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Dodatek ke smlouvě o poskytování ve řejně
dostupné služby elektronických komunikací

Ke smlouvé č .: 2 0 0411 6 0 510 0 6 a Specifikaci služby: 200/1

Č íslo dodatku: 1 (pfípadně služba číslo):

Poskytovatel
T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681 zapsána do obchodního rejst říku vedeného Městským soudem v
Praze , oddíl B, vložka 3787

Prodejce Partnerská smlouva:

Tetefon: E-mail: info@gts.cz

U častnik, sídlo
Obchodní firma (Jméno): Sfatutárnf město Most

Zapsaná v OR: , oddíl vložka č .

Ulice: Radnični 112

Město: Most PSČ: 434 01
IČ/rodné č íslo: 00266094 DIČ : CZCZ00266094

Č íslo pasu (u cizinců ): Země vydání:

Oprávněný zástupce: Mgr. Jan Paparega - Primátor

Telefon: Fax: E-mail:

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tento dodatek, uzav řený mezi poskytovatelem a účastníkem, upravuje druhy a výši dohodnuty"ch slev a dalších příslušných
výhod poskytnutých poskytovatelem účastníkovi k ve řejně dostupné službě elektronických komunikací IP komplet, poskytované
poskytovatelem účastníkovi dle výše uvedené smlouvy a Specifikace služby nebo pod výše uvedeným č íslem služby (v p řípadé
rozporu má přednost číslo služby). Pokud není číslo Specifikace služby ani číslo služby výše uvedeno, vztahuje se tento
dodatek ke všem službám IP komplet, poskytovaným poskytovatelem ú častníkovi dle výše uvedené smlouvy.

1.2. Tento dodatek ruší a nahrazuje všechny p ředešlé dodatky, které se vztahují ke smlouvě a Spec^kaci služby uvedené výše.

1.3. Všechny ceny jsou uvedeny v K č bez DPH v zákonem stanovené výši.

2. Dohoda o cenovém programu

2.1. 5mluvní strany se dohodly, že služba poskytovaná ú častníkovi, dle výše uvedeně smlouvy a Specifikace služby, bude
zpoplatriována dle platného Ceníku ve řejné dostupné telefonní služby a cenového programu Direkt Interval (dále jen „ceník").
Účastník je povinen hradit ceny ve výši stanovené v ceníku ode dne účinnosti tohoto dodatku, pokud není v tomto dodatku
uvedeno jinak.

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic , IČ :64949681 , DIČ : CZ64949681 Stránka 1 14
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Dodatek ke smlouvě o poskytování ve řejně
dostupné služby elektronických komunikací

3. Dohoda o zrušení minimální ceny za provoz

3.1. Minimální cena za provoz služby IP komplet dle p říslušného ustanovení platného Ceníku ve řejné dostupné telefonní služby a
dohodnutého cenového programu se účastníkovi nebude účtovat.

3.2. Poskytovatel vyúčtuje účastníkovi v p říslušných zúčtovacích obdobích skutečný souhrn cen za provoz služby IP komplet a
odečte slevy dle p říslušných ustanovení platného Ceníku ve řejně dostupné telefonní služby, dohodnutého cenového programu
a popř. dle dalších ustanovení tohoto dodatku za tato období u lokality ú častníka, která je definována ve výše uvedené smlouvé
a příslušné Specifikaci služby.

4.

4.1

5.

5.1

5.2

Dohoda o cenách za č íselnou provolbu

Smluvní strany si v níže uvedené tabulce dohodly individuální pravidelné měsíční ceny za číselnou provolbu u služby IP
komplet, které nahrazují ceny uvedené v p říslušných ustanovení platného Ceníku ve řejně dostupné telefonní služby:

Dohoda o cenách za provoz

Smluvní strany se dohodly na individuální výši cen za provoz vybraných typ ů hovorů služby IP komplet dle níže uvedené
tabulky.

Ceny za provoz ostatních typ ů hovorů služby IP komplet (neuvedených v této tabulce) jsou ú častnfkovi účtovány ve výši, která
je uvedená v p říslušném ustanovení platného Ceníku ve řejně dostupné telefonni služby, cenového programu, pop ř. dle jiného
ustanovení tohoto dodatku.

5.3. Výše individuálních cen za provoz vybraných typ ů hovorů služby IP komplet:

Popis pička
(KČ za min.)

Mimo špičku
(KČ za min.)

Místní hovory 0,530 0,530
Meziměstské hovory 0,530 0,530
Mobilní hovory 2,350 2,350
Mezinárodní hovory (zóna 0) 1,670 1,670
Mezinárodní hovory (zóna 1) 1,670 1,670

5.4. Na mezinárodní hovory s dohodnutou individuální cenou za provoz dle bodu 5.3 výše již nelze uplatnit slevu 5% na volání do
zahraničí dle p říslušného ustanovení dohodnutého cenového programu.

6. Dohoda o minimální dob ě užívání služby

6.1. Smluvní strany se dohodly, že minimální doba užívání služby IP komplet dle výše uvedené smlouvy a p říslušných Spec^kací
služby je stanovena na 24 mésíců ode dne:

a) účinnosti tohoto smluvního dodatku pro služby z řízené p řed datem účinnosti tohoto dodatku,
b) ode dne zřízení služby pro sluiby z řízené po datu účinnosti tohoto dodatku.

? T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4 , Czech Republic, IČ :64949681 , DIČ : CZ64949681 Stránka 2 / 4
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Dodatek ke smlouvě o poskytování ve řejně
dostupné služby elektronických komunikací

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Tento dodatek je nedílnou sou částí shora uvedené smlouvy a vstupuje v platnost dnem, kdy je podepsán oprávnénými zástupci

obou smluvních stran.

7.2. Tento dodatek vstoupí v účinnost dnem z řízení p ř íslušné služby poskytované účastníkovi poskytovatelem dle výše uvedené
smlouvy a p říslušné Specifikace služby.

7.3. Vztah tohoto dodatku a Ceníku ve řejně dostupné telefonní služby včetně dohodnutého cenověho programu je vztahem
speciálního a všeobecného. Ostatní ustanovení a text Ceníku ve řejně dostupné telefonní služby včetně dohodnutého cenového
programu, kromě změn uvedených v tomto dodatku, se neméní a z ůstávají v platnosti.

7.4. Tento dodatek se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž obě mají platnost originálu.

7.5. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

7.6. Účastníci výslovně souhlasí s tím, aby smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutámím m ěstem Most, která bude
přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p řistupu k informacím, ve znění pozdějších p ředpisů (dále jen „zákon č .
106/1999 Sb. "), a která obsahuje údaje o smluvních stranách, p ředmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího
uzav řenf. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, p říjmení, rodném čísle a místě trvalého
pobytu.

7.7. Účastníci prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a ud ě lujf svolení k jejich
zpřístupnéní ve smyslu zákona č . 106/1999 Sb. a zve řejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek."

7.8. Účastníci dále výslovně souhlasí s tím, aby byla smlouva, v četné podpisu smluvních stran, byla uve řejnéna na profilu
statutámího města Mostu ve smyslu § 147a zákona č. 137l2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve znéní pozd ějších předpisů".

7.9. Sjednává se, že účastníci považuji povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splnénou i v p řípadě , že adresát zásilku,
odeslanou na jeho v této smlouvé uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její
doručení zma ří nebo si ji v odbě rní Ihůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli.

7.10. V případě , že některé ustanovení tohoto dodatku je nebo se stane neú činné, zůstávají ostatní ustanovení ú činná. Účastníci se
zavazují nahradit neúčinné ustanovení ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu
a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Účastníci sjednávají, že veškeré spory ze smlouvy ve zn ění jejích dodatk ů budou
řešit primárné dohodou.

7.11. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se prSva a povinnosti obou účastníků zejména zák. č . 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem,
v platném znění, a dalšími obecné závaznými právními p ředpisy.

7.12. Účastníci po řádném přečtení tohoto dodatku a seznámení se s jeho obsahem prohlašují, že je jim znám jeho smysl a ú čel, ie
tento odpovídá projevu jejich v ůle a že k němu p řistupují svobodně a vážně , nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek.

Smluvní strany:
Poskytovatel: Účastník:

Datum: ^ ^ , ^ Datum: r^.,
m $tor

upce účastnika

v. ,, .
nrFgpO

Podpis oprávněného zástupce poskytovatele

(^^? T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic , IČ :64949681, DIČ : CZ64949681
/ Zapsaná do OR u Méstského soudu v Praze, 8.3787,

^^
v

účastrlíka :'

N^bJY- (1)
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Dodatek ke smlouvě o poskytování ve řejně
dostupné služby elektronických komunikací

Datum
Titul , jméno, pfíjmení (nebo název

orgánu)
Funkce, ORJ Podpis

Zpracoval/a/i/y: 17.3.2016

Vedoucí odboru: ^/J ( 9/

(?-

VO OVS

Správice rozpočtu: ^'. JI /j ^, Ekonom OVS

q dotace EU apod. q podmíněná pohledávka q podmíněný závazek Kč (vč. DPH)

Za OF posoudiUa: ,r^?3 /^/_

/

Referent OF

Právně posoudiUa: ,^^ ^ ^ f^ AK

Za VM schválil/a: í, Jí ,^ Tajemník MmM

Důvod uzav ření: Nová telefonní ústředna Magistrátu města Mostu.

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic , IČ :64949681, DIČ : CZ64949681 Stránka 4 / 4
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^► pecifikace služby IP komplet
Irtnnfifi4^rn cln8h^

P říloha ke smlouvě č . 2004/1605/0006 Požadavek na: zf`izení služby

Spec^kace služby/verze: 20011 Nahrazuje specifikaci služby/verzi:

Pnc^vfnva}al

T-Mobile Czech Republic a.s. se sídiem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681 zapsána do obchodního rejst říku vedeného Městským

soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787

Prodejce: Kate řina Antolíková Partnerská smlouva: / /

Telefon: B00 990 990 ; 13 100 (hlášení poruch) Fax: 225 251 515 E-mail: info@gts.cz

Il ř ^cfní4

Obchodní firma (Jméno): Statut$mf mésto Most

Zapsaná v OR: , oddíl ,vložka č .

Ulice: Radničnf 1l2

Město: Most PSČ : 434 01

IČ/rodné číslo: 00266094 DIČ : CZ00266094

Č íslo pasu (u cizinců): Země vydání:

Oprávn ěný zástupce: Mgr. Jan Paparega - Primátor

Telefon: Fax: E-mail:

Termíny

Službe bude zrizena nebo zméněna do dnů od podpisu této Specifikace služby oprávn ěnými zástupci účastníka a poskytovatele.

Minimální doba užívání služby je stanovena na 24 měsíců .

I n4alifa ií řaefníl[a

Ident^kace: Statutámf město Mos Podlaží:

Ulice: Radnični ul. 1/2 Místnost:

Město : Most PSČ : 434 69

Kontaktní osoba: Jaroslav Hejduk Telefon:

Funkce: Fax:

E-mail: jaroslav.hejduk@mesto-most.cz Mobil: 724 929 440

D^ramnfni clnihv

Rychlost přístupové línky' Garantovaná úroveň služby - S1^4 Ceník služby

2 MbiUs SLA DSL IP komplet

1) CelkovA kapecil8 včetné hlasového, dalového a imemetovétlo provozu.

P řílohy ke specifikaci služby
^ Intemet, ® Hlasová služba, ^ Telefonni ^ Konco?é lokality telefonních ^ Ceník

datová IP VPN pl5pojení PBX, hlasová VPN seznam služeb služby

2) V prípetlě terrninace provozu z vlce bkal'R v centréle nutno vyplnR spacifikeci pro v3echny lokalRy tičastníka.

Cenová ujednání - Jednorázové ceny (bez DPH ) Cenová ujednSni - Pravidelné měsični ceny (bez DPH )

Jednorázová cena za základní aktivaci: Pravidelná měsíční cena za p řístupový okruh a koncové zařízení:
Tato cena 'e zahmuta v Pravideln ě měsični ceně 1 Kč

Jednorázová cena za p řenesení samostatného telef. č ísla (CLI): Pravidelná měsíční cena za Intemet:
Kč Kč

Jednorázová cena za p řenesení bloku telefonních čísel (DDI): Pravidelná měsíční cena za IP VPN:
Kč Kč

Jednorázová cena za provolbu - 1000 č ísel: Pravidelná měsíční cena za hlasovou službu:
Tato cena e zahmuta v Pravidelné měsični ceně 699 Kč

Jednorázová cena za QoS: Pravidelná měsíční cena za QoS:
Kč Kč

Jednorázová cena za Back-up: Pravidelná měsíční cena za Back-up:
Kč Kč

Jednorázová cena za Provozní statistiky: Pravidelná měsíční cena za Provozní statistiky:
Kč Kč

Jednorázová cena za Proaktivní dohled: Pravidelná měsíční cena za Proaktivní dohled:
Kč Kč

ÚFastník podpisem této Specifikace služby IP komplet potvrzuje, že se seznámil s veškery'mi cenami zde uvedené služby IP komplet, resp. s p ř íslušnými dokumenty stanovujícími
ceny zde uvedené sluiby IP komplet ( včetně dokumentů uvedených v p ř íloze této Specifikace služby IP komplet), a zavazuje se takto stanovené ceny služby IP komplet hradd
poskytovateii na základě př íslušných vyu&ování poskytovatele.

Poznámka:
Tato Specifikace služby č . 20011 dnem jeji ú č innosti nahrazuje v plném rozsahu původni službu Telefonnf pPipojeni č . 815000000028206.

Datum: p%^ .; ^Y /i
Datum: n^1 `^

a.7i J

Ing. Tomáš HS' - Sen r region ažer prodeje LE zékaznfkům Paparega - P' S, , T f; r- ^ R _.

Jmén funk ávněn zás upce poskytovatele Jméno a fu ce ávněnéh tupce účaslr)IkB- --,_ ^ f^$ T

^^w^ .d

Podpis r s pce s ytovatele Podp ého zástu stnika č I^f

` I ^

^^^ T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 214411, 14800 Praha 4 , Czech Republic , IČ :64949681 , DIČ : CZ64949681 Stránka 1 / 3
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Specifikace služby IP komplet
Parametry sdílené p řipojky (ADSL)

Účastnické č íslo pro sdílenou p řípojku: Ref. č íslo účastníka: Typ tel. linky

Zástupce odpovědný za provoz a správu místní po č íta čové sítě - LAN y^

Kontaktní osoba ': Telefon:

E-mail: Fax:

3) Nevyp řioval v pfípadě , fe správice LAN je .Korrtaktní osoba` uvedené v botl ě ,Lokalila úCastnika'.

Internet

Snacifikar_e Internptu

® Není realizován Koncové zařízení je součástí služby ® Ano

q Prostřednictvím této pobočky rychlostí

Typ rozhraní:
10 BaseT, 100BaseTx, V.35, X.21, G.703í4 ...

Konektor:
M-34F, R1^SF, DB-15F, DB-25F

Datová IP VPN

Snar.ifikaca rtatnvP IP VPN Ivirtuální nrivátní sítě l

® Není realizována Koncové za řízení je součástí služby ® Ano

q Je realizována rychlostí
Typ rozhraní:
10 BaseT, 100BaseTx, V.35, X.21, G.703l4 ...

Konektor:
M-34F, RJ-45F, D&15F, DB-25F

IP adresv lokální sítě

Požadovaný počet veřejných IP adres pro LAN: IP adresa" Maska4

0 . . . . . .

Název VPN:

4) VyPllqvat pouze v PnPadecn, kdy se pou3iji exislujicl IP adresy.

Volítelné dopl ň ky

QoS: Ne Proaktivní dohled: Ne

Provozní statistiky. Ne

Back-up

Varanty donlňknvé služhv Back-un

Back-up ISDN: Ne Zálohována je internetová konektivita: Ne

Back-up symetrická p řípojka: Ne Zálohována je IP VPN: Ne

Back-up asymetrická přípojka: Ne

Účastnické č íslo pro back-up asymetrickou přípojku: Referenční č íslo účastníka: Typ telefonní linky

Účastník se zavazuje, že v tennínu realizace zajistí technika zodpovédného za vnit řní rozvody (platí v případě , že dodavatel okruhu využívá stávající
rozvody) a že v den realizace bude zajištěna konektivita LAN do koncového za řízení poskytovatele.
Účastník byl informován, ie v p řípadé vyuiívání vlastního CPE nenese poskytovatel zodpovédnost za p řípadné technické problémy za řízení a za
problémy služby této služby IP komplet s tím spojené (v takovém p řípadé zejména účastníkovi nenáleií p říslušné slevy nebo sjednané smluvní sankce
SLA).

Poznámky:

Pro technickou podporu využijte prosím telefonní č íslo: 13 100, fax: +420 225 25 15 15 nebo e-mail: infoCâ.ats.cz.

^' T-Mobile Czech Republic a . s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4 , Czech Republic , IČ :64949681, DIČ : CZ64949681 Stránka 2 / 3
Zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, 6.3787 , tel. 800 990 990 //info@gts.cz
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L^n^^y p^r^t^^r^r^ ^t^^í^ ir^^.+^r va^
Platnost od 1. 8. 2013. Všechny ceny jsou uvedeny v K č bez DPH v zákonem stanovené výši.

Tento cenový program je určen pro služby Telefonní pripojenf, Telefonní volba, Komplet office, Komplet pro, IP komplet, IP
komplet DSL a Duo expres.

Účastník je povinen hradk poskytovateli v p říslušném zú čtovacim období ceny dle podmínek a ve výši stanovených:
a) příslušným Ceníkem služby (neplatí pro službu Ttelefonní p řipojeni)
b) tímto cenovým programem
c) Ceníkem ve řejně dostupné telefonní služby

V případě rozporu konkrétních ustanovení jednotlivých dokumentů mají postupně přednost ustanovení tam uvedená podle výše
uvedeného po řadí.

Minimálni doba užívání p říslušné služby a minimální cena za provoz jsou stanoveny v Ceníku ve řejně dostupné telefonní služby, resp.
v příslušném Ceníku služby.

Ceny za provoz

Typ hovoru Kčlmintrta

Místni a meziměstské 0,65

Mobilnl v ČR 1,45

Neve řejné sítě (972, 973, 974, 95) 0,65

Mezinárodní - zóna 0 (okolní státy- pevné sítě) 1,77

Mezinárodnf - zóna 1(EU, Švýcarsko, Norsko - pevně síté, USA, Kanada) 2,59

Mezinárodní - zóna 2 (Evropa mimo EU - pevné sitě , vybrané další státy) 4,09

Mezinárodnf - zóna 3 (EU, Švýcarsko, Norsko - mobilni sitě) 6,49

Mezinárodní - zóna 4 (Evropa mimo EU - mobilní sítě , vybrané dalši státy) 8,99

Mezinárodni - zóna 5(ostatni svět) 27,00

Mezinárodní - zóna 6 (satelity, prémiová čísla v zahraničQ 199,00

Způsob tarifikace

Veškerě destinace uvedené v tomto cenovém programu jsou nejd řive zpoplatňovány minimální účtovanou délkou hovoru: mistní,
meziméstské hovory a hovory do neve řejných sítí (972, 973, 974, 95) - 120 sekund, hovory do mobilních sítí v ČR a mezinárodní
hovory fi0 sekund. Dále jsou hovory zpoplatr5ovány ú čtovacim intervalem: 60 sekund pro místni, mezim ěstské hovory a hovory do
neveřejných sftí, 30 sekund pro hovory do mobilních sítí v ČR a 1 sekunda pro mezinárodni hovory.

5eznar7i mezinárodrrích destinaci

Zbna Země

0 Pevně sfté : Némecko, Polsko, Rakousko, Slovensko

1 Pevné a mobllnf sRě : Kanada, Spojené státy amerfcké
Pevné sitě : Belgie , Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, ttálie a Vatikán, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko,
Madarsko, Malta , Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Špan ě lsko, Švédsko, Švýcersko, Velká Británie a Sev. Irsko

2 Pevné a mobilni sfté: Č ína , Hongkong, Indie, Izrael, Jižni Korea, Kazachstán, San Marino, Singapur
Pevné sfté : Albánie, Andorra, Argentina, Austrálie, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Černá Hora, Gibraltar, Island, irán, Japonsko, Jižní Afika,
Lichtenštejnsko, Makedonie, Moldávie, Monako, Rusko, Srbsko, Tchaj-wan, Turecko, Ukrajina

3 Mobflni sfté: Belgie , Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Rálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madarsko,
Matta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španélsko, Švédsko,
Švýcarsko, Velká Británie a Sev. Irsko

4 Pevné sfté : Alžírsko, Chile, Libanon, Maroko, Nový Zéland, Venezuela
Pevné a mobilnf sfté: Arménie, Bě lorusko, Egypt, Filipíny, Gruzie, Irák, Kolumbie, Kuvajt, Kyrgyzstán, Malajsie , Mauritius , Mexiko, Pákistán,
Saudská Arábie, Spojené arabskě emiráty, Tádžikistán, Thajsko, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam
Mobflni sfté: Albánie, Andorra, Austrálie, Bosna a Hercegovina, Čemá Hora, Gibraltar, Írán, Island, Japonsko, Jižní Afrika, Lichtenštejnsko,
Makedonie, Moldávie, Monako, Rusko, Srbsko, Turecko, Ukrajina

5 Pevné a mobilni sitě : Afghánistán, Americká Samoa, Angola, Anguilla, Antarktida, Antigua a Barbuda, Aruba, Ascension, Ázerbajdžán, Bahamy,
Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Barma, Belize, Benin, Bermudy, Bhútán, Bolívie, Botswana, Brunej, Burkina Faso, Burundi, Cape Verde, Cookovy
ostrovy, Čad, Diego Garcia, Dominika, Dominikánská republika, Džibutsko, Ekvádor, Eritrea, Etiopie, Faerské ostrovy, Falklandy, Fidži,
Francouzská Guayana, Francouzská Polynésie, Gabon, Gambie, Ghana, Grenada, Grónsko, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guayana, Guinea,
Guinea Bissau, Haiti, Honduras,lndonésie, Jamajka, Jemen, Jordánsko, Kambodža, Kamerun, Katar, Ke ňa, Kiribati, Kokosové ostrovy, Komory,
Kongo, Korejská lidově demokratická republika, Kostarika, Kuba, Laos, Lesotho, Libérie, Libye, Macao, Madagaskar, Malawi , Maledivy, Mali,
Mariánské ostrovy, Marshallovy ostrovy, Martinik, Mauretánie, Mayotte, Midway, Mikronésie, Mongolsko, Montserat, Mosambik, Namibie, Nauru,
Nepál, Niger, Nigérie, Nikaragua, Niue, Nizozemské Antily, Norfolské ostrovy, Nová Kaledonie, Omán, Ostrov svaté Lucie, Palau, Palestina,
Panama, Panenské ostrovy (UK), Papua Nová Guinea, Paraguay, Peru, Pitpirn, Pob řeží slonoviny, Portoriko, Réunion, Rovníková Guinea,
Rwanda, Salvador, Senegal, Sevemí Jemen, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Srí Lanka, St ředoafrická republika, Súdán, Surinam, Svatý
Kryštov a Nevis, Svatý Pierce a Miquelon, Svatý Tomáš a Princ ův ostrov, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Sýrie, Šalamounovy ostrovy,
Tanzánie, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turks a Caicos, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Východní Timor, Wallisovy
ostrovy, Zaire, Zambie, Západní Samoa, Zimbabwe
Pevné sitě : Kajmanské ostrovy, Ostrov svaté Heleny, Vánoční osVovy
Mobflni sfté : Alžirsko, Argentina, Brazílie, Chile, Libanon, Maroko, Nový Zéland, Tchaj-wan, Venezuela

6 Satelity : Emsat, Inmarsat, Iridium, Thuraya
Premium rate services (audiotext)

y .i ? T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic , IČ :64949681 , DIČ : CZ64949681 Stránka 1 I 1
^/ Zapsaná do OR u M ěstského soudu v Praze , 8.3787, tel. 800 990 990 // infoQgts.cz
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Úvodní ustanovení

.1 Důvémost informaci
ento dokument obsahuje informace důvěměho charakteru a je určen výhradně pověřeným pracovníkům společnosti
tatutámí město Most. Jako takový nesmí být bez p ředchozího souhlasu T-Mobile Czech Republic ckován , kopírován
ebo předán třetí fyzické nebo právnické osobě .

1.2 Identfikační údaje

Plně obchodní jm ěno: T^111obile Czech Republic a.s.

Právní forma podnikání: Akciová společnost

Zapsána do obchodního rejstříku vedeněho Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787

Přesná adresa sídla: Praha 4. Tomfčkova 2144/1. PSČ 148 00

Bankovní spojení: Čsskoslovenská obchodn( banka, a.s.

č. účtu 17489033 / 0300 (účet vedený v CZJQ

Ič 64949681 DIČ: CZ64949681

Telefon: +420 225 25 11 11 Fax: +420 225 25 11 22

Bezplatná linka: 800 990 990 E-mail: infoC^yts.cz

1.3 Kontaktní osoba

Pověřený íástupce zodpovšdný za jednán( jmbnem T-0Aobile

Jméno a příjmení: Kateřina Mtollková

Mobilní telefon: +420 603 416 641

1.4 Doplňující informace k p ředložené nabídce
C(lem těto nabídky je předat Vašf společnosti informace o moinostech řešení telekomunikačních sluieb T^llobile Czech
Republic. V p řípadě požadavku na jakěkoliv doplňující informace se prosím obratte na pověřeného zástupce T-Mobile
Czech Republic.
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2 Služba IP komplet

2.1 Popis služby

Služba IP komplet p ředstavuje komplexnf řešení všech telekomunika čnich potřeb firmy.lednou z hlavních výhod je její
variabilita a flexibilita. Řešení sluiby IP komplet respektuje technologický stav na stran ě zákazníka, p řizpůsobí se jeho
aktuálnímu stavu a telekomunika čním potřebám. Se službou IP komplet získáte hlas, intemet a IP VPN v jednom řešení.

Schéma služby IP komplet

Lokalita Session Vefejná
zákaznika 1 Směrovač 1 Border Soft Switch telefonni sit'

®
- Controler

1 W
^ P řistupový okruh

MPLS

-- --

siY

®
^ Pfistupový okruh `^.__ ,

1 W
Směrovač 2

_- --

Lokalita ^^
zákaznika 2 ^^

^^n^.^^

IP sit'
T-Mobile _-

n^.

Managed

_ ,. -

^^ -^ - ^'^.
Firewall Vefejný

Internet

Proč IP komplet

• hla:ová, datová a intsmetovb duiby v jednom - jsdnodušs a shktivně;

• řešení šité skutečne na miru vašim potřebám;

• pokud vaše firma roste nebo zeštihluje, služba se změnám prizpůsobi;

• snadno a okamiité ziskáte kontrolu nad telekomunikačnimi náklady;

• stači jedsn přistupový olwh pro intemet, data i vdáni.

Výhody

• variabilita a flexibilita celkového řešenF

• p římé připojenf běžných i IP pobočkových ústředen a tel. přístrojů ;

• snadné vytváření zabezpečené IP VPN skě a přenášení dat garantovanou rychlostí;

• odpadá starost o několik samostatných p řipojek jako u standardního řešení;

• bezplatné volání uvnit ř celé firmy.
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? Co služba zahmuje

• Sluiba nabízí jednotnou platformu pro hlasové, datové a intemetové služby.
• V rámci služby je zákazníkovi nakonfigurováno koncové za řízení - CPE a p řístupový okruh se zajišténými

parametry sluiby.
• Služba umožňuje zákazníkovi místní, mezim ěstská a mezinárodní volánf, včetně volání do mobilních sítí.
• Sluiba umožňuje datové propojení lokalit zákazníka.
• Sluiba zahmuje pevné p řipojeni k sfti Intemet definovanou rychlostí bez limitu přenosu dat.
• Volání mezi pobočkami je se službou IP komplet zdarma.
• Sluiba IP komplet vyuiívá pro IP VPN technologie MPLS.
• Technologie MPLS zaru čuje oddě lení VPN a tím vysokou bezpečnost z pohledu uživatele.
• Moinost zřízení samostatného nebo centrálniho p řístupu do Intemetu.
• Přístupový okruh a koncové zařízení s hlasovými porty (TDM PBX) nebo bez hlasových port ů (pro IP PBX) v

konfiguraci dle pot řeb zákazníka.
• IP komplet umožňuje VoIP trunking službu tj. přímé připojení IP pobočkových ústředen přímo do IP ské

společnosti T-Mobile.
• Sfužba IP komplet umoiňuje zachovat stávající čísla zákaznika pro p říchozí i odchozí hovory.
• Kontrola služby prostřednictvím webového rozhraní Web Care, které vám umožní sledovat výpis uskute čnéných

hovoni a zaslaných faktur. Po aktivaci Služby obdržíte elektronickou poštou p řístupové jméno a heslo ke službě
Web Care zdarma.

• Možnostvýhodných podmínek p ři koupi nebo pronájmu pobočkových telefonních ústředen a jejich příslušenství.

2.3 Technická specifikace

• Přístupový okruh:

• Typ WAN rozhranf:
• Typ LAN rozhranf:
• Síl'ový protokol:
• Hlasová rozhranf:
• Signalizace:
• Přenos hlasu:
• Přenosfaxu:
• Intemet:
• IP VPN:

2.4 Termín zřízení služeb

metalický, optický, bezdrátový
o kapacitě od 256 kbit/s do kapacity dle pouiké technologie

10/100/1000 Mbit/s Ethemet
10/100/1000 Mbit/s Ethemet
IP
FXS, ISDN BRI, ISDN PRI, Voice IP trunk
Analogová, DSS1, SIP, H.323
kodek G.711 A, kodeky G.729 (a,b), G.722,
Faxpassthrough (kodek G.711 A)
od 256 kbit/s až do kapacity přistupového okruhu
od 256 kbit/s si do kapacity p řístupového okruhu

Na základé konkrétních technických podmínek bude společností T-Mobile stanoven individuální hannonogram z řízení
sluiby.

2.5 Zákaznická podpora

Sluiby Kontaktniho centra jsou Vám k dispozici 24 hodin 7 dnf v týdnu v téchto oblastech:

• informace o sluibách - provozní poradenská sluiba, založená na zku§enostech s využitím konkrétních služeb

• změny sluieb a konfigurací

• zprostředkování kontaktu s dohledovým řídicím centrem NCC
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2.6 Bezpečnost navrhovaného řešení

V p řípadě pevného připojení k Intemetu služba IP komplet neobsahuje prvky ochrany p řed případným neoprávn ěným
pokusem napadení vnitmí LAN sftě uživatele z Intemetu. Společnost TalAobile proto doporu čuje uživatel ům služby
aplikovat bezpečnostní prvky pro zvýšení bezpečnosti p řipojení. Jsme p řipraveni takově řešení navrhnout a realizovat,
můžeme vám nabídnout řešení prostřednictvím služby Managed office ( řešení v lokalitě zákazníka) nebo IP komplet
premium (hostované řešení v sfti a cloudu Taulobile ► .

2.7 Služba Web Care

Standardně je všem uživatelům zprovozněn přístup k bezplatné, doplňkově službě Web Care, která je nep řetržitě dostupná
na intemetu, prost řednictvím webového rozhraní.

Služba Web Caro umožňujs:

• zabezpečený přístup k informacím o fakturaci a urovedenvch olatbách za sluiby 24 hodin denn ě

• přístup k detailnímu v4oisu uskute čněných volání, ten obsahuje číslo, ze kterěho bylo voláno, volaně čislo, datum
a čas volání, dělku volání, cenu za hovor

• vytváření statistik hlasověho orovow, ry je možná prohledávat podle všech atributů výpisu a třídit je sestupně
nebo vzestupn ě

• zobrazení orovozniho zatížení datových nebo intemetových p řípojek, včetně objemu p řenesených dat

• záznamv o staw a ^rovozu firewallu - viz služba Managed office

• vytvá ření p řehledných grofii

• vytváření skuoin uživatel ů a sledování záznamů pouze za tuto skupinu (uiivatelskě fikry)

Aktualizace dat aplikace probíhá každý den, vždy ve 24:00 hod.
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3 Navrhované řešení
Níže uvedené řešení bylo vypracováno na základě vašich požadavků , v případě potřeby jsme p řipraveni tento návrh dále

doplnit nebo pozm ěnit. Počet a druh p řípojek hlasového propojenf je uveden níže v tabulce. V rámci řešení budou

dostupné služby dle výše uvedeného popisu sluiby Virtuální ústředna. Navrhované řešení je možné kdykoli rozší řit.

Praha 2048 kbit/s SIP trunk 2048 kbit/s ethernet 10/100 R1.45 30 hovorových
kanálů

Zákaznik z důvodu nákupu nové IP PBX poiádal o zménu stávajích pevných hlasových sluieb ISDN30 na SIP trunk.
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4 Cenová nabídka
Ceny za službu „IP komplet" se skládají z jednorázových instala čních cen, z pravidelných m ěsíčních cen a z cen za provt
Minimální délka trvání smlouvy je 24 m ěsíců . Ceny jsou uvsdeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši.

4.1 Jednorázové cony za zrizení sluiby

Instalace služby IP komplet

CELKEM

4.2 Pravidelné měsíční ceny

Most - SIP trunk

CELKEM

4.3 Ceny za hlasový provoz

Ceny za hovory na geografická a mobilní telefonní č isla:

Mistnf

Meziméstské

Mobilní v ČR

Mezinárodní (zóna 0)

Mezinárodní (zóna 1)

Mezinárodní - ostatní

Seznam mezinárodních destinací

0,- Kč
0; Kč

700,- Kč
700; Kč

120 0,53; Kč 0,53; Kč

t 20 0,53,- Kč 0,53; Kč

60 2,35,- Kč 2,35,- Kč

60 t,67; Kč 1,67,- Kč

60 1,67; Kč t,67; Kč

Dle standardniho ceníku

Zóna Země

0 Pevné ské: Némecko, Polsko, Rakousko, Slovensko

1 Pevné a mobilní eftě : Kanada , Spoiené státy ameňcké
Pevné síté: Belgie , Bulharsko , Dánsko , Estonsko , Finsko, Francie , Chorvatsko, Irsko , Itálie a Vatikán, Kypr, Liria, Lotyšsko, Lucembursko,
Madarsko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko , Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vetká Británie a Sev. Irsko
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5 Závě rečná ustanovení

5.1 Platnost nabídky

Tato nabídka je platná po dobu 30 dni od data vytvo ření nabídky, poté je nutná poiádat o její aktualizaci.

5.2 Závěr

T-Mobile je připravena , ve spolupráci s pracovníky Vaší spole čnosti , hledat a nalézt optimální variantu telekomunikačniho
řešení tak, aby vyhovovalo Vašim sou časným pot řebám a také umožňovalo rozvoj do budoucna. Pové řený obchodní
zástupce je p řipraven vám poskytnout veškerá pot řebná vysvětlení č i konzultace k této nabídce, stejné jako k p řípadným
dalším variantám řešení.

5.3 Seznam p ►íloh

• Ceník hovomého Interval
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,^^^ Specifikace služby IP komplet

`^ Hlasová služba, p řipojení PBX, hlasová VPN

Pobočková úst ředna

q Účastník využívá PBX nebo IP PBX (v p řípadě , že Účastník nevyužívá PBX kontaktní údaje k PBX nevypl ňujte)

Zástupce odpovědný za provoz a správu pobočkové úst ředny

Výrobce, typ:

Servisní firma:

Kontaktní osobas: Telefon:

E-mail: Fax:

5) Pro řešeni provozních slav ů je účastníkem určena tato osoba - správce pobočkové úst ředny.

Hlasovérozhraní

Počet FXSa rozhraní Počet BRIa rozhraní Počet PRIe kanál ů Počet IP kanál ů
ro IP PBX

Počet IP kanál ů
pro Virtuální Úst ředna

0 0 0 30 0

odchod 0 odchod 0 odchod 0 odchod 0 odchod 0

příchod 0 příchod 0 příchod 0 příchod 0 p říchod 0

B) FXS ( Foreign eXchange Station ) odpovidá pojmu HTS (Hlavnl Telefonni Stanice ), BRI/PRI(Pdmary/Basic Rate Interface ) odpovidá pojmu ISDN2IISDN30

Definice p řipojení pro IP PBX ( IP trunk)
Typ signalizace SIP-T Typ kodeku

Č íselný p řídě l'
P řidě lený prefix pro zajištění volání na zkrácená č ísla PSTN': 1399

Pořadové č íslo přípojky P řidě lené č íslo eebo
č íselná řada

Typ série9 P řidě lení / p řenesení č ísla (série)10 Poznámka

1-30 476 448 1.000 ® p řidélení q p řenesení

1-30 415 930 43 10 ® p řidě lení q přenesení

q přidě lení q přenesení

q přidě lení q přenesení

q p řidě lení q přenesení

q p řid ě lení q p řenesení

Početjednoduchých objednávek p řenesení": Počet komplexních objednávek p řenesení":

7) Pokud účastník přes luto Ickalitu terminuje provoz z vícs lokalil, na tuto Specifkaci služby se uvedou pouze č íselné přidě ly pro tuto lokalilu a p řídě ly pro další lokalfty účastnika se uvetlou na p řílohu ,KOncové
lokallty služeb". V tomto pfipadé bude p řidélen ,Prefix" pro volání na zkrácená č ísla PSTN pro každou ,Koncovou lokaldu sluíeb' včetně této ,Spe^kace služby".

8) Konkrětní čisla řad, pouze pokud je známo - nepovinný údaj, čiselně řady musi náleže[ tlo jednoho telefonniho otrvotlu.
9) a/ DIR - přímé 9 míslné číslo pro POTS nebo pro hlavni a MSN čisla u ISDN BRI (MSN), pokud se vedlejší MSN Č isla neliši pouze posletlní číslicl (1-8)

bl MSN - pro vedlejší MSN č ísla pro rozhrani BRI (MSN) tlle p řetlešlého bodu b) ; pňdě leně číslo je v tomto případě 9-mi mistné čislo
d MSN 10 - pro BRI (MSN), kde hlavni MSN čislo konči č . 1 a vetllejší MSN č ísla končí č . 2-8: č íselný rozsah je v tomto piipadé 8-mi místné číslo
d/ 10, f00, 1.000, 10.000 - ODI provolba pro rozhraní ISDN BRI (DDI), ISON PRI

10) Přidélení nového telefonniho č isla (séde) z rozsahu poskytovatele nebo p řenesení čisla (séne) od jiného operátora dle p ň loženého fonnuláře CAF
11) Jetlnoduchá objednávka = přenesení jednoho č ísla z analogově linky. Komplexní oqetlnávka = přeneseni sady (hlevni + MSN) nebo provolbové série čísel. 1 objednávka = 1 CAF.

Faxové / modemové p řístroje
q Ano, účastník požaduje z řízení samostatné ISDN2 linky pro faxová a modemová volání

Počet faxových p řístroj ů : Počet modemů :

Účastník byl informován, ie řešeni IP komplet podporuje faxy, modemová voláni, datová ISDN voláni a faxy ISDN typu v rámci samostatné ISDN2 linky. Na jednu ISDN2 linku
mohou být p ř ipojeny max. čtyř i za ř ízení.

Ceník volání, zlevněné mezinárodní destinace
Cenový program (pro IP komplet): Direkt Interval

Zlevněné mezinárodní destinace - fixní i mobilní sítě , maximálně tři (např . 49 Némecko)

Účastník se zavazuje, ie v termínu realizace této sluíby IP komplet zajistí na své náklady sou č innost odpovědného zástupce za provoz a správu pobo čkové úst ředny, pokud poiaduje
jeji p řipojeni k léto sluíbě IP komplet. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, ie poskytovalel nenese zodpov ědnost za p ř ipadné technické problémy pobočkové úst ředny a za
problémy této služby IP komplet s tím spojené (v takovém p řípadě zejména účastníkovi nenáleií p ř íslušné slevy nebc sjednané smluvni sankce SLA).

Linka bez p ř ipojení
Pňdě lené č íslo nebo

č íselná řada Typ série9) Přidě lení I p řenesení č ísla10) P říchozí provoz bude zakončen na cílovém č íslel2)

q přidě leni q p řenesení q p řesm ě rování q přepočet v rámci TO

q přidě lení q p řenesení q přesmě rování q přepočet v rámci TO

Početjednoduchých objednávek p řeneseníll): Počet kompjexních objednávek p řenesení"):

12) Veškery' p ř íchozí telefonni provoz na p řidě lené č íslo linky bez př ipojeni bude zakončen prost řednictvím doplňkové funkce p řesmě rování nebo p řepočet č ísla na uvedeném
cílovém č ísle. Cílové č íslo musí být č íslo typu DIR nebo č íslo stejného rozsahu jako č íslo přidě lené. P řesmérovéní je možné na telefonní č íslo v jakékoliv ve řejné telefonni
síti, p řesmě rovaný provoz je zpoplatn ěn jako odchozí provoz do p říslušného sm ě ru dle zvoleného cenového programu a Ceníku ve řejně dostupné telefonní služby, pokud
neni dohodnuto jinak. P řepočet č ísla Ize realizovat pouze v rámci sítě T-mobile a cílové číslo musí náležet do stejného telefonního obvodu (=T0) jako č íslo přepoč ítávané,
přepoč itaný provoz neni zpoplatn ěn cenou za provoz

Pro technickou podporu využijte prosím telefonní č íslo: 13 100, fax: +420 225 25 15 15 nebo e-mail: info(â.gts.cz.
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Zapsaná do OR u Městského soudu v Praze , 8.3787, tel. 800 990 990 //
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