za odberatel'a:
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