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Dílcí smlouva - Technická speciÍikace služby Business cIoud (TS)
k Rámcové smlouvě (dále jen ,,Dílčí smlouva")".

Císlo smlouvy 2018-514693 Zákaznickéčĺslo 30173063

Smluvní strany:
České Radiokomunikace a. s., lČ: 24738875. DlĆ: CZ24738875,

Skokanská 211711. Praha 6 - Břevnov. 169 00' akciová společnosl zapsaná v obchodnĺm rejstříku Vedeném Městshjm soudem v Praze.
oddĺl B. vloŽka 16505 zastoupená: lng. Miloš Mastník. MBA. obchodnĺ ředitel

dále jen .,Poskýovatel"
a

dále jen .'Účastnĺk"
sjednávaií tyto parametry služby:

obchodni Íirma nebo název právnické osoby: Výzkumný Ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné uahradnictví. V. V. i.

Zapsán v obchodním rejslříku: Veřejná rnj'zkumná ĺnstituce oddíĺ: vlożka:

lČ:00027073 DlČ. Czooo27o73

Sídlo. místo podnikání:

Ulice: Květnové náměslĺ Číslo popisné / orientační: 391 /

Město:Průhonice PSČ:25243 Kraj: Středočeshý

Doručovací adresa (pokud s€ lišĺ od adresy Účaslníka): PSČ:

oprávnění zástupci účastníka: Doc. RNDr. ivan Suchara- csc.. ředitel

Adresa

Čĺsĺo ls
Nahrazuje TS č.

lD služby

Pożadavek na Żřizení

PoŽadované dalum zřízení lzměny sluŽby:

Technická specifikace je sjednána na dobu neurčitou1
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' Tato Dílčí smlouva může být ukončena písemnou dohodou 5mluvních stran, nebo písemnou výpovědí některé
smluvní strany, přičemž výpovědní doba činí 5 měsícu a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení
výpověd i '

Příjmení a jméno:

Funkce.

Mobilní telefon:

E-mail:
-.

kontaktní osobaII
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ffiŕbEir..sctodElry
Velikost zálohovaných dat: 600 GB Četnost zálohování: 1x za 2Ą hod

Četnost plaleb MěsíČně
Pravidelná cena (cena uváděna bez DPH)': 0 Kč

Retence: 7 dní

'ostatní ceny nespecifikované ve Smłouvě se řídí ceníkem slużby

Účastník podpisem DĺIčĺ smlouvy polvĺzuie. że obdżel sLA platné ke dnĺ podpisu Dílčí smlouvy a, pokud existuje. Ceník (případně
CeníĘ) příslušné sluŽby či sluŽeb a že s nimi souhlasí. zauazuje se .je dodźovat a případně zabezpečĺt jejich dodźovánĺ jím
zmocněnými osobami.

Účastník podpisem této Dílčí smlouvy \^ýstovně pňiímá úpravu obsaženou v článku Smluvnĺ pokuta přÍslušného Ceníku tam. kde je
Ceník poużíván.

Da|ší uiednánĺ:

Čelnost plateb:

Pravidelná cena (bez DPH;ĺĺl'

Měsíčně

l0 6o0 Kč

CLOUD Model !
RESERVATION Model A
Kapacita Storage

Umĺstění vDC: oCŽEtol

Počet vCPU: ĺ2 ks

Celkouj'ýkon vCPU: GHz

Tier 0: 0 GB

Rychĺost VcPU Kapacita RAM: 16 GB

Kapacita RAM: 0 GB

Tier 2: 0 GBTier 1: 600 GB

Název organizace ve VCD: oprávněná osoba pro administraci ve VCD

?źlíĺíadłú PÜđtt€iÍy słźĘ Bu*ress clqd

Ukončením léto DS automaticky zaniká i DS Pronájem Software evidovaná pod lD: oP_14_00464_00001sog

Za Poskýovatele
Ceské Radiokomunikace a.s

Za Učastníka

Výzkumný Ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
v. v. i.

MĺloŠ Mastník' MBA. obchodní ředitel

.., dne

Doc. RNDr' lvan Suchara. CSc.. ředitel
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