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Dílčí smlouva - Technická specifikace služby ČRA Virtual Firewall (TS) 
k Rámcové smlouvě (dále jen „Dílčí smlouva“)". 

Číslo smlouvy 2012-511180 Zákaznické číslo 30074003 

Smluvní strany: 
České Radiokomunikace a. S., IČ: 24738875. DIČ: CZ24738875, 
Skokanská 2117/1, Praha 6 - Břevnov, 169 00, akciová společnost Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, 
oddíl B, vložka 16505 zastoupená: lng. Radim Chudárek, manažer útvaru prodeje ICT pro korporátní segment 
dále jen ,,Poskytovatel“

a 

Obchodní firma nebo název právnické Osoby: Sociální služby Česká Třebová 
Zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl: Pr vložka: 139 

ıč: 70933341 Dıč: 

Sídlo, místo podnikání: 

Ulice: Bezděkov Číslo popisné/ orientační: 918/ 
MěSto:Česká Třebová PSČ: 56002 Kraj: Pardubický 

Doručovací adresa (pokud se liší od adresy účastníka): PSČ: 
Oprávnění zástupci účastníka: JUDr. MAGDALÉNA PETERKOVÁ, Ph.D., ředitel 

resa y ı _ 

dále jen „Účastník“ 
Sjednávaji tyto parametry služby: 

čısıø TS Ăıì ,ˇflv 
3 ID Služby OP-17-00323-00003503 

Nahrazuje TS č. Á Požadavek na Zrızenı 

Přesná adresa ınkaıııy sıužhy Köđ Oblfiđflävflflë $IUžby= 
Lokajìta Kontaktní osoba 

Ulice: Mahíerovy sady Příjmení a jméno: pan Vašíček Jan/ 
Č.p./Č.orientační: 2699/ 1 Funkce: 

Obec: Praha Mobilní telefon: 

PSČ: 13000 E-maiız 

UIR-ADR: 22701605 

Požadované datum Zřízení služby: 30.9.2019 

Technická specifikace je sjednána na dobu určitou 1 24 měsíců 
SLA SLA D 

1 Pokud Účastník písemně nepotvrdí ukončení platnosti této Dílčí Smlouvy nejpozději 2 měsíce před uplynutím doby, na 
kterou se tato Dílčí Smlouva sjednává, platí, že platnost této Dílčí Smlouvy byla změněna na dobu neurčitou. V takovém 
případě může být tato Dílčí smlouva ukončena písemnou dohodou smluvních stran, nebo písemnou výpovědí některé 
smluvní Strany, přičemž výpovědní doba činí 30 dní od dne doručení písemné výpovědi. Doba trvání TS se počítá 
v souladu S či. 11 Všeobecných obchodních podmínek. 
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Specifikace služby: ČRA Virtual Firewall Kód objednávané služby: vfvv 

Typ firewaííu Dedikovaný 

UTM funkce S UTM 
Varianta firewaííu 

Varianta služby 

Četnost plateb Měsíčně 

Pravidelná cena (cena uváděna bez DPH)*: 
* Ostatní ceny nespeciflkované ve Smlouvě se řídí cenlkem služby. 

Další nastaveni: 

Rozšiřující licence: 

Účastník podpisem Dílčí Smlouvy potvrzuje, že obdržel SLA platné ke dni podpisu Dílčí smlouvy a, pokud existuje, Ceník (případně 
Ceníky) příslušné služby Či služeb a že S nimi souhlasí, zavazuje se je dodržovat a případně zabezpečit jejich dodržování jím 
Zmocnènými osobami. 
Účastník podpisem této Dílčí smlouvy výslovně přijímá úpravu obsaženou v článku Smluvní pokuta příslušného Ceníku tam, kde je 
Ceník používán. 

Další ujednání: 
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Ing. Radim manažer útvaru prodeje ICT pro korporátní JUDr. MAGDALÉNA PETERKOVÁ, Ph.D., 
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