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Specifikace služby Správa mobilních zařízení
Mobllňi lbšenf EMMIMDM jsou'komµexntm[ pro správu mobilnIch zalkenf(BYOD ifiremnfch), mobilnkh aphkad a fkemnřch dokumerdů. S jejich pomoci dochází
k Integmd tnoNlnkh zaňmnľ do Rí'emnf ľnhastruktury a vaši zamě$tnan¢i tak mQhou mcovat snadm a efékúvně na svém smartphonu nebo wbktu. Detailní popIs Mužby
najdetev dokumontu Poµsslužby, Ntým se tato služba řídí.

součUU smbuvyí: 401211966¥ (dálejen.mbuva')
SpedRkaceslužbyí: 40121349637 7,. verze:1

I R&e: 5verze: l , z&aznkč.: 20060966
Exist Súžba č. 815000000925(b¢6 Pažadavek na: změna 8jůžbý
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Poskytovatel

T-Mobile Czech Republic a.s. seMdĹem Tomíčkova 2144/1. 148 00 Praha 4, |IČ 649 49 681, Bpi$ová značka B 3787 vedená {4stsiqim soudem v Praze
.Prodejce: obchcxm(~vek.ID: 0353033 l Pamen$usmbuva:

Smluvní partner l Oprávněná osoba 2
obdmniarmaÔméno: iÁĎ$toV$etln
Opdiviiíniä$iúpce: Mgifng.jlHRäčka

Teldbo:

lČ: 00304450

'Funkce: Starosta
Email:

Terminy ,
" Nňovaný termín EHmnl nebo zrněný ŠĹužby je stanoven do 14 dnů od poddsu Wb Spe"cíňkace služby oprávněnými zádupci ím(uvn|ho partnera/Oprávněné osoby

a poskytovatele a dodáni souvisejícich dokumentů, které jsou nezbytné pro zřízení či provedeni změny Služby (např. vyplněný a podepsaný fomMářCAF, souhlas vlastníka
objektu atd.), nenkli dále u_konkrétní SIužby_sjednán termín odlišný.
MMimálnf doba užfvánl dužbyje stanovena na 24 měsíců, nen14ldák u KonkrétnlSlužby sjednána m|mmälnÍ·doba
Cena vyúčtovaná za poskytovánfSlužeb dle této Specmkace sdužeb se počiůá äo Mlnimálnfho odběm deňnÔvaMho ve Smbwě.

Kontakt pro správ_u aktivn_i služby (ADSR - admin istrátor systémových řešení)
Adminkdnátor8ys|érnových řešeni (ADSR) ': Heslo:
Teldbn1 (mobi?) Telefbn 2:
E-mdl1: Email 2:
KbMaklpm 'plámvaný výpadek': Tekbn: E-mail:

Cenová ujednání (v KČ bez DPH)
Cen[kslužW Spnáva mobllMch ml'ízenf:
Cenov6 ujednán1- Jednorázové ceny (b«z DPH)
jednoMzM cena za správu mobilních zaŕízenf- Instdace: 30.000 Kč
jedmľázDvá cena za d®ávku SW a HW: Kč
jednMzová cena za licence: Kč
jednôtázôvá cena za vzd&ený dohled a správu řďenf: Kč
jednorázová cena za dQpmkové a spedälnlNužby: Kč
jednoMzová cena za SLA: Kč

Cenová ujednání- PrMdelné mědčn[ceny (bez DPH)
Pmviddná měslčnlcena za Bprávu mobilních zMízenf- lnstdace: KC
Pravidelná médčnícena m dodávku SW a FNY: KC
Pravidelná měslčnlcena za Hcence: 5.306 KČ
Pmvidelná měsf&1 cena m vzdálený dohled a Bprávu bdení: KČ
Priaviddná měgičnlcena zb doplňkové a GpeciálnÍ8lLůby: 1.248 Kč
Pmvidelná mědäMcena m ŠLA: KČ

Parametry služby:
!40 x Mobljelmn Enterprise Mobility Subscripúon License wilh Direct Support.

'Technkká podpora, 2 MD (ti 16 hodin) podpory MDI\A, není 0amnce ŠLA, platnogt MD Je v délce trvání 8mbuvy. jj. max. 24 měMců.

,Úroveň 0amnce dužby: šla 95%

l) Nepovinný údaj. v Připädě změn m B]mljk( urea čwq duM(8ID). Číslo služby je uvedené na TMCZ.
2} Podr(jt}né dentiflkačni údäj8 - viz výše umená smbuva/přlloha Seznam Oprávněných osob
3) V přfpadě, je ADSR koňl&kt stejný m ďechný lokaKty, vyplňte pcuza u prvnŕ lokaný hromadn6 speáňkace Mby
4) Pokud je ADSR zároveň kontaktem pro plárKNmy ~K. doplř\ta ANO. pokud to jiná osoba, YyNMB úd&ie) mbo ponekht8 prázdné, ~ kmlak
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Parametry služby:
PQznámka: RekoMgumce Exchangg servem i
1'. Deployment nové Senby pm Exchan0e 2018
2. KoMgurace autenůuce pomoci KMierošu na nové Sentry
3. Nastavenf pMlů pto EXch&nOe 2018 a dynamických Kbelů pm pNhozenl pmfilů Exchange 2010 -> 2016

Po dokončen[mÍ9Fae Uivatelů z Exaanoe 2010 na 2016:
4. Rekon®urae půvôdnf Sentry (využívané pm Exchange 2010) na Exchange 2010
5, Otedovánl KeWms autenWce
6.'Nasbvenľ pMiů pm Exchan¥ 2018 a dýnamkkých labelů pm pkhozenl proWů Exchange 2016 -> Exchange 2019

Nádedně:
7. Od3kwiěnf Sentry pro Exchange 2016
b, odstianénfstarých prufilů pro EjKchgnge 2010 a 2010

vBechny ceny uvedon6 v wto 6pecmbc| 0lužbyjgou ceny bez DPH v zAkonem otmovoM výsl.
Pro technickou podporu využjjto prooÍm tdofonnf čklo:

Smknmí partner/Oprávněná osoba podpisem tóto Specifikace služby potvrzuje, se seznámiVa a porozuměl/a podmínkám zHzenl a poskytovénl této Služby, zQimén8 Ze Sb
Báznämjl/a s cenaml zde uvedené Služby včemé doplňkových Služeb, resp. s Cenky vztahuji¢ľml se ke zřízeni a poskytováni (éb Služby či s Dohodou o ccRových
1xKhnfnkách, Žb s nľml souhĹasÍ, ŽQ jsou mutjf mzumltdné že Je búda dodržovat, zejména pak že bude hradit qjednarié ceny zde wedené Služby. Dalšl podrobmsti
a podmínky zNení a poskytováni zde uvedená Služby jsou stanoveny v PopIsu služby, jejichž platné znění je k dispozici na www.t-mobile.cz nebo na Zákaznickém portáju,
pHEemž Smluvní partnerl Oprávněná osoba prohlašuje, že se s těmito dokumenty seznámil a dále se zavazuje podmínky v téchb dokumentech stanovených dodížovd. Talo
Spedfikace služby se řidl rovněž podm inkami stanovenými ve Smlouvě (včetně Podmínek Flremnlha řešeni) uzavřenou me2j poskytovatelem a Smluvnlm partnerem, Uzavká-ll
Md Specňikaci služby Oprávněná osoba tak svým podpisem potwzuje, že sa s podmhkaml Smlouvy (včetně Podmínek Fkemnlho řešeni) Beznámlla a mvazuje se jlml ňdk

V případě, že je mučástf Služby vzdálený dohled a může mft Poskytovatel přktup k hMbrmacfm o zaHzení (IMEL typ) a užNatelt (jméno,
pNnenl, klefbnnľ Mo, email). Udaje jsou přístupné po dobu nezbytná nutnou, mx. po dobu poskytování služby. Pm po3kytovánf Služby je využlván knto daj81 zpracQvate|
SyderMu (lČ: 2m5231).

Uuv%-ll1uto Spedfibcl služby Oprávněná osoba, bk tdo smfikaca dužeb je platná hž oka=kem, kdy K podpisu léto Specifikace dužeb za TMCZ a Oprávněnou osobu
pRpqµ 8vŮj podpis rovmžSmjuvn[ partnerdje Smlouvy, č[mžvykdmje 8vŮj souhlas s uzavřením (Clo Specifikace služeb mezi Oprávněnou osotxju a TMCZ.

Spedfíkace služby byla vyhotovena ve 3 stejnopisech s pktrmtf ôri0ináju, pňčemž Po3kytovatel OMlŽi 2 vyhduvenf Specäikace Smluvní parlnedOpnMěná osoba obchžf
1 vyhotovení Specifikace.
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,,,m, 03 "Q6" 202Q1Mamžerprodeje korpcimň[m ůkäůi&ům """ "
Ťjméno a fun zástupce/ů po yWvalele :

Pcdpis/yzástupce/ů poskytovatele
. __ .. , . í

d.N:, 27. 05, 2020___ . ,. ..
ca/stMoma·":í Z m" "

jméno q,funkce r panne'a /'op[

~
Podpis zádupce smluvnlho part. /!jprávn , _
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