
ICS Systems s.r.o., Mýtna 558/10, 916 01  Stará Turá

Inštalačný protokol

o vytvorení prípojného bodu do PDS ICS spoločnosťou ICS Systems s.r.o., IČO 36306452, so sídlom Mýtna 558/10,  916 01 Stará Turá,
zapísanou v OR Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro., vložka č. 15163/R, č. Účtu: 027 29 510 10/0900 pre:

p Fyzickú osobu p Fyzickú osobu - podnikateľa
Meno, priezvisko, titul: p Právnickú osobu
Trvalé bydlisko: Obchodné meno:

Číslo OP: Sídlo:
Adresa prípojky:

Poschodie: Číslo bytu: IČO: DIČ:
Počet bytov na poschodie: Bytov spolu: IČ DPH:

Telefonický kontakt: V zastúpení:

Špecifikácia prípojky: Číslo OP:

o PCI WLAN Adresa prípojky:
o WLAN - LAN (AP client) Poschodie: Číslo bytu:

o Prípojka na switch na poschodie: Fakturačná adresa:
o MOTOROLA:

GPS Lat: Lon: Alt: Telefonický kontakt:

Špecifikácia prípojného bodu vo vlastníctve používateľa Špecifikácia prípojného bodu vo vlastníctve ICS
Názov: Typ: S.N.: MAC: Názov: Typ: S.N.: MAC:
WiFi AP Motorola SM
Anténa Reflektor
Pigtail Konzola

NanoBridge
NanoStation
Adaptér

Fakturovaný materiál

Názov S.N. Množstvo Jednotky Cena v EUR s DPH /
Jednotka

Spolu cena v EUR  s DPH

Kábel FTP drôt OUTDOOR m 0,80
Kábel FTP drôt OUTDOOR s nos. lankom m 1,59
Kábel STP/FTP drôt / lanko m 0,80
Kábel CYSY 3 x 0,75 mm m 0,40
Kábel CYKY 3 x 1,5 mm m 0,50
Konektor U RJ-45 drôt / lanko ks 0,66
Konektor S RJ-45 drôt / lanko ks 1,33
Krytka na konektor RJ-45 ks 0,33
Zásuvka RJ-45 ks 7,63
Zástrčka ks 1,33
Zásuvka troj. ks 2,16
LAN Card ks 9,29
Žľab 18x14 m 0,83
Žľab 18x18 m 1,00
Žľab 24x22 m 1,29
Switch 5 port ks 17,26
Switch 8 port ks 20,58
Servisné práce hod. 19,75
Chránička FX m 0,40
Chránička FXP m 0,60
Krimpovacia spojka RJ45 Cat5e ks 5,50
ZyXEL NBG-418N ks 45,00

Druhá časť inštalačného poplatku:
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Evid. č., var. symbol žiadosti
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Podpisom Inštalačného protokolu bol spoločnosťou ICS Systems užívateľovi odovzdaný do užívania prípojný bod k privátnej dátovej sieti

ICS (ďalej  len PDS ICS).  Pracovník spoločnosti ICS svojim podpisom prehlasuje,  že inštalácia bola vykonaná v súlade so Zmluvou o inštalácii  a so

Všeobecnými podmienkami spoločnosti ICS. Prípojný bod svojimi technickými parametrami spĺňa všetky náležitosti potrebné k bezporuchovému pripojeniu

do PDS ICS.

Užívateľ svojim podpisom súhlasí s technickým prevedením inštalácie a s parametrami prípojného bodu a preberá ho do užívania. Užívateľ sa

zaväzuje používať prípojný bod v súlade so Všeobecnými podmienkami spoločnosti ICS a zmluvy o inštalácii a preberá všetku zodpovednosť za plnenie

povinností vyplývajúcich mu z týchto Všeobecných podmienok. Užívateľ sa zaväzuje v maximálnej možnej miere zabrániť poškodeniu, odcudzeniu, či inému

znehodnoteniu technológie prípojného bodu, najmä, ak je vo vlastníctve ICS. Pokiaľ bude zistené zanedbanie povinností užívateľa, vedúce k poškodeniu,

odcudzeniu, či inému znefunkčneniu alebo znehodnoteniu technológie alebo funkčnosti prípojného bodu, zodpovedá užívateľ za takto vzniknutú škodu.

Spoločnosť  ICS si  bude  nárokovať  voči  užívateľovi  plnú  výšku  vzniknutých  škôd  a všetky  náklady  spojené  so  znovuuvedením prípojného  bodu  do

prevádzky.

Podpisom Inštalačného protokolu sa užívateľ zaväzuje uhradiť  druhú časť inštalačného poplatku, tvoreného nákladmi na inštalačný materiál

uvedenými vyššie, spotrebovaný pri inštalácií prípojného bodu k PDS ICS. Užívateľ sa zaväzuje tento poplatok uhradiť v lehote najneskôr 14 dní odo dňa

vystavenia faktúry. Do uhradenia plnej čiastky inštalačného poplatku uvedený inštalačný materiál zostáva vo vlastníctve ICS. Pokiaľ technológia potrebná k

pripojeniu do PDS ICS (anténa s príslušenstvom, Wireless LAN a príp. potrebné ďalšie zariadenia + káble a káblové rozvody tieto zariadenia spájané ) je vo

vlastníctve ICS, zostáva vo vlastníctve ICS naďalej, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Dňom podpísania inštalačného protokolu sa považuje inštalácia za

ukončenú a žiadateľ sa zaväzuje s ICS uzavrieť zmluvu o pripojení v lehote určenej ICS, najneskôr však do 75 dní. V prípade, ak medzi ICS a žiadateľom

nedôjde k uzavretiu zmluvy o pripojení v uvedenej lehote, zaväzuje sa žiadateľ uhradiť ICS všetky náklady spojené s inštaláciou, vrátane dopravných a

iných preukázateľných nákladov zvýšených o 50%. Žiadateľ je povinný umožniť kedykoľvek pracovníkom ICS prístup k zariadeniam a telekomunikačným

rozvodom nevyhnutným k prístupu do PDS ICS.

Žiadateľ  svojím podpisom dáva  súhlas,  aby  údaje  o  jeho osobe  boli  spracovávané v  zmysle  platných  právnych predpisov  SR o  ochrane

osobných údajov v informačných systémoch spoločnosti ICS Systems a jej obchodných partnerov.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je pre nich jasný a zrozumiteľný, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, čo potvrdzujú svojimi

podpismi.

V ....................................................... dňa .......................................................

.....................................................................
Podpis a pečiatka žiadateľa

ICS Systems s.r.o.
Mýtna 558/10

916 01  Stará Turá
.....................................................................

Podpis a pečiatka pracovníka ICS

Aktualizácia tlačiva: 01.06.2021
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