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Specifikace služby Ethernet Line 
Slu>.bv l:.lhernel l.111e Je určena pro vysokorychloslnl propojel'li lokálních počítačových síti. Poskytuje přenosové prostředí. které umožňuje přenášet všechny lypy dal na 
spoleé11é 11111;,slrukture Je ialuíena 11a p7enosu l::lhemel rámců v páteřní siti poskytovatele. 

So~čásli smlouvy č_ ; 40101654768 (dále jen .smlouva") 

8per:,l1kace služby č. : 40101234479 Revize: 1. verze 1 

Revize: s. verze: 1 

Exist služba č. ·: 

Zákazník č.: 9799126 

Požadavek na: zřlzenl služby 

Pos kyt o v a tel 
T-Mobile Czech Republic a.s. se sidlem 1 omičkova 214411, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681. spisová značka B 3787 vedená Městským soudem v Praze 

f>1o<leJce Monika Zouharová Obchod ni poži:loavek ID: 0337423 Partnerská smlouva: 

Srnluvni partner! Oprávněná osoba 2 

Ohchodn' firrnaljméno: Městská část Praha 3 

Opt.iv11ény 1ástupce Jifl Ptáček 

leldon 

Termíny 

IČ 00063517 

Funkce: Starosta 

E-mail: 

Plánovan-ý lermin zřízeni nebo změny Služby Je stanoven do 70 dnů od podpisu této Specifikace služby oprávněnými zástupci smluvního pai1nera/Oprávněné osoby a 
po~kylovaiele a dodáni souvisejicich dokumentů. které jsou nezbytné pro zfizeni ci provedení změny Sluíby (např vyplněný a podepsaný formulář CAF. souhlas vlastníka 
ob1eklu atd j. 11enl-li dále v konkrétní SILl~by sjeunán 1em1i1, odlišn~ 

M1111111al11i doba "iíváni služby je s.ianovena na 36 měsíci:.. neni-li dále u konkrétní Služby s1ed11ána minimální doba užívání služby odlišná. 

Cem• ·,·;,1étov.inf. 2<1 poskytovimi Sl112eb dle této Specifik.rce služeb se započltává du Minimálnlho odběr11 definov"mého ve S1nlo1.1vě-

K.ontakt pro správu aktivní služby (ADSR - administrátor systémových řešení) 
1\d1n,111s!rálor ~yslémovych řešeni (ADSR) ·,: Jakub Zrzavý 

1 clefon 1 (mobil)_ Telefon 2: 222 11 ť, 285 

e-mail2 F.-m:iil 1. @praha3.cz 

K<>1',lakl pro plánovaný výpadek'• 

Lokalita A 
Spcc·ti kacc l<oncového ood 1.1: U NI 

. l>~ahl,l 11hGt: Lipanská 389/11 

Konlaktn1 oso11a v lokalitě' Jakub Zrzavý 

Lokalita B 
Speclf1 kacP- koncového bod u: U NI 

Lokalita uhce Perunova 919/5 

i<onlaktni osoha v lokalilé ': Jakub Zriavý 

Parametry služby 

Telefon: 

Identifikace rnlllbplexového rozhraní UNI ~: 

Město· Praha 

r elefon: 222 116 285 

Identifikace multiplexového rozhraní UNI ~: 

Město: Praha 

Telefon: 222 116 285 

Heslo: 

E-mail: 

Identifikace centrálniho rozhraní NNI ~ 

PSČ 130 00 

E-ma1I @praha3.cz 

ldeotifikace centrálního rozhraní NNI •: 

PSČ: 130 

E-mail: @praha3.cz 

'./:.n~lll..t ~luiby EPL 

lyµ 107.l-,rani ·- Lo1<ali!a A 

Přenosová Kapacita: 100 Mbit/s 

TYi-> rozhraní - Lokalita 8: 

Encupsulace - lokalita B: ~- ncupsu,acc ··· i okalila A 

3arantovaná úrov,,ň služby: 99,SO% 

Centrální rozh ran i NNI Hodoota S.·VID - Lokalita A:•: Hodnota s-vid - Lokalita B · 9• 

Doplňkové služby 
Qos Ne Třída Real-time: Třiaa business: Třída standard : 

Provozní statistiky: Ano· Basic 1'ro:11<11vrii dohled A no 

BaGk ,1p Ne Rozšířená l.2CP trnnsparence: A110 Limit MAC adres: 

P, onájern zařízení 9 

"1orni1em unmanay~d CPE Ne 

OodmeéM, 111rormac:e: 

Typ CPE 

l'<llj><M"'1Y úďa1. V plipadll zolén na ox,s1u1icl slinbě uvedlo čl&lo stutby (SID) Čisto služby Je uvedené na rn1<1,Jtc TMCZ. 
Poorobnó idet11Jt,1mcn1 údaju- v,z výše uvodcriA smlouva/pllloh3 Seznam OP'}lvnlmých osob 

IOS: 

\ plfpodé. lo.Je >\OSR k01\lak1 slOJf>ý P<O v!ed'ulX lo~ahly, vypl~le pouze u ptV1ll lokall1y ht0.niadn6 specifikace sMby 
( .• oi<~\l 1e AOSR zarover\ ko11131<1om pro plánovaný' vypade~. doplllto ANO, pokud Je 10 Jlno o,;oba. vyplr\!o ~daje nobo ponetht• prázdné.11epožac1u1e1e~1 iád11ý kon1ak1 
, J,ln Okt\,hu IGNfl'R). kó<l bylo ,t vyu~\o pot !)dované.~o Muluplexovarlého rozlvanl UNI. Lze vy11'-it poozo pto vorla111u EVPL 
::15lo W u~u (GNITRI Cen1rál11lho ro.dva11I NNI . 
._, .. :1phl1c~ IJ<.lVL<:: v př1p~C1ť:, pukud se kontakt lišl nd ADSR 
~.'yph~•.,Jr. ~r. l":?v%e ~ připadč, ž~. IC:l' 11.odnuta S-Vlf? p1'11:lělo•1a1u::1 Sn·1uv11im p;:irtr,er~n· 1 C>pra ... ·riónou osobou. 
, ).-:-,11,;1,:>·.,;a:; •..:?.lJ;J 1,~onAJCUrl %onLer, ,e pr:~k~•tova11c:1 poc1~e pndrninck plat11e111~ 1;op1s.1 ;:i C0n;ku :;lui.l.ly pmnA1r.rn lS(lze,1i 

č: ,t>Kaznik» 9!Y\l12ó č: l<on1raKlu 4U1016!"1760_~,_1. é sµec 40101234479 1 I. OP xóa 0337423 
OocTyp~ KA~. Subl ype SS. Kód rlok1J,11t,.,tu U0C054B -

Stninka 112 
ver 0·1.c:. 1!102 



Cenová ujednáni (v Kč bez DPH) 
.Jcdnorá,ová cena za zři7.eni služby: 

.Je-1no, ázová cena za QOS Kč 

Jednorázová cena za proaktivní dohled: 

Jednorázová cena za provozn i statistiky: 

Jednorázová cena za Back-up: Kč 

(v ceně") 

(v ceně"I 

(v ceně') 

.Jednorá?.ová cena za MAC adresy: Kč 

Jednorázová cena za pronájem zařízen i: Kč 

• J l <!llmulu v pravidf.'lné mésični cen8 

Pravidelná měsični cena za službu a sjednanou ůroveň kvality: 19000 Kč 

Pravidelná měsíční cena za QOS: Kč 

Pravidelná měsíční cena za proaktivní dohled: 

Pravidelná měsíční cena za provozní statistiky: 

Pravidelná měsíční cena za Back-up: Kč 

Pravidelná měsíční cena za MAC adresy: Kč 

Pravidelná měsíční cena za pronájem zařízeni: 

(v ceněť) 

(v ceně") 

Kč 

thernet Line 

Poznán,ka l<e dni zřízení této služby bude ukončena slu:!ba Ethernet Line 510: 907700000956635. Tato Spocifikace služby nahrazuje Specifikaci služby IP VPN 
č. 40101193769_ 1_ 1 a Specifikaci služby tP VPN č. 40101193770_ 1_1, které byly podepsány dne 10. 05. 2019, avšak nebyly zreatlz.ovány. 

Všechny ci~ny uvedené v této specifikaci služby jsou ceny bez DPH v :i:ákonem stanovené výši. 

Pro technickou podporu využijte prosím telefonní číslo: 800 737 311 

Smluvní partner/Oprávněná osoba podpisem této S~ecifikai.;e služby potvrzuje, že se seznámil/a a porozuměl/a podmínkám zřízení a poskytování této Slu:i!by, zejména že se 
seznómilla s cenami zde uvedené Služby v.;etné doplňkových Služeb, resp. s Ceníky vztahujícími se ke zřízeni a poskytování této Služby či s Dohodou o cenových 
podmínkách. že s nimi souhlas!. že jsou mu/ji srozumitelné a že je bude dodržovat. zejména pak ze bude nradit sjednaně ceny zde uvedené Služby. Dalši podrobnosti a 
podmínky dl;,e11i" poskytováni z.de uvedené Služby jsou stanoveny v Popisu služby, jejichž platné znění je k dispozici na www.I-mobile.cz nebo na Zákaznickém portálu. 
pfičemi: Smluvní partnef/ Oprávněná osoba prohlašllje. že se s těmito dokumenty seznámil a dále se zavazuje podmínky v těchto dokumentech stanovených dodržovat. Talo 
Specifikace služby se řidl rovněž poeln1ínkami stanovenými ve Smlouvě (včetně Poelmlnek Firemního řešeni) uzavřenou mezi poskytovatelem a Smluvním partnerem. Uzavirá
h luto Specifikaci slllžby Oprávněni! osoba tak svým podpisem potvrzuje. že se s podmínkami Smlouvy (včetně Poaminek Firemního řešeni) semánríla a zavazu1e se jimi řídit. 

u1<,viri1-h tulo Spt'Cllikac, služby Oprávněná osoba, tak tato Specifikace ::1lužeb je platná až okamžikem, kdy k podpisu této Specifil<ace služeb za TMCZ a Oprávněnou osobu 
phpop svui po(Jp,s ,ov11ěř Smluvní partner dle Smlouvy, čimž vyjadřuje svúJ souhlas s uzavfenlm této Specifikace služeb mezi Oprávněnou osobou a TMCZ. 

Spe(;1tikace služby byla vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu. přičemž Poskytovatel obarži 2 vyhotoveni Specifikace a Smluvní partner/Oprávněná osoba obdrží 
1 vyhotoveni Specifikace. 

Datum: 2 7 -08- 2019 
Ing Pavel Lutovský I Manažer ; ·~eJe SMEIVSE zákaznikum 

,Jméno a tunkce zá ~~;(I poskytovatele 

Datum: 

Jiří Ptáček I Starosta 

2 7 -08- 2019 

soby 

Stránka~/ 2 
~ar OTP_ 1ao2 




