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Dílčí smlouva _ Technická specifikace služby FaxMail (TS)
k Rámcové smlouvě (dále jen ,'Dĺlčĺ smlouva")''.

Čísto smlouvy 2o18-5ĺ4693 Zákaznickéčislo 30173063

smluvni stÍany:
české Radiokomunikace a. s., lČ: 24738875,DlĆ: CZ24T3E875,
Skokanská 211711 , Praha 6 - Bŕevnov, í69 00, akciová společnost Żapsaná v obchodním rejstříku Vedeném Městshjm soudem v Praze,
oddĺl B, vlożka 16505 zastoupená: lng. Miloš Mastník' MBA, obchodní ředitel

dále jen',Poskýovatel"
a

dále ien ,,Účastnĺk'
sjednávajĺ t]ŕto paÍametry slużby:

obchodnĺ ÍiÍma nebo název právnĺcké osoby: Výzkumný ústav Sĺlva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Zapsán v obchodním rejstřiku: Veřejná ulkumná instiłuc€ oddíl: üožka:

łČ:00027073 DlC: CZO0027073

Sídlo, mĺsto podnikání:

Ulice: Květnové náměslĺ Čĺslo popisné / orientačilí: 39"l /

Město:Pruhonice PSČ: 25243 Kraj: StředoČeshý

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

oprävnění zástupci Účaslnĺka. Doc' RNDr. lvan suchara, CSc., ŕedĺtel

Ádresa

Číslo ĺs
Nahrazuje Ts č.

lD sluŽby

PoŽadavek na F
P'€ná adÍ€la Kód oĘedn&anárllđby:

Přĺ|menĺ a jméno:

Funkce:

Mobilnĺ teleíon:

E-mail:

kontaktnĺ osoba

PoŽadované datum zřízenÍlzměny služby:

Technická speci|ikaceje sjednána na dobu neurčilouI

SLA

' Tato Dílčí smlouva můŽe být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, nebo pĺsemnou rnipovědí některé
smluvní strany, přičemž výpovědní doba činí 5 měsĺcÚ a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení
výpovědi.

01.02 2019

st.A c

Ulice:

c.p'lČ.ońentačnÍ:

Obec:

PSC

UIR.ADR:

Květnové náměstí

391 I

Pruhonice

25243

65376 1 I

Lol(cłta Xoĺtt*tnl ooba
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cRA\\'

spdmcrĺdtr FaÍtlall

TeleÍonni čísĺo:

Úfustĺ*c*é čĺslo

D ĺlove

l(Hot'odrł'.'Úď'źDÍ b
El Pońované n Maslní n od ČTUIT

sÍněr komunikace Et obousměmý

E_mail adľesa pro přĺjem iodesílání Íaxu

E_mdl adĺesa pĺo pĘem faru

E{ilai! adresa pĺo odesĺlánĺ faxu:

Čemosł pláeb

E odchozĺ

wkoz@vukoz.cz

t] Přlďozí

ltjěsĺćně

'ostatnĺ ceĺly nespecifkované ve Smĺouvě se řídĺ ceĺlíkem sbżby'

ucastrĺł podpiseĺn Dítčí sĺĺĺotľvy pďvrŻuie, że obdrźel sLA catné ke dnĺ p@isu DíĚÍ sÍn|oury a, pokt}d eńst{e, Ceník (přĺpaď'ě
CenĘ) pđslrśné sluŽby či ďužeb a Že s nimi souhlasí, zavazuje se ie dodovat a đĺpa&lě zabezpečit lejich do<lĺžováĺli ilm
znđĚnými osobami.

Účasľlĺł podpis€ÍÍl této Dĺlč,ĺ vĺbuvy výslovně pňiímá tbraul obsaženou v dáĺú<u Smfuwí pokuta ýíslušĺého Cenĺku lam' kde je
Cenĺk pouŽĺvát.

I}arśĺ {edĺ'äl:

České

dn€ '.

obcltođn{ řeđitel

Za ÚČastnĺka

Wzkumný úslav Silva Taroucy pĺo kraiinu a ďrasné
zaäĺadniđví. v. v. i

Doc. RNDr. lvan suchaÍa, CSc.' ředitelMiloŠ Mastnĺk'
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