
Odběratel - objednatel:
Ministerstvo dopravy

ČESKÁ REPUBLIKA

IČO:
DIČ:
B.Ú.:

Dodavatel:
CENDIS, s.p.

ČESKÁ REPUBLIKA

Adresa dodání:
Ministerstvo dopravy

ČESKÁ REPUBLIKA

IČO:
DIČ:
Tel.:
Fax:
Email:

Datum vystavení: 13.09.2021

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii
objednávky!

Datum dodání: 31.08.2023 Měna: CZK

Fakturu (daňový doklad) je možné zaslat objednateli až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury
(daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) na adresu
objednatele. Kopii objednávky vždy přiložte k faktuře. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb.
uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnosti. Dodavatel akceptací této objednávky souhlasí s
výše uvedenými podmínkami!

Č. řádky Číslo položky
dod.

Popis položky dod. Množství MJ Cena za MJ Celková cena

1 V návaznosti na Rámcovou smlouvu č.
S-288-330/2019 o plnění zakázek a poskytování
odborných poradenských a dalších služeb v resortu
Ministerstva dopravy (MD),  uzavřenou dne 23.
prosince 2019 mezi MD a dodavatelem (CENDIS,
s.p.), dále jen „Rámcová smlouva“, a v návaznosti
na písemný pokyn č. 710/08/2021/v1  (č.j.
MD/25195/2021-710/1) a nabídku dodavatele č.
CENDIS_21_021v1, objednáváme zajištění
webhostingových služeb pro webové stránky
Odboru ITS, kosmických aktivit a VaVaI Ministerstva
dopravy - www.czechspaceportal.cz – Český
kosmický portál, vč. microsite
collgs.czechspaceportal.cz.
Webhosting se objednává na dobu určitou s
předpokládanou délkou trvání 24 měsíců
(09/2021-08/2023). Webhosting bude zajištěn na
serveru dodavatele. Fakturace a výpovědní lhůta
této objednávané činnosti se řídí Rámcovou
smlouvou. Platba za webhosting bude fakturována v
měsíčních intervalech vždy za uplynulé období.

Technické parametry webhostingu:
• Server: OS Debian 10 a vyšší  s jádrem 4.19.0 a
vyšším
• Webový server Apache 2.4.38 a vyšší

1 * 15 028,2000 15 028,20
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Č. řádky Číslo položky
dod.

Popis položky dod. Množství MJ Cena za MJ Celková cena

• PHP FPM 8.0 a vyšší
• Maria DB SQL server 10.3.27 a vyšší
• Úložiště SSD 120.000 iops, limit 10 GB úložného
prostoru
• Pravidelné šifrované zálohování na externí úložiště
1x za 24 hodin
• Monitoring Paessler PRTG se zajištěním
stavových sond dostupnosti portálů collgs a
czechspaceportal v režimu 24/7 včetně historizace
naměřených dat
• Vulnerability monitoring Qualys vč. zajištění
bezpečnostních aktualizací
• Fencing platformy Wordpress pomocí ReCaptcha
a Fail2ban nástrojů
• Zajištění ochrany IPS, UTM a logování přenosu dat
s historizací 30 dní a retencí prostřednictvím
Fortigate 1200D
• SLA: v režimu SLA best-effort
• Připojení do NIX sdílenou kapacitou 10 Gbit/s,
připojení do mezinárodního internetu sdílenou
kapacitou 1 Gbit/s – oboje bez limitu přenesených
dat

Osoba, která je za Ministerstvo dopravy oprávněna
schválit řádné plnění objednávky, je

,
t
v
Termín realizace: nejzazší termín realizace:
31.8.2023
Cenové podmínky: na základě Rámcové smlouvy,
čl. 4, byla stanovena paušální cena za poskytované
služby ve výši 4140,- Kč bez DPH/měsíc. Celková
cena nepřesáhne částku 99.360,- Kč bez DPH, tj.
120.225,60,- Kč s DPH.

Webhosting - rok 2021

2 Webhosting - rok 2022 1 * 60 112,8000 60 112,80

3 Webhosting - rok 2023 1 * 45 084,6000 45 084,60

Ceny jsou uvedeny s DPH.
Celková částka (CZK) 120 225,60
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Číslo smlouvy: Za objednatele:

Ministerstvo dopravy

Vyřizuje:

Fax:

Vystavil:

Akceptoval: dne: Podpis a razítko:
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