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Dílčí smlouva - Technická Specifikace služby CPE - Pronájem (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 

IČ: 70933341 DIČ: 

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. Magdalena Peterková, Ph.D., ředitel 
Adresa ±›vflIIš‹ë= 
dále jen „Účastník“ 

sjednávají tyto parametry Služby: 

Číslo TS ID služby OP-17-00323-00002802 
Nahrazuje TS Č. Požadavek na Zřízení 

Přesná adresa lokality služby Kód 0bI°d"àVa"Ö SIUŽĎYI 
Lokama Kontaktní osoba 
Ulice: Příjmení a jméno: Vašíček Jıuv 
Č.p./Č.orientační: 172/ Funkce: kontaktní osoba 
Obec: Česká Třebová Mobilní telefon: 

PSČ: 56002 E-mail: 

UIR-ADR: 24725366 

Požadované datum předání: 30.9.2019 
Technická speciflkace je sjednána na dobu určitou 1 24 měsícü 

' 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. 

Služba: CPE - pronájem 
Četnost plateb Měsíčně 
Pravidelná cena (cena uváděna bez DPH)*: _ 
Ostatní ceny nespecifikované ve Smlouvě se řídí ceníkem služby. 
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Poskytnutý prvek 

Požadovaný typ CPE: Yealink T27G + adapter Správa zařízení od ČRa: M“ 
Počet kusü: 2 
** Správa Zařízení je poskytována maximálně do konce doby stanovené v této smlouvě 

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

Další ujednání: 

l l 

// 
Za Pos Za Účastnika 
České Sociálnksâlufbjj Qeskęìľřebová 

A 
ì.e..Lfl„..-..fl. . .š. šìıtžì 

zn-v. 
_..r` ~^;-'ì'<'“*ı ._ „_ .,4›››'§ă; ízy » .vi ł. - = z I:“_=\tz2 " = 

ší: 

'ř' :Ä `:\ UC Ä* 
L; ___._` _ 

,. C. 
.~ u__ ,;:_ı[ı z_; ,v 

ąxi ` KČ: '

ı 

Í," \' CL 

Z i "` ft fr“ ˇ-?""' " ~.:\ 
(-`;.-‹----- ------4-`-J-L----------------------------7----ú'-=-in-łıí-LJ-. -_ 

*“ø nv.: ,„, _ _. z í*:_.ą.‹- “'/4;-š“ żz n ,. 
1 f 

z_|`jT_ ;_. .T n - ' J J.) ~.;ı .n\`,^..;()\/x.^` ~Ĺ.1 IF. ' 

lng. 
_ _ _ ST pro korporátní JUDr. lVla§dàlënaˇPeterkövâ,ˇ Ph.'D'?, Ťědìtel či ii 

”9“"Ť'?~* čím ' ˇ ' 
/2.7. 2,01 

CÍHE . . . . . . . . . . 

_ 
V . . ` I . . . I . Q I I I Q I I ' I I I . I 4 . ' 

C33

\ 

, _ 
,

í

/ 

2/2 

České Radiokomunikace 8.5. _ 
2 2›“šĹ"ˇJž.í:.:í3`ˇ;'n Lzl Íf~1n`$F;ř'3}'ž~ı 

Skıülflčııwslaà I.»ˇf`ıi^//'L *fiEII CG Í*ıvz`zl`›D 6 -- íi.f“€±`„›ı~;:›“z Zćiçıêñfw 7;l7C"Iní:~.',i:“-šr~~= ı€ąSt?‹`›‹ı_.» -.-v:;v:i‹.-zn ˇ`^ı 

ˇ *‹42íJ 25.2 válí lll 
ˇ 

V ~<ì±I›_'~CJ 2~ˇí2 42? 595 rr`.›*ż5'..\ìí<;§‹ıˇr 5~::.,ıd~?r`.ˇı iw O›::;í›' F3. x“`ı;›:‹"z±n lí§»F`;ˇ›'..ëřL-


