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GTS

Ke smlouvě č .:

Dodatek ke smlouvě o poskytování ve řejně
dostupné služby elektronických komunikací

a soecifikaci sl žby: 111/3

služba číslo): 815000000028206

GTS Czech s.r.o., (společnost s ručením omezeným zapsaná v OR vedeném M ěstským soudem v Praze, oddíl C, vložka
145533) se sídlem P řemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, I Č : 28492170, DIČ : CZ28492170

Prodejc Partnerská smlouva:

Telefon Fax: E-mail:

Obchodní firma (Jméno): Statutární město Most

Ulice: Radniční ul.i/2

M ěsto: Most

IČ/rodné číslo: 00266094 DIČ : CZ00266094

Číslo pasu (u cizinců ): Země vydání:

Oprávněný zástupce: Ing. Vlastimil Vozka - primátor města

Telefon: 476448111 Fax: E-mail:

i. Úvodní ustanovení

1.1. Tento dodatek, uzav řený mezi poskytovatelem a účastníkem, upravuje druhy a výši dohodnutých slev a dalších
př íslušných výhod poskytnutých poskytovatelem ú častníkovi k ve řejně dostupné službě elektronických
komunikací GTS telefonní p řipojení poskytované poskytovatelem účastníkovi dle výše uvedené smlouvy a
Specifikace služby nebo pod výše uvedeným číslem služby (v p řípadě rozporu má p řednost číslo služby). Pokud
není číslo Specifikace služby ani číslo služby výše uvedeno, vztahuje se tento dodatek ke všem službám GTS
telefonní p řipojení, poskytovaným poskytovatelem účastníkovi dle výše uvedené smlouvy.

1.2. Tento dodatek ruší a nahrazuje všechny p ředešlé dodatky, které se vztahují ke smlouv ě a specifikaci služby
uvedené výše.

1.3. Všechny ceny uvedené v tomto dodatku jsou ceny bez DPH v zákonem stanovené výši, pokud není uvedeno
jinak.

2. Dohoda o cenovém programu

2.1. Smluvní strany se dohodly, že služba poskytovaná ú častníkovi, dle výše uvedené smlouvy a specifikace služby,
bude zpoplatňována dle platného Ceníku ve řejně dostupné telefonní služby a cenového programu Direkt
Interval (dále jen „ceník"). Ú častník je povinen hradit ceny ve výši stanovené vi ceníku ode dne ú činnosti tohoto
dodatku, pokud není v tomto dodatku uvedeno jinak.

3. Dohoda o ú čtování cen za z ř ízení služby

3.1. Smluvní strany si v níže uvedené tabulce dohodly individuální jednorázové ceny za z řízení služby GTS telefonní
p ř ipojení, které nahrazují ceny uvedené v p říslušných ustanovení platného Ceníku ve řejně dostupné telefonní
služby:

EuroISDN PRI 16, PRI 15 3000

4. Dohoda o zrušení minimální ceny za provoz

4.1. Minimální cena za provoz služby GTS telefonní p ř ipojení dle příslušného ustanovení platného Ceníku ve řejně
dostupné telefonní služby a dohodnutého ceníku a cenového programu se ú častníkovi nebude účtovat.

4.2. Poskytovatel vyú čtuje účastníkovi v p ř íslušných zúčtovacích obdobích skutečný souhrn cen za provoz služby
GTS telefonní p řipojení a odečte slevy dle příslušných ustanovení platného Ceníku ve řejně dostupné telefonní
služby a dohodnutého ceníku a cenového programu a pop ř. dle dalších ustanovení tohoto dodatku za tato
období u lokality účastníka, která je definována ve výše uvedené smlouv ě a p říslušné Specifikaci služby.
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5. Dohoda o pravidelných měsíčních cenách za p ř ipojení

5.1. Smluvní strany si v níže uvedené tabulce dohodly individuální pravidelné m ěsíční ceny za připojení služby GTS
telefonní p řipojení, které nahrazují ceny uvedené v p říslušných ustanovení platného Ceníku ve řejně dostupné
telefonní služby:

EuroISDN PRI 16, PRI 15 Zahrnuto vi cenách za provoz

6. Dohoda o cenách za číselnou provolbu

6.1. Smluvní strany si v níže uvedené tabulce dohodly individuální pravidelné m ěsíční ceny za číselnou provolbu u
služby GTS telefonní p řipojení, které nahrazují ceny uvedené v p říslušných ustanovení platného Ceníku ve řejně
dostupné telefonní služby:

Provolba 1000 č ísel Zahrnuto vi cenách za

7. Dohoda o cenách za provoz

7.1. Smluvní strany se dohodly na individuální výši cen za provoz vybraných typ ů hovorů služby GTS telefonní
p řipojení dle níže uvedené tabulky.

7.2. Ceny za provoz ostatních typů hovorů služby GTS telefonní připojení (neuvedených v této tabulce) jsou
účastníkovi účtovány ve výši, která je uvedená v příslušném ustanovení platného Ceníku ve řejně dostupné
telefonní služby, cenového programu, pop ř . dle jiného ustanovení tohoto dodatku.

7.3. Výše individuálních cen za provoz vybraných typ ů hovorů služby GTS telefonní p řipojení

Místní hovory 0,530 0
Meziměstské hovory _ 0,530 _ 0
Mobilní hovory 2,350 2

--- -
Mezinárodní hovory (zóna 0 a 1) 1, 1 670 , 1

- -- -- ---- --- - ' - -

7.4. Ceny za provoz služby GTS telefonní př ipojení uvedené v bodu 7.3 se nezohlední p ř i vysílání informací o cen ě
hovorů prostřednictvím tarifika čních impulsů (AoC), které vysílá ve řejná telefonní ústředna smě rem
k účastníkovi.

7.5. Na mezinárodní hovory s dohodnutou individuální cenou za provoz dle bodu 7.3 výše již nelze uplatnit slevu 5%
na volání do zahraničí dle příslušného ustanovení dohodnutého cenového programu.

8. ProfitLink (odměna za p říchozí volání)

8.1. Smluvní strany se dohodly, že za p říchozí hovory smě rované do telekomunika ční sítě poskytovatele náleží
účastníkovi odměna ve výši 0,10 Kč/min. v časovém pásmu „Špička"" a 0,10 Kč/min. v časovém pásmu „Mimo
špičku", maximálně do výše celkových cen za provoz za dané zú čtovací období.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tento dodatek je nedílnou součástí shora uvedené smlouvy a vstupuje v platnost dnem, kdy je podepsán
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9.2. Tento dodatek vstoupí v účinnost dnem realizace zm ěny služby poskytované dle výše vedené smlouvy a
příslušné Specifikace služby s výjimkou zde sjednaných cen za provoz včetně p řípadných slev z cen za provoz,
které vstoupí v ú činnost až od 1. dne kalendá řního měsíce bezprost ředně následujícího po realizaci p říslušné
změny služby.

9.3. Vztah tohoto dodatku a Ceníku ve řejně dostupné telefonní služby v četně dohodnutého cenového programu je
vztahem speciálního a všeobecného. Ostatní ustanovení a text Ceníku ve řejně dostupné telefonní služby včetně
dohodnutého cenového programu, krom ě změn uvedených v tomto dodatku, se nem ění a zůstávají v platnosti.
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9.4. Tento dodatek se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž obě mají platnost originálu.

9.5. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany:

Poskytovatel: Účastník:

, ._ .

i

í:'t'::> C^.ec+, 5.r.0.

P řemyslovská 2845/43, 130 UO Fraha 3, Česká repubiika
Tel.: +420 225 251 111, Fax: +420 225 251 122

I Č : 2ú482170, DIČ : CZZÓ492170

Datum:

Ing. Vlastimil Vozka -
]méno a funkce oprávn ěnéh

Datum
Titul, jméno, příjmení
(nebo název orgánu)

Funkce , ORJ Podpis

ZpracovaUa: 14.6.2012

Vedoucí odboru: 15.6.2012 VO VS

Správice rozpočtu: 15.6.2012 Ekonom OVS

Právně posoudil/a: ^J- 6 ^ AK

Za VM schválil/a: 15.6.2012 tajemnice

Důvod uzavření:
Zřízení testovací provolby pro testování nové telefonní ústředny Siemens

OpenScape Voice. Schváleno v kompetenci tajemnice úřadu.
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, Specifikace služby

TS telefonní p ř ipojení

P říloha ke smlouvě č .: 2004/1605/0006 Požadavek na: změnu služby

Specifikace služby/verze: 111/3 Č íslo služby GTS: 815000000028206

GTS Czech s.r.o., (společnost s ručením omezeným zapsaná v OR vedeném M ěstským soudem v Praze, oddíl C, vložl
sídlem P řemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, IC: 28492170, DIČ : CZ28492170

Prodejce: ]an Šimák Partnerská smlouva: / /

Telefon: 800990990 Fax:

E-mail: info@gts.cz

Obchodní firma/]méno: Statutární m ěsto Most

Zapsaná v OR:

Sídlo: Ulice: Radniční ul.

Č íslo popisné: i/2

IČ/rodné číslo: 002666094

Oorávněn4 zástuoce: Inq. Vlastimil Vozka

Telefon :

E-mail:

Identifikace: Statutární město Most

Ulice: Radniční ul. 1/2

Město: Most

Kontaktní osoba: Jaroslav Hejduk

Funkce:

Mobil: 724929440

oddíl: vložka:

Město: Most

PSČ :43469

DIČ : CZ00266094

Funkce: primátor města

Fax:

Podlaží:

Místnost:

PSČ :43469

Telefon :

Fax:

E-mail: jaroslav.hejduk@mesto-most.cz

se

Cenový program: Direkt Interval

Jazyk vyú čtování: ® český q anglický Zp ůsob úhrady: ® bankovním p řevodem q složenkou q inkasem'

Zahrnout ú čet do již existujícího ú čtu2: ® Ano, zákaznické číslo: q Ne

Webcare: q Ano q Ne ® ]iž existuje

Fakturačníadresa3:
1) Úhrada inkasem je možná až po doru čení bankou potvrzeného svolení k inkasu z účtu účastníka.
2) Pouze pro stávající ú častníky GTS Czech. Ano - služba bude zahrnuta do vyúčtování společně s dalšími službami ú častníka.
3) Pokud se liší od sídla

nebo změny služby je do 7 a

Zve řejnění v telefonním seznamus: ® Ano q Ne Tarifikační impulsy: Ano - AoT

OCB NC Omezení odchozích volání řízené sítí:

(varianty: povolena všechna volání bez omezení; povolena všechna volání mimo služby se speciálním tarifem; pouze tís ňová, místní a národní volání; pouze
tísňová volání)

4) Ostatní dopl ňkové služby hlasově služby dle standardního nas[avení, viz popis služby. Možno zm ěnit p říslušnou přílohou specifikace služby.
5) Zve řejnění údajů dle formulá ře „Informace pro uve řejnění v telefonním seznamu" (bude vyplněn v průběhu procesu zřízení služby)

Ukončení p řípojky Příchozí / odchozí
Po řadové Označení u PBX Rozhraní Umístění telefonní p řípojky

číslo
Typ přípojky

nebo na rozvodu
ínap ř . RJ 11, 45, kanály pro E1 CAS ^

Krone ...) ( počet)6 ISDN BRI (identifikace místnosti)

1 ISDN 15 R]-45 /

2 ISDN 15 RJ-45 /
- - -- - -- -- - --- ---- -- - -- --

3 /

4 /

5 i /

6
/

7 _ / _

8
/ -

Minimální počet aktivních kanál ů ISDN PRIB:
6) Pouze pro E1 CAS bez možnosti obousmérného provozu Pokud není vyplněno, budou všechny kanály obousmérné
7) Pro ISDN BRI (DDI) - rozhraní Uk0 (bez NT), dlgltální S0; pro ISDN BRI (MSN) - rozhraní U(bez NT), dlgltální S0, analogové T (NTBA 2ab)
8) Pouze pro ISDN PRI realizované na LLU. Pokud p řenosová kapacita vedení bude nižší než odpovídá požadovanému typu p řípojky, může být počet

aktivních kanál ů ISDN PRI snížen na uvedený minimální počet ( 10 nebo 15) a sou časně snížena cena za p řipojení dle dohodnutého Ceníku služby.
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^ Specifikace služby

TS telefonní p ř ipojení

9)

Pro technickou podporu využijte prosím telefonní číslo: 13 100, fax: +420 225 25 15 15 nebo e-mail: info@gts.cz.

Poznámka: Změna - ke stávající provolbě bude p ř idě lena provolba 41593043x a to na p řechodné období.
Provolba bude určena pro testování nové pobočkové ústředny. Zřízení provolby bude zpoplatněno
jednorázově a to částkou 3000 Kč bez DPH. Hovorné, které bude na provolbě vygenerováno bude
zpoplatněno dle stávajících cenových podmínek ú častníka, které budou uvedeny vi cenovém dodatku.
Cenový dodatek bude sou částí této technické specifikace.Po skon čení testování bude provolba 41593043x
zkonfigurována.

Datum: %i(,.^, v, ^`

Ing.Viktor Pleštil - Manažer segmentu státní správa
Jméno a funkce oprávněného zástupce poskytovatele

^.

\ ^ ^
^

_ ^dď'p`{s opráGňéňéh e poskyťóvatel®

^ GTS Czech s.r,o.
Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, Česká r®publika
Tel.: +420 225 251 111, Pax: +420 2?_5 251 122

IČ : 28492170, DIČ : CZ284gZ170

Datum: ^ 5 -^^: (^^(
Ing. Vlastimil Vozka - primátor gtíěsta

]méno a funkce oprávněnéhY zástupce účastníka

Podpis oprávn ěnéhoa^ástupc^s[nfKá^.^?^í M ĚŠ
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Pořadové číslo p řípojky

Počet komplexních objednávek p řeneseníl':

(i )

2/2

10) Konkrétní čísla řad, pouze pokud je známo - nepovinný údaj, číselné řady musí náležet do jednoho telefonního obvodu.
11) a/ DIR - primé 9 místné číslo pro POTS nebo pro hlavní a MSN čísla u ISDN BRI (MSN), pokud se vedlejší MSN čísla neliší pouze poslední číslicí (1-8)

b/ MSN - pro vedlejší MSN čísla pro rozhraní BRI (MSN) dle p ředešlého bodu b) ; prid ě lené číslo je v tomto p řípadě 9-mi místné číslo
U MSN 10 - pro BRI ( MSN), kde hlavní MSN číslo končí č . 1 a vedlejší MSN čísla končí č . 2-8; číselný rozsah je v tomto p řípadě 8-mi místné číslo
d/ 10, 100, 1.000, 10.000 - DDI provolba pro rozhraní ISDN BRI (DDI), ISDN PRI, případně El CAS.

12) P řidělení nového telefonního čísla (série) z rozsahu GTS Czech nebo p řenesení čísla (série) od jiného operátora dle p řiloženÉho formulá ře CAF
13) lednoduchá objednávka = p řenesení jednoho čísta z analogové linky. Komplexní objednávka = přenesení sady ( hlavní + MSN) nebo DDI série čísel.
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