
l
objeď návka č. o-1090/inf/2020

Odběratel:
.Středočeský kraj

Zborovská ] l, 150 2 l Praha 5
číslo účtu:
IČ 70891095
DIČ CZ70891095

středočeský kraj

Dodavatel:
TALGO Consulting s.r.o.
Branická 213/53,

14700, Praha

Datum: 22.09.2020

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky Množství Jednotka Cena vC. DPH KČ
Služby pro infřastrukturu Krajského úřadu Středočeského kraje v l 116.160,00

rozsahu 10 MD
Dodávka je podrobně specifikována v příloze k této objednávce, která je nedílnou součástí objednávky.

Celková cena dodávky vČetně DPH 116 160,00 KČ

Celková cena bez DPH 96.000,00 KČ

Místo dodání: Krajský úřad Středočeského kraje

Termín dodání: Dle potřeby objednatele.

Délka záruční doby za jakost dodávky.

Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k dopi :C:s

Splatnost faktury 30 dní od doručeniobj:nateli' , Ď ?

2j "-'=
,, ,, ,, , " 10.

MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast majetku a ICT,

na základě pověřeni Rady SK č. 127-22/2018/RKze dne 9. 7. 2018

Potvrzení objednávky dodavatelem: TALGO Consulting s.r.o.
Branická 2' 9/53

výše uvedenou objednávku akceptujeme. 147 uu p ha 4- Braník
IČÔ: 28 93 317

" 10 1¢ Id , |N 2
Datum" .............. ·.........····· · · ·'

Jméno, při)"mení, ,funkce. podpis

. Jeď TE11c ě\Razitko dodavatele:

Objednávku zpracoval: Mgr. Petra Lázničková Tel.: + strana l l' l



Příloha k objednávce č. O-1090/INF/2020

Poptávané služby se budou týkat zejména těchto produktů a činnosti:

" Microsoft Windows Server
" Microsoft Exchange Server
" Microsoft SQL Server
" Microsoft SharePoint Foundation/Server
" Monitorovací a konfigurační serverové systémy Microsoft
· MS služby ADDS, ADFS, ADCS, ADFS, DHCP, FSS, POS, WAP, SUS, VAS, WEB (liS), WDS

včetně spojených infrastrukturních služeb
" Antivirová ochrana koncových bodů Symantec Endpoint Protection
" Antivirová a antispamová ochrana SMTP provozu Symantec Message Gateway
" Services M365 (komplexní správa Tenant)
" Cloud Services Microsoft Azure
" WMware, vCenter
" Služby profylaktické činnosti zahrnuji nás|edujicí aktivity pro podporované systémy

Microsoft.

" poskytování služeb kontaktního místa,
" profylaktické činnosti podporovaných systémů,
" řešení havarijních stavů, incidentů, problémů a požadavků na místě nebo vzdáleně,
" dňčí projektová a architektonická činnost v oblasti ICT,
" prediktivní rozvoj Microsoft infrastruktury v místě plněni zakázky,
" nasazeni automatizovaných procesů za využití MS konfiguračních a monitorovacích

systémů,
" zajištěni integrace současné infrastruktury do prostředí M365 E3 s přesahem do E5,
" účast na technických a konzultačních schůzkách týkají se rozvojových projektů v oblasti

ICT, a projektů v oblasti bezpečnosti IS.


