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Číslo objednávky uveďte laskavě
na dodacím listu a faktuře

Telefo
Vyřizuj

lČO:660 02 222
Bankovní spojeni:
ČNB Praha 1
Účet C.:

Zaokrouhlujte na celé Kč

Číslo úkolu: 44/32
Položka: 366100/5168

Dodavatel:

Název: MERIT GROUP a.s.
Sídlo: Březinova 136/7, 779 00 Olomouc
Zastoupená:
lČ: 64609995

Objednáváme:

Podpora na 1 měsíc vlastněného zařízení Fortinet dle následující specifikace:

Fortinet
Typ výrobní číslo SN Lokalita
FG-1500D FG-1500D FG1K5D3114801029 Olomouc
FG-1500D FG-1500D FG1K5D3114800960 Olomouc
FG-1500D FG-1500D FG1K5D3114801531 Praha

FG-1500D FG-1500D FG1K5D3114800946 Praha

Požadované podmínky podpory:

· garantovaná doba opravy: 12 hodin od nahlášení
· zajištění dostupnosti nových verzí software a zajištění možnosti přechodu na vyšší verze

či jiné platformy OS v ceně podpory (bez dalších poplatků),

· zajištění dostupnosti servisních verzí pro udržení kroku s vývojem verzí hardware
a operačního systému,

· zajištění dostupnosti opravných service packů, paťchů, hotfixů a bezpečnostních oprav
vydaných výrobcem SW,

· zajištění dostupnosti dokumentace k novým verzím software,
· nepřetržitou elektronickou pomoc při řešení problémů a dotazů uživatele, 24 hodin

denně, 7 dní v týdnu.

· podpora bude na zařízení, jeho části a práce pracovníků výrobce
· typ podpory vzhledem k lokalitě: ON-SITE
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· Včetně rozšířené podpory zahrnující proaktivní služby jako je upgrade firmware na OP a
serverech poskytovanou servisem z ČR

Termín poskytnutí

Termín poskytnutí podpory je stanoven od 03.12.2021 na 1 měsíc.

Cena a platební podmínky

Celková výše objednávky maximálně 152 620,84 Kč bez DPH (184671,30 Kč s DPH). Částka
bude uhrazena po obnovení a navázání technické podpory pro uvedené produkty.

V případě překročení lhůt plnění může zadavatel požadovat po dodavateli uhrazení pokuty ve
výši 0,1 % z hodnoty objednávky za každý den prodlení.

Doba splatnosti faktury bude minimálně 14 dní od doručení objednateli.

Kontaktní osobou ve věci této objednávky ze strany MMR j

Další ustanovení

MMR ČR si vyhrazuje možnost odstoupení od objednávky na základě písemného oznámení
zaslaného kontaktní osobě dodavatele. V tomto případě bude uhrazena částka odpovídající již
odvedené části plnění.

Dodavatel se akceptací této objednávky zavazuje, že zachová mlčenlivost o všech
skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu této objednávky.

Podpisem objednávky Dodavatel prohlašuje, že se nebude jakkoliv dále účastnit předmětného
zadávacího řízení.

V Praze dne

Digitálně podepsa

a um: . .
16:08:35 +01'00'

Ministerstvo pro místní rozvoj čr

Objednávku akceptoval a převzal dne
Digitálně podepsal

Datum: 2021.12.01
09:25:34 +01'00'
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