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Dí|čí sľn|oLlva _ Technická specifikace s|užby MPLS VPN (Ts}
k Rámcové smlouvě (dále jen 

',Dílčí smĺouva'')''.

čĺslo smlouvy 2o18-514693 Zákaznickéčíslo 30173063

smluvní střany:
České Radĺokomunikace a. s., lČ: 24738875,DlĆ. CZ24738875.

Skokanská 21'l7t1'Praha 6 _ Břevnov. 169 00. akciová společnost zapsaná v obchodním Ęstříku vedeném Městshj'm soudem V Praze
oddíl B. v|oŽka 'l6505 zastoupená: lng. Miloš Mastník. MBA, obchodní ředĺtel

dále jen,,Poskýovatel"
a

obchodní Íirma nebo název právnické osoby: Výzkumný ústav Sĺlva Taroucy pro kĄinu a okrasné zahradnictví' v. v. i.

zapsán v obchodním rejstříku: Veřejná 4izkumná instituce oddíl: vloŽka:

lČ: 00027073 DlĆ' Czooo27o73

sídlo. místo podnikání:

Ulice: Květnové náměstí Číslo popisné / orientační: 391 /

Město:Pruhonice PSČ: 25243 Kraj: StředočesĘ

Doručovací adresa (pokud se liší od adresy Účastníka): PSČ:

oprávněnĺ zástupci Účastníka: Doc. RNDr. lvan Suchara. csc.. ředitel

Adresa bydliště:

dále jen ,,Účastnĺk"
siednávaií tyto parametry služby:

Ulice: KVětnoVé náměstí

39'ĺ /

PrŮhonice

25243

6537618

Č.p./Č.ońentační:

Obec:

PSC:

UIR-ADR:

LoHla
RfusrĹÚesalolca&yďtż!;l

Příjmení a jméno

Funkce:

Mobilnĺ telefon:

E-mail:

kontaRní osoba

Xonbkürlcoba
ttóĺl olpĺlnetané3łĚt

Čĺsto Ts
Nahrazuje TS č.

lD sluŽby

PoŽadavek na Zřízení

Pożadované dalum zřÍzení lzměny slużby:

Technická specifikace je sjednána na dobu neurčitou 1

SLA

01.02.2019

SLA D

' Tato Dílčí sm|ouva může b,ýt ukončena písemnou dohodou smluvních stran, nebo píśemnou výpovědí některé
smluvní strany, přĺčemž výpovědní doba činí 5 měsícŮ a zač.íná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení
výpovědi.
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seeclĺlĺace ĺtźtr IPLS rrPil

VPN - identĺÍikace sítě

Kapacita připojení lokaliĘ(dovĺrlink / uplink)

Rozhraní pro předání sĺuŽby

SpeciÍikace QoS (Třídy provozu):

ĺt'ódoĘeĺlnávaĚs&żby metsveĺt

- Jiné _

40 Mb/s / 40 Mb/s

ETH

D Rno Xl ľ'le

Součástí slużby CPE A

SluŽba slouŽí jako záloha

Četnost plateb

Pravidelná cena (cena uváděna bez DPH)':

tr
Měsíčně

4 000 Kč
- ostatní ceny nespeciÍikované ve Smlouvě se řídĺ ceníkem sluŽby.

Účastník podpĺsem Dílčí smlouvy potvÍŻUie. Že obdźel sLA plalné ke dni podpisu Dílčí smłouvy a, pokud existuje. Ceník (přĺpadně
CeníĘ) přísluŠné sluŽby či sluŽeb a že s nĺmi souhlasí. zavazuje se ie dodźovat a případně zabezpečit jejich dodżování jím
zmocněnými osobami.

Účastnĺk podpisem této Dílčí smlouvy rnýslovně pňjímá Úpravu obsażenou v článku Smluvní pokuta přÍsluŠného Cenĺku tam. kde je
Ceník pouŽíván.

Dalšĺ ujednání:

Za Poskýovatele Za Úcastnĺka

Výzkumný ťlstav silva Taroucy pro krajinu a okrasné
Ceské

zahradnĺctví. v' v' i.

loš Mastník. MBA. obchodní ředitel

ł

Doc. RNDr. lvan Suchara. CSc', ředitel

v?.ą|bąl?ĺ|q!o^" 1! i?_ l''i
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