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Dílčí smlouva - Technická specifikace sluŽby MPLS VPN (Ts)
k Rámcové smĺouvě (dále jen ,,Dílčí smlouva")".

čĺslo smlouvy 2o18-5'14693 Zákaznickéčíslo 30173063

smluvní stľany:
české Radiokomunikace a. s., ĺČ: 24738875, DlC: CZ24738875'
Skokanská 2117h, Praha 6 - Břevnov. 169 00. akciová spoĺečnost zapsaná v obchodním Ęstříku Vedeném Městshjrn soudem V Praze'
oddíl B. vloŽka 16505 Żastoupená: lng. Miloš Mastník' MBA, obchodní ředitel

dáĺe jen .,Poskýovatel"
a

dáĺe jen .Účastník"
sjednávají tyto parametry sIužby:

obchodní Íirma nebo název právnické osoby: VýŻkumný Ústav SiĺVa Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Zapsán v obchodním Ęstříku: Veřejná u/kumná instituce oddíl: vloŽka:

lČ: 00027073 DlČ: CZ\O027O73

Sídlo. místo podnikání:

Ulice: Květnové náměstí Čĺslo popisné / oÍientační: 391 /

Město:PrŮhonice PSČ:25243 Kraj: Středočeský

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

oprávnění záslupci účastníka: Doc. RNDľ' lvan Suchara. CSc.' ředitel

Adresa

Čĺslo Ts
Nahrazuje TS č.

lD slużby

PoŽadavek na Zřízení

Ulice:

C.p./C.orĺentační

Obec:

PSČ:

UIR.ADR:

Květnové náměstí

391 /

PrůhonIce

25243

653761 I

Lołďta
FfusłÉ edresa ld(đy st'ÉÜy

Příjmení a jméno:

Funkce:

Mobilní telefon:

E-mail:

-

kontaktní osoba

Koĺffi coba
K'ód ob|eüłłvłĺÉsłđĎ1l:

PoŽadované datum zřízenílzměny sluŽby:

Technická specĺfikace je sjednána na dobu neurčitou 1

SLA

01 .02.2019

SLA B

' Tato Dílčí smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, nebo pŕsemnou výpovědí některé
smluvní strany, přičemž výpovědnŕ doba činí 5 měsícŮ a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení
výpovědi.
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specĺliłae.e *ŕüy: IPLS YPl{

VPN - idenliÍikace sítě

Kapacita připojenĺ lokaliĘ(downlink / uplink)

Rozhraní pro předání slużby

Specifikace QoS (Třídy provozU):

Součástí sluŽby CPE A

SluŽba slouŽí jako záloha

Četnosl plateb

Pravidelná cena (cena uváděna bez DPH)-:

Kód oĘedná'ľđnĺéď'źĘl: mpbvpt
_ Jiné -

10 Mb/s / 10 Mb/s

ETH

EĺnoElľe

X
Měsíčně

2 800 Kč
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* ostatní ceny nespeciÍikované ve Smlouvě se řídí ceníkem sluŽby.

Účastnĺk podpisem Dílčí smlouvy potvĺzuje. Že obdržel SLÁ platné ke dni podpisu Dílčí smlouvy a, pokud existuje. Ceník (případně
CeníĘ) přĺslušné sluŽby či služeb a Že s nimi souhlasĺ. zavazĄe se .ie dodźovat a pŕípadně zabezpečit jejich dodżování jĺm
zmocněnými osobami.

Účastník podpisem léto Dílčí smĺouvy vyslovně pňjímá Úpravu obsażenou v článku Smluvní pokuta příslušného Ceníku tam. kde |e
Cenĺk poużíván.

Dalši ujednánĺ:

Za Učastníka

Výzkumný Ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví, v.

Mastník. MBA. obchodní Doc. RNDr' lvan Suchara. CSc., ředitel
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