
CRA

Đí|čí srnlouva _ TecľłnEcká speclfiľ<ace sluŽby e-Gall {TS)
k Rámcové smloUVě (dále jen ',Díĺčí smlouva'')".

čístosmlouvy 2018-514693 Zákaznickéčíslo 30173063

Smluvní strany:
české Radiokomunikace a. s., lČ. 24738875,DlC: CZ2473B875.
Skokanská 211711 ' Praha 6 - Břevnov. 169 00. akciová společnost zapsaná v obchodnĺm rejstříku vedeném Městsl1im soudem u Praze.
oddíl B. vĺoŽka 16505Zastoupená: ĺng. Miloš Mastnĺk, MBA, obchodní ředĺtel
dáIe jen .'Poskýovatel"

a

obchodní Íirma nebo nżev právnické osoby: Výzkumný Ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Żapsán v obchodním Ęstříku: Veřejná rnj'zkumná instituce oddíl: vložka:

lĆ. o0027073 DlČ: CZO0O27}73

Sídlo' místo podnikání:

Ulice: Květnové náměstí Číslo popisné / orientační: 391 /

Měslo:Průhonice PSČ:25243 Kraj: slředočeshý

Doručovacĺ adresä (pokud se liší od adresy Účastníka): PSČ:

oprálrnění záslupci účastníka: Doc' RNDr. łrran Suchara. CSc.. ředitel

dále jen .'ÚčaslnÍk"
siednávají ł/to parametry služby:

Čĺslo ĺs
Nahrazuie TS č.

lD sluŽby

Pożadavek na

oP-'ĺ 4_00465-00004s05

Zřízení

Ulice:

Č.p./Č. orientačnĺ:

Obec:

PSČ:

UIR.ADR:

Za Dálnicí

146 t

Průhonice

25243

6535399

Lotdita

Příjmení a jméno

Funkce:

Mobil:

E-mail:

-

Kođtałlnĺ cob
K'ůd ď'FdÍ}äraÉ3&ÉDy: €call

PoŽadované dalum zřÍzenílzměny sluŽby:

Technická specifikace je siednána na dobu neurčĺtou1

sLÁ

01 .02.2019

SLA B

' Tato Dílčí smlouva můŽe být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, nebo písemnou rnýpovědí některé
smluvní strany, přičemž výpovědní doba činí 5 měsícú azaćíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení
výpovědĺ.

ce!k€ tr.]dicł']nUilik-l.€ 2 :
Iil



speĺĺnrace*źtr ecaĺ

Přidělená čísla na lokalitu {ĺozsah):

tax. počet současně vedených hovorŮ do lokality: hovoru

tr CENTREX:

E SIP trunk:

tr E1 (PRl) trunk ze SSW

Typ poskytoYané služby:

tr SIP tr MGCP

Registrovaný E / neregistrovaný E

TariÍ:

Smluvní hovomé na sluŽbu*:

Cetnost plateb

Pravĺdelná cena (cena uváděna bez DPH)-:

0Kč

Měsíčně

500 Kč

CRA

4a Poskýovatele
Ceské Radiokomunikace

'ostalní ceny nespecifikované ve Smlouvě se řídí ceníkem slużby

Účastník podpisem Dílčí smĺouw polvíŻuje. że obdrŽel sLA platné ke dni podpisu Dílčí smłouvy a. pokud existuje. Ceník (případně
Ceníky) příslušné sĺuŽby či sluŽeb a Že s nimi souhlasí. zavazuje se je dodźovat a případně zabeŻpečit iejich dodżování jím
zmocněnými osobami.

Účastník podpisem této Díĺčí smlouvy lyslovně pňjímá úpravu obsaŽenou v článku Smluvní pokuta přĺslušného Ceníku tam. kde je
Ceník používán.

Dalši ujednánĺ:

Za Účastnĺka

MiloŠ Maslník. MBA. obchodnĺ ředitel

Výzkumný Ústav Sĺlva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví, v. v. i.

Doc. RNDr. lvan itel
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