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I. Objednatel:

Sídlo:

IČO;

zastoupený:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

I.
SM Lux/Ni STRANY

Město Holice

Holubova I, 534 '14 Holice

00273571

Mgr. Ladislavem Effenbeı'kem Starostou
(dole jen __„objednatel“).
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zapsaná:

Rosa! spol. S r. o., Člen Site Orange 8a Green Solutions
Letohradskäˇı 1359.r 562 06 Ústi nad Oı-iiei
2-35 10 85 65

273 * 25108565

u Krajského Soudu x“ Hradci Kráłoyo
evifleı'ıčni Číslo: Spis C/ loüfllł
zastoupená: Jaroslavem Kopeckýmfi j edoatelem
(dále jen „_„poskytovatel“).
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smluvní strany' prohlašují. ze nejsou úpadcí ani dlužníky v řízení o konkursu a vyrovnání

a ani návrh na prohlášení konkursu u ních nebyl zamitnut pro nedostatek majetku. a to bez

ohledu na to.. zdajsou tyto skutečnosti zapsány do obchodního rejstříku.

Zástupci smluvních stran prohlašují., že jsou oprávněni jménem svych smluvních stran

jednat., podepisovat a ěinit veškeré právní ůkony související s uzavřením teto smlouvy. a

že jejích způsobilost k těmto právním úkonům není nijak omezena aní vylouěena.

Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škody1 které by jim vznikly v důsledku

nesprávností těchto prohlášení.

Ill.

PŘEDMĚT sMLOv
Poskytovatel se zavazuje dodat touto smlouvou vymezené zařízení a opakovaně ěínít

úkony specifikované touto smlouvou. jejichž účelem je především poskytování touto

smlouvou vymezených služeb. Poskytovatel se zavazuje ěínít uvedené ukony

ve sjednaněm rozsahu.

Objednatel se zavazuje poskytovateli hradit peněžitou odměnu ve stanovené vyší. termínu

a stanoveným způsobem. Dále je objednatel povinen poskytovat maximální možnou

součinnost k řádnému plnění závazků poskytovatele.

Předmětem této smlouvy je poskytování služby "OG serverBoz" dle níže uvedené

specífil-tace a za níže stanovenych podmínek.

Na základě ustanovení této smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytovat objednateií

služby "OG serverBox“ a objednatel se zavazuje za. využívání této služby platit

poskytovateli dohodnutou cenu.
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un Službou "OG serverBoz“ se pro L'ıčely této smlouvy rozumí:

ł služby poštovního serveru

ł WWW a FTP proxy server

ł souborový server pro sdílení diskového prostoru

I možnost vystavení jedné domény ll. řadu na hostíngovém serveru poskytovatele

I* směrování síťové komunikace

ł schopnost klasifikace a. filtrování nebezpečných datových toků

ł ostatní služby dle konkrétních požadavků objednavatele. na. kterych se smluvní strany

výslovně dohodnou

To vše pro 60 uživatelskych licenci služeb. V dalším textu je tato služba nazyvana

souhrnně `.sof`tware...

IV.

ZPŮSOB REALIZACE vZÁJEMNÉHO STAVU
l. Poskytovatel prodava v l. polovině října 2005 objednateli hardware dle odstavce V., ktery

obsahuje data nezbytná. pro zajištění předmětu smlouvy. l-lardware se stava majetkem

objednatele.

_In
J Objednatel se zavazuje. že nebude sam nebo prostřednictvím třetí osoby jakkoliv

zasahovat v době trvání této smlouvy do hardware., čímž se rozumí zejména mechanicky

zásah do hardware.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI Poskvrovaˇrsta
1. Poskytovatel je povinen dodat kompletní hardware a software objednateli. provést jeho

instalaci na nitisté1 provést implementací a prvotní nastaveni včetně zaškolení

administrátorů a to v termínu do 30. l l.. 2005 .

Ĺa hardware a software se považují:łflJ
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Objednatel: I' Poskytovatel; fl-fl-f

a) Server xSerìesMó (xf/136„ lntel Xeon 3.OOGe/8OOl'VlHa1 1MB, lGB., 4a IBM

1468013 [OK-rpm Ultra320 SCSI Hot-Swap SSL IBM ServeRAlD-'ľk (Íor'ıtı'oller`„

2xti70W p/s, Tower (8841-1 1Y))

b) serverBox instalovaný na tomto hardware

Poskytovatel je povinen provádět a zajišťovat (outsourcing):

a) prèzrvidelnou údržbu týkající se hardware a Software prováděnou vzdáleně nebo přímo

na místě v provozovně objednatele

b) incidenění údržbu týkající se hardware a software prováděnou vzdáleně nebo přímo na

místě v provozovně objednatele

c) aktualizaci antivirových databází pro (50 licencí antiviroveho subsystěmu software

d) aktualizaci antispaınovýeh databází pro 60 licencí antiviroveho subsystemu software

e) provádění bezpecnostních aktualizací software

f) automatický update na nově verze a funkce software

) nonstop servisní telefonní linku pro konzultace a hlášení disfunkce hardware neboUG

software

h) průběžnou implementací a nastavování hardware a software objednatele vzdáleně nebo

přímo na místě v provozovně objednatele

i_) připadne obnovy Zálohovaných dat

j) školicí a poradenská služby týkající se hardware nebo software

'lncidenění údržba podle bodu V.3.b) Zahrnuje všechny ukonjvI poskytovatele týkající se

hardware nebo software nebo služeb poskytovaných objednatelem, ktere poskytovatel

Činí:

a) k odstranění havárie nebo jejich následků a k dosažení známého bezpečného stavu

hardware a software.

Poskytovatel garantuje funkčnost hardware a software do maximálně následujícího

pracovního dne stejného ěasu od ěasu nahlášení poruchy ěí distunkee a to v případě

havárie nebo disfunkce hardware specifikovaneho bodem V221) a software



speeitikovaného bodem V.2.b'). Poskytovatel se zavazuje k reakěni době zahájení servisní

Činnosti maximálně 2 hodiny po nahlášení havárie a to denně od 7100 do 17:00.
6. Poskytovatel garantuje aktualizaci potřebných bezpečnostních databází uvedených v

bodech Vše). V.3.d). Vše) na software.

7. Poskytovatel má povinnost podle bodu V.3.g) zajišťovat pro objednatele telefonní a mail

hot-line pro uěely krátké porady nebo pro nahlášení havárie. Tato služba je poskytována

na některém z následujících telefonních ěísel: 46:5 52ti 901. 736 53] 802 a na mailu

serveı“box@resal.cz

8. Poskytovatel se zavazuje nakládat s daty. s nimiž se dostane u objednatele do styku. (dále

jen ..data objednatelď). tak. aby se v maximální možné míře zamezilo jejich poškození a

zneužití třetí osobou. Poskytovatel je zejména. povinen postupovat následujícími způsoby?

a) poskytovatel je povinen domluvit se s objednatelem na nejvhodnějšim způsobu

zálohování dat. s přihlédnutím kjejich objemu. hodnotě. průměrné době jejich změny.

k možnostem danym materiálním vybavením objednatele. jakož í k periodicitě svych

pravidelných návštěv u objednatele.

b) v případě zpracování či zálohování dat objednatele ve své provozovně je poskytovatel

povinen tato data zpřístupnit pouze těm svym pracovníkům. kteří jsou spolehlivi a jsou

smluvně zavázání zásadami bezpečného nakládání s daty.

c) poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících

s objednatelem. o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním svych závazků podle této

smlouvy. Uvedené skutečnosti je povinen utajovat. Povinnost mlčenlívostí trva vždy

po dobu 5 let od jejího vzniku. minimálně však po dobu trvání smluvního vztahu

podle této smlouvy.

CJ. Poskytovatel je oprávněn provádět úkony směřující k plnění svych závazků podle této

smlouvy prostřednictvím svych pracovníků nebo prostřednictvím jinych subjektů. které

tim pověří. Poskytovatel je povinen vždy zajistit. aby každá osoba. jejímž prost'íˇ'edníctvínı

tyto úkony provádí. byla povinna zachovávat mlěenlivost ve stejném rozsahu. jako

poskytovatel.
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Pokud dojde jednoznačnou vinou nebo nedbalosti poskytovatele k prokázané ztrátě nebo

zneužití dat objednatele. je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu do

vyše poloviny ročního poplatku za outsourcing. Touto pokutou není dotčen objednatelův

nárok na náhradu škody.

Pokud dojde jednoznačnou vinou nebo nedbalosti poskytovatele k nedodržení závazku dle

bodu Vit. a bodu V5.. je poskytovatel povinen uhradit objednateli pokutu do vyše

desetiny ročního poplatku za outsourcing- Touto pokutou není dotčen objednatelův nárok

na náhradu škody.

.Zhotovitel se zavazuje pojistit sám sebe pro případ škody vzniklé v souvislosti s

prováděnymi výkony v rámci plnění této smlouvy objednateli nebo třetím osobám. Císlo

pojistky sjednané pro tyto účely je l '1076221 59. Generali Pojišťovna as.

VI.

PRÁVA A POvıNNOSTı OBJEDNATELE

Objednatel je povinen umožnit poskytovateli seznámení se všemi skutečnostmi nutnymi

k í'ádnétnu plnění závazků podle této smlouvy.

Objednatel je povinen dodat poskytovateli veškeré jím požadované informace tykajicí se

plnění závazků podle této smlouvy bez zbytečného odkladu.

Objednatel je povinen platit všechny f'aktuıy vystavené poskytovatelem včas. Neplnifllí

objednatel tuto povinnost., je poskytovatel oprávněn odepřít plnění svych závazků podle

této smlouvy.

Objednatel je povinen kooperovat. s poskytovatelem při zavádění nové techniky a systémů

tak.. aby poskytovatel nebyl omezen v možnostech dostát svych závazků.

Splnění závazků ze strany poskytovatele blíže specitikovanych v odstavci IV této smlouvy

je podmíněno tim. že objednatel umožní poskytovateli on-line přístup pro vzdálenou

správu hardware a software.

V případě. že objednatel uplatní nárok na službu dle Výìb) a závada byla způsobena

objednatelem nebo třetí osobou1 je objednatel povinen poskytovateli zaplatit náklady
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spojené s odstraněním této závady ve výši 450.- Kč + 'DPH za každou započatou hodinu.
V případě. že bude Objednavatel požadovat po poskytovateli odstranění závady v
.souvislosti s problémem 'na jiném hardware nebo software objednatele nebo třetí osoby.
Zavazuje se za tuto službu zaplatit poskytovateli náklady spojené s odstraněním této
závady ve výši 450.- Kč + DPH za každou započatou hodinu.

VII.
CENA ZAŘÍZENÍ A OUTSOURCINGU

Cena za zařízení a za outsourcingové služby bude poskytovatelem lakturována vždy ve
vyši stanovené dle sjednaných zásad. Objednatel je povinen uhradit každou takturovanou
částku v plné výši. Případné reklamace ohledně fakturovaně částky budou vždy vyřízeny
až dodatečně.

Faktury jsou splatné na bankovní účet poskytovatele., uvedeny na faktuře.
Datum splatností odměny je poskytovatel povinen uvádět na laktuře.
Faktura na částky za outsourcing bude vystavována vždy za. období l rok (dále jen
„rozhodné období“). a to k prvnímu dni rozhodného období.
Cena za. zařízení dodané dle odstavce le stanovena na 125 000.- t“ DPH.
Cena za období l roku outsourcingu včetně ceny za licence anitiviru a antispanıu dle bodů
odstavce Ill. je stanovena na vyši ól 791,- + DPH.
Poskytovatel má právo od l. l. 2006 každoročně zvyšovat ceny služeb a licencí o inflaci
předchozího roku. Objednatel s tímto souhlasí. Pokud objednatel zvyšení nájmu o inflaci

nepřijme“ má pmkytüvatel pľ'ářü Vypüvëdët tuto smlouvu ve výpůvédní lhůtě 30ti dnů.

vııı.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. a to s účinností od l. 12.2005.
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Neplní-vli objednatel sve závazky podle teto smlouvy. zejmena povinnost poskytnout
maximální možnou součinnost křádněInLı plnění závazků poskyttíívatele.J nedostává se
poskytovatel do prodlení.
Pro závazky poskytovatele podle teto smlouvyr je rozhodnýˇ stav hardware objednatele
vdobě uzavření teto smlouvy. Vpřípadě výrazně změny počtu komponent hardware.
rozsahu požadované údržby ěi jine podstatně změny okolností se objednatel
s poskytovatelem mohou dohodnout na změně výše odměn. Nedojde-Ii k takove dohodě.,
ač byla vedena příslušná. jednání, je poskytovatel vuvedenýeh případech oprávněn
vvpovědět tuto smlouvu ve výpovědní lhůtě 60ti dnů.
Tuto smlouvu může kterákoliv smluvní strana vjz'povědět.r a to í bez udání důvodu.
Výpovědnı' lhůta ěiní 90 dnů a poěiná běžet od prvního dne měsíce následujícího po
měsíci., v němž byla výpověď doručena dnuhe' smluvní straně.
Veškeré změny a dodatky k teto smlouvě smějí být uěiněny pouze písemnou formou.
Smluvní strany jsou povinny vzájemně se upozornit na každou změnu v údajích
uvedených v bodech l. I. a 1.2.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech., z nichž každá. smluvní strana obdrží
jeden.

Obě smluvní strany prohlašují. že se řádně seznámili s celým obsahem smlouvyr a na
důkaz sveho bezvýhradněho souhlasu připojuji sver podpisy.

V Ústi nad Orlicí dne l. 10- 2.005

Objednatel: ' 'laoskytovatelą /


