Príloha č. 2 rámcovej dohody

Cenník telekomunikačných služieb

Druh paušálu

Názvoslovie paušálov vo
faktúre (faktúrach) x1

Podrobná špecifikácia paušálu

Merná
jednotka
(MJ)

Predpokladaný
počet MJ

Jednotková
cena v EUR
bez DPH / 1
mesiac

Cena za
predpokladaný
počet MJ v EUR bez
DPH / 1 mesiac

1 SIM

5

2,99

14,95

1 SIM

326

20,80

6 780,80

Poplatok za SIM kartu zaradenú vo VPS

Mesačný poplatok
za hlasový paušál 1

Mes.poplatok Orange VPS,
Mes.poplatok
Neobmedzené hovory
firma, Balík Plus 100 min. v
SR, Mes.poplatok
Nekonečné SMS/MMS
všetky siete SR

Neobmedzené volania v rámci VPS, 100 predplatených minút v sieti
poskytovateľa mobilných služieb, do ostatných národných mobilných
sietí a do pevných sietí v SR
Neobmedzené SMS/MMS v rámci SR
Služby CLIP
Zaslanie SMS správ o zmeškaných hovoroch v prípade nedostupnosti
siete alebo vypnutého mobilného telefónu
Poskytovanie regulovaného hlasového roamingu v rámci krajín EÚ v
zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 z
13. júna 2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných
sieťach v rámci Únie (ďalej len „hlasový a dátový roaming regulovaný
EÚ“)
Neobmedzené volania v rámci VPS, neobmedzené volania v sieti
poskytovateľa mobilných služieb
3 000 predplatených minút do ostatných národných mobilných sietí
a neobmedzené volania do pevných sietí v SR a v EÚ a zo Slovenska
do krajín EÚ
Neobmedzené SMS/MMS v SR a v EÚ a zo Slovenska do krajín EÚ
Internet v mobile s objemom 5 000 MB (5 GB) na Slovensku a v EÚ

Mesačný poplatok
za hlasový paušál 2

Mes.poplatok – VPN SR

Služby CLIP
Zaslanie SMS správ o zmeškaných hovoroch v prípade nedostupnosti
siete alebo vypnutého mobilného telefónu
Možnosť využívať hlasový a dátový roaming
Poskytovanie regulovaného hlasového a dátového roamingu v rámci
krajín EÚ v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
531/2012 z 13. júna 2012 o roamingu vo verejných mobilných
komunikačných sieťach v rámci Únie (ďalej len „hlasový a dátový
roaming regulovaný EÚ“)

Neobmedzené volania v rámci VPS, neobmedzené volania v sieti
poskytovateľa mobilných služieb
3 000 predplatených minút do ostatných národných mobilných sietí
a neobmedzené volania do pevných sietí v SR a v EÚ a zo Slovenska
do krajín EÚ
Neobmedzené SMS/MMS v SR a v EÚ a zo Slovenska do krajín EÚ
Internet v mobile s objemom 12 000 MB (12 GB) na Slovensku a v EÚ

Mesačný poplatok
za hlasový paušál 3

Mes.poplatok – VPN EÚ +

Služby CLIP

1 SIM

12

29,00

348,00

1 SIM

8

19,00

152,00

Zaslanie SMS správ o zmeškaných hovoroch v prípade nedostupnosti
siete alebo vypnutého mobilného telefónu
Možnosť využívať hlasový a dátový roaming
Poskytovanie regulovaného hlasového a dátového roamingu v rámci
krajín EÚ v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
531/2012 z 13. júna 2012 o roamingu vo verejných mobilných
komunikačných sieťach v rámci Únie (ďalej len „hlasový a dátový
roaming regulovaný EÚ“)
Mobilný internet určený pre pripojenie PC/NB na internet
prostredníctvom USB dátových zariadení s predplateným objemom
dát 20 000 MB (20 GB), po prečerpaní voľného objemu dát sa zníži
prenosová rýchlosť, bez ďalšieho spoplatňovania prenesených dát

Mesačný poplatok
za hlasový paušál 4

Možnosť využívať dátový roaming

Mes.poplatok Data Extra

Poskytovanie regulovaného dátového roamingu v rámci krajín EÚ v
zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 z
13. júna 2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných
sieťach v rámci Únie (ďalej len „hlasový a dátový roaming regulovaný
EÚ“)
Možnosť zriadiť a využívať pevné IP adresy

x1

Cena celkom za v EUR bez DPH za 1 mesiac

7 295,75

Cena celkom v EUR bez DPH za 48 mesiacov

350 196,00

Výška DPH v EUR (za 48 mesiacov)

70 039,20

Celková cena v EUR s DPH za 48 mesiacov

420 235,20

názvoslovie jednotlivých paušálov tak, ako budú uvedené vo faktúrach

Podnik je platiteľom DPH.
Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky uvedené v Prílohe č. 1 rámcovej dohody – v Opise predmetu zákazky

