
Specifikace služby 
TELEKORA 

TELEKORA profesionální internet 

ldentifikace služby 

: �i'ílo!ia _kt! �fT\l�u,vě č:: -2,0�3! 1�9.:Y0ll_0� - (4_4)_��!:3.4!2-) Požadav�k na� zm�nu sluiby __ 

. Specifikace služby /wrz.e: 2/_7 ________ _ _ ____ N_ahrazuje Specifikaci služby/11er2i: 2/_6 __________ _ 
, Jazyk 11yú�o11�ní: Český · Pro potfebu Posk;ytovatele: O: 40084063472 P; 

j TELEKORA, s.r.o., (Spole�n.ost s.:��enfm•oiňezenym íap�ná·v 6bch. rejstříku veden,ém KraJškym-soudetn v ·es�ých Buděíbvicich 
.v oddíle C:, vložka č.J}3!l6) su1dlem Vodnf 561/8�,,,17j) Ql Čé� Bud.Afovlce; IČ: 2608987.1,j?IČ:_ CZ26$L8jl=8�74�-------

Partnerské! smlouva: 2005/5000/0026 

Fax: 

• Prodejce: TBW 
r-Te�fon: xxxxxxxxx (hl�šenf poruch) účastník - TELEKORA, s.r.o. (!Č 
;_260&�874),,k9ntakt P✓ xxxxxxxxxx- xxxxxxxxx___ _ .....

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx 

•=•Mi 
[obchodní flrm;1/Jméno: "'isto Písek 

Zapsaná v OR: Oddíl: ________ "�lo"'ž_k_a_: ______ _ __ _ 

\ $ídlo� Ulice: Velké náměstí _ __ _ M.ě�: Pisek 
' Číslo popisné: 114 ____ PSČ: 397 19 

l IČ/rodné číslo:. 00249998 -· .... : DIČ:: CZ.00249998 
Oprlivniný zástu�e: �gr:.!'.!!�.X�nžurová" 

Telefon: xxxxxxxxxxxx
! E-mail: e--podatefna@mupi"k.�z 

Te1mmy 

Funkce: starostka 
Fax: xxxxxxxxxx 

Služba bude zfízena nebo změněna do 45 dni, od podpisu této Specifikace služby opravn�nýmr zástupci účastníka a poskytovatele. 
Minimální _doba u.žíváni služby je sti:inovena na 24 měsídi. 
Lokalita učastníka 

[_I_de_n_t_lf1_k_ac_e_: ___ .. _é_s_to_P_íH __ k ____________ ,;._P.c.od_l_až_í_:_3_cN_P_' ________ -·- ·- ----- .. ,, 
Ulice: Velké ni.mistl 114 Místnost: pOda 
Město: Písek ---PSČ: l97 19 ___ _ 

[ K�!:��-�n_i__!?_SO_b_a-_: Ing. Petr Fojtík 
Funk.ce: info.rmatik 
Mobil: xxxxxxxxxxx 

Telefon; xxxxxxxxxxxxx 
Fax: xxxxxxxxxxxxx 
E•mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

�WZi,,14!41@J.il 
. .  . . ..... . . ·· ··· 

�Kapadi:a(i) symetrické pflstupové linky: 50 Hbit/s [ t<apacita ásyrnetrkké přístupově•Unky: 
' Typ telefonní linky pro xDSL pf-lpojky: Účastnické l'.íslo pro xDSL piipojicu: Referenční číslo: 

Garantovaná úro11eň služby: 99,00 ¼ 

Typ rozhraní: 

Součástí připojky je koncové iařízení (2): Ano -M;1naged CPE 

' Konektor: 

Požad◊-vany počet 11eřejnych IP adres(3}: a;távající_!"�!��-- __ , 

Doplnkove slutby { zatožni pripoJky) 
Ba�k-up alternatl11nÍ'přípojka(4): Ano -Mobilní e!l�J.ka

Sack:up asyrrietFická/symetrtcká pfipojka: Ne/Ne 
\-�tiJJ?t�nl cto ()�� SAP: Ne (�no, Ne) 

I Proaktivní doh)éd: Ano 

Typ 11izuálizaé.e: Standard Provozní statistiky: BHic - zahrnuje ziktadní měřeni 

t-;�;námka: Změna minimální doby uiivání sJuiby a ;ravldelné ce�;�· Zřízení bac:kupu, pro11oznic:h ;�ti�;i.;:;·;ro_a_kti-.v-n-íh� 
, dohledu. Ostatní se nemění. 

l) Požadovaná kapacita línky Je garantována pouze pro rámce o vellkost1 >"'51:2 bajtt�. 
2) Pokud není koncové zařízení. součásti Služby (Účastník vyž.aduje vlastní CPE), Poskytovatel m�že v závislosti na použité přístupové 
technologii 1/yžadoVat, aby provoz z tohoto CPE byl tagován ve formě 802.l.q (tj. s nastavenou VLAN-ID). 
3) v př/pa. dě požadavku na 32 a vtce.rP adres verze 4, nutný RlPE formutář 
4) Pokud vyberete voll,u .Ano•Mobllní pffpoJka", jej(epacita této.záložní přípojky nakonfigurována tak, aby dosahova.la maximálně 
kapacity primární prípojky (dedikovaná, sdílená nebo alternativní). V případě asymetrické primární linky se rozumí konfigurace na 
kapacitu v jejÍm downloadu. 

TELEKORA. s.r.o., Vodn/ 561/Sa., 370 01 české �udějovicé, CR li +xxxxxxxxx // fax: +4xxxxxxxxxx // xxxxxxxxxx l/2 

i 



� Specifikace služby 
T!:lEKOIU\ 

� TELEKORA profesionální internet 

Cenové ujednáru - Jednol'ázove ceny (v Kč bez DPH ) 
)ednorázová c� _n_� __ z_1l_p_�Íp<>í_�u: (v ce�!�). !čJ,:a_to C�!_la �,�a�i:,:iuta v:_Pr'!vi!!':�é>_1Y1ěsícrif ceně za připQjku) 
Jednorázováfena_ za zřízenl_metali<!kého vedení pr? realizacl_slďžby: __ -��-

. , Je�n?��-z�á __ �er,� �� Bi!Ck-up: (v cel!�_"'_)_!'-� 
Jednorázová cena za Provozní statistiky: {v ceně*) Kč 
Jednorázová cena ia Proaktivni ctohled: (V ceně•) Kč 
Cenovó u;ednani - Pravidelné měsíční ceny (v Kč bez DPH ) 
Pravidelná měslčni cena za pNpojku a sjednanou úrove,'I kvality službyf $490,- Kč 
P,,ravidelná měsíční ___ ���--� _za Ba_����P:: (! ��ně� t��
Pravidelná měsíční cena za 05S SAP: Kč 
Pravidelná měsíční cena za Provozní statistiky: (v ceni") Kč 
�.r.-iyí�elri� rriěsíčni_cena za Proaktivní d_o��d: Jv ceně*} Kč 

--- - ---·

Smluvní strany výslovně souhlasř s tím, .že tento dodatek, včetně přlloh, mOže být bez Jakéhokoliv omezení zveřejněn na ofi<;iálnich 
interne�11ých �tránkách měst;t Písek a pří5'ušném profllu zadav

a
tele. Souhlas $!! zveřejněním .se týká I pfíp1;1dných _osobních údaj u

uvedených v tomto dodatku, kdy Je tento odstavec srnfuvn!mi stranami brán Jako souhlas se ipracovánim osobnlch údaj� ve smyslu 
zákona č. 101/2◊00 Sb,, o ochraně �bnkh údaju a o změri� ně!<terých zál<onu, ve znění pozdějších př'edpis5, a tedy město Pisek má 
mimo Jiné právo uchovávat a :zveřejňovat osobní údaje v tomto dodatku obsaiené. 

Uzavření dodatku schválila v .soulad!/ s. § 10:Z odst. 3 ,ákona č, 128/2000 Sb.,. o obcích (l)becní zfizení), ve znění POZdějšich předpisu 
Rad_a mě$ta Pí.sek dne 2,€. � -1.02.1 .usnesením č. JqV tA . Toto prohlášeni se činí v souladu�§ 41 zákona č, 
121:1/2000 Sb., o obcích, (obecní zříiení), ve znění pozdějších předpisu a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona. 

Viechny ceny uved•né v této spf!Cifika,ci služby ,sou ceny bez DPH v zákonem sta.novené výil 
Pro technickou podporu využijte prosím telefonnf čí-lo: 800 737 311 

Poznámka: S10: 6000000616 -Zm6"'!1 mln1m,1nr doby užlvánf sJulby • pravidelné ceny. ZHzení backup.u, provozních sbtllatik a proaktivního 
dohledu, o,�1 u neminř. 

Účastník podpisem této Speéiflkace služby Telekor;, profesiondlní ioteme.t potv�uje, že se seznámH a r>9r-0zurněl podrninkárn zfizeoi a 
póskytování této služby, Z:eJména že se seznámil s ceňami zde uvedené služby Telekora. proresionálnl Internet včetně doplí'lkových 
služeb, resp. s ceníky vztahujícími se. k poskytová'ní této služby, že s nin'll souhlasí, že jsou mu srozumitelné a že Je bude dodržovat, 
zejména pak že bude hradit sjednané ceny zde uvedené služby Telek.ora profesionál ni Internet. 

Datum: /)1, · Ó· '(5.) 1,1 Datum: 
2 2. 07. 2021 

-------------- •-.... ,, · .�.- -

V lad i ni ír Čerňanský - jednatel ,ipoltič:nosti 
Jméno a funkce . . · vněnétio iást ryoskyto ele 

Mgr, E-va Vanturová - starostka 
Jméno .a fÓnkce oprávněného zástupce účastníka 
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