Dodatek č. 2 ke smlouvě o zprostředkování přístupu k síti Internet č. 4200905058
Poskytovatel:

Uživatel:

Metropolitní s.r.o.

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Dobrovského 2366
580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 48172481 DIČ: CZ48172481

Husova 2119
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 60128071 , DIČ:
Zapsána u Krajský soud v Hradci Králové sp. zn. Pr 794
Za uživatele Ing. Hana Hlaváčková, ředitelka

Zapsána u Krajský soud v Hradci Králové sp. zn C 3848
Č.Ú.: 254220388/0300
Za poskytovatele David Pešek, jednatel společnosti

Tímto dodatkem se mění znění následujících ustanovení původní smlouvy takto:
2. Rozsah poskytovaných služeb

2.1 Specifikace služeb uvedených v čl. 1.1. je následující:
LL Fibre 50/50, přístupová rychlost 50 Mbps download, 50 Mbps upload bez limitu přenesených dat.
Metro Premium 12/6, přístupová rychlost 12 Mbps download, 6 Mbps upload bez limitu přenesených dat.
ME PROFl 10 Mbps / N, přístupová rychlost 10 Mbps download, 10 Mbps upload bez limitu přenesených dat.

Přístup Je umožněn v kteroukoliv denní nebo noční dobu. Poskytovatel uzlu si vyhrazuje právo dočasně přerušit nebo
omezit poskytování služeb na nezbytně nutnou dobu za účelem přestavby, měření, nebo opravy technického zařízení.
Bude-li to možné, ohlásí tuto skutečnost uživateli s největším možným předstihem.
Poskytovatel služeb poskytne uživateli v rámci plnění smlouvy zdarma následující další služby:
1. přidělení 1 IP adresy
2. zřízení potřebného počtu poštovních schránek po 10 MB
3. zdarma vystavení www stránky do 10 MB s přístupem FTP
4. zajistí uživateli služby primárního a sekundárního DNS
5. službu Veřejná IP
3. Účtování a úhrady

3.1 Za aktivaci služby dle čl. 2 zaplatí uživatel poskytovateli Jednorázově aktivační poplatek ve výši 0.00 Kč + DPH dle
platných právních předpisů.
3.2 Za poskytování služeb dle čl. 2 bude uživatel platit poskytovateli služeb paušální částku 7260.00 Kč + DPH dle
platných právních předpisů. Tyto částky budou účtovány od 1. ledna 2019.
- lokalita Husova 2624, Havlíčkův Brod 58001 - měsíční poplatek 3990.00 Kč bez DPH, jednorázový zřizovací
poplatek 0.00 Kč bez DPH
- lokalita Břevnice 54, Havlíčkův Brod 58001 - měsíční poplatek 990.00 Kč bez DPH, jednorázový zřizovací
poplatek 0.00 Kč bez DPH
- lokalita U Panskýeh 1452, Havlíčkův Brod 58001 - měsíční poplatek 2280.00 Kč bez DPH, jednorázový
zřizovací poplatek 0.00 Kč bez DPH

3.3 Poskytovatel zašle vždy do desátého dne v měsíci fakturu na částku uvedenou v bodě 3.2. se splatností 14 dnů.
3.4 V případě, že uživatel nedodrží termín splatností vystavené faktury dle smlouvy, vznikne poskytovateli nárok na
uplatnění úroku z prodlení ve výši 0.05 % (0,5 promile) z dlužné částky za každý den prodlení.
3.5 V případě, že prodlení úhrady vystavené faktury dle této smlouvy bude delší než 30 kalendářních dnů, má
poskytovatel právo pozastavit plnění této smlouvy do doby, než budou dlužné částky partnerem uhrazeny.
3.6 Uživatel se zavazuje, že pozastavené plnění této smlouvy z důvodů uvedených v bodě 3.3. nepoužije na poškození
dobrého Jména poskytovatele.
3.7 Plnění smlouvy nebo poskytování služby se obnoví za předpokladu, že uživatel uhradí v plné výši veškeré dlužné
částky včetně úroků do 30 kalendářních dnů ode dne pozastavení plnění smlouvy nebo poskytování služeb. V opačném
případě může poskytovatel odstoupit od smlouvy.
3.8 Obě smluvní strany se zavazují projednat na žádost smluvního partnera do dvou týdnů změnu úhrady za poskytované
služby (vyplývající například ze změny tržních cen, změny dostupných služeb, zatížení linek apod.) a pokud možno
předejít dohodou o změně cen Jednostranné výpovědi smlouvy.
Tento dodatekje vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran
obdrží po Jednom vyhotovení.
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