
Smlouva Č.002/00008 - II/540 o zříZení připo jného bodu a poskvtování přístupu k obsahu sítě Internet

I. Smluvní stranj'

a) Poskytovatel:
český bezdrát s.r.o.
IČ: 259 02 415
DIČ: CZ 259 02 415
se sídlem: Zámečnická 592, Příbor 742 58.
Zapsaná:v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 24856
bankovní spojení:
zastoupená: Ing. Petr Benýšek, jednatelem společnosti

b) Uživatel:
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
IČ : 00380385
DIČ: CZ 00380385 . __ _ _- -- . _ "::-

"- ' -- sé_síälěm:=62"4 0O""&iô" čich"nôiiay82/23 """"" """
adresa pro doručování( pokud se liší od sídla ):
zapsaná : Příspěvková organizace JmK
zastoupená: PaedDr. Vladimír Šimíček, ředitel školy.
bankovní spojení: K
te1./ fax
kontaktní osoba: Be

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

l) závážek PoskytoVatele na základě 'zvoleiié Služby sítě Erl zřídit přípojný bod a poskytovat přístup k obsahu šíte Internet uživateli a
závazek uživatele za zřízení přípojného bodu a poskytování přístupu k obsahu sítě Internet na základě zvolené služby platit řádně a včas
ceny dle Ceníku služeb sítě Erl platného v době poskytnutí služby či provedení jiného úkonu.

2) závazek Poskytovatele zřídit v místě zřízeni Služby EriVolP Uživateli veřejně dostupnou telefonní službu poskytovanou prostřednictvím
datové sítě Erl a poskytovat ve smlouvě sjednanou Službu EriVolP a závazek Uživatele za zřízení a poskytování ve smlouvě sjednaného
typu Služby EriVolP platit řádně a včas ceny dle Ceníku služeb sítě Erl platného v době poskytnutí služby či provedení jiného úkonu.

Obě smluvní strany se dále zavazují dodržovat ustanovení této smlouvy a řídit se platnými Všeobecnými podmínkami poskytování služeb sítě Erl

III. Místo a termín zříZení přípojného bodu

Místem zřízení přípQjného bodu Služby sítě Erl a Služeb EriVolP je: Čichnova 982/23, Brno - Komín 624 00. Termín zřízení přípojného bodu
hlavního připojení Služby sítě Erl a Služby EriVolP se stanovuje do 21 pracovních dnů od podpisu smlouvy oběmi smluvními stranami a kladného
ověření dostupnosti zvoleného typu Služby.

IV. Zvolená služba sítě Erl
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TCJPP000?1XN
a) Hlavní připojení: pevné připojení optickým vláknem

typ služby: Erl - optika Premium

Koncové zařízení služby: vlastní ŕOuter CISCO uživatele

Typ rozhraní koncového zařízení: Ethernet RJ 45

Požadovaná přenosová kapacita Služby : .200 l 200 Mbps

Blok 16 x veřejných IP adresa ( RIPE ) statická : ANO , IP : ..............

b ) Záložní připojení: Erl - ADSL (16 l 0,768 Mbps), agregace max 1:8

Český bezdrát s.r.o. , Zámečnická 592, Příbor 742 58, tel. 590 990 990, e-mail: obChod@¢ri.Cz Všeobecné podmínky platné od 8.2.2014
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i J'c) Cenový tarif telefonní SIužbv EriVolP: EriVolP Klient (tarifikace hovorů 60 +1s)

Přenesení bloku 1000 geograňckých tel. čísel z jihomoravského kraje do sítě Erl : ANO, 541 123 xxx,, referenční číslo : 0600223978
Cena za přenesení bloku Čísel je dohodnuta ve výš

Uživatel požaduje aktivaci a přidělení geografických - regionálních tel. čísel za O KČ: ANO, ( 540 990 131 až 540 990 145)
(Uživateli je tímto poskytnuta jednorázová sleva ve výši 4 č/číslo)

Poskytovatel pro účely výuky poskytne blok 20 negeografických tel. čísel (910 910 200 až 910 910 209 a 910 910 230 až 910 910 239): ANO

b) Uživatel uhradí cenu za zřízení zvoleného tj'pu Služby hlavního i záložního připojení ve výši O,- Kč Ano
(Uživateli byla poskytnuta sleva z ceny zříZeníSlužby hlavního i záložního připojení ve Yýš

c) Uživatel požaduje garantovanou dostupnost služby ( ŠLA) hlavního připojení ve výši 99,9 % v měsíci.
'Cena je již zahrnuta v měsíčním paušálním poplatku za tuto službu. Ano
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a) Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 48 měsíců počínající běžet dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. Po uběhnutí této doby
přechází smlouva automaticky do režimu Smlouvy uzavřené na dobu neurčitou.

b) Ceikové min. hovomé po dobu trvání této smlouvy je dohodnuto ve výši 65.000,- Kč za kalendářní rok, od 1.1.2017 je minimální hovorné
sníženo na 35.000 KCI kalendářní roL

C) Uživateli je poskytnuta z důvodu uzavřeni této Smlouvy na 48 měsíců, pravidelná měsíční sleva z měsíční ceny zvoleného typu Služby
Erl - optika Premium 200 l 200 Mbps včetně všech doplňkových Služeb, ve výši 32.716 ,- KČ l měs. Měsíční cena sjednaného typu Služby
hlavního připojení včetnč připojení bloku 16 IP adres, po odečtení této slevy, je dohodnuta" u kapacity připojení 200 l 200 Mbps ve výši
38.489,-KČ l měs. Cena záložního připojení je dohodnuta ve výši 889,-KČ l měs.

d) Veškeré ceny, slevy i minimální hovorné jsou uvedeny bez DPH.
e) Připojení je provedeno prostřednictvím sítě Erl, službou pevné připojení optickým vláknem.
f) Tuto smlouvu lze ukončit:

_ . -. . .""'"' dohodoŮ sMluvních stran,
- výpovědí, kterékoliv ze smluvních stran po uplynutí doby uvedené v ČI. V a) s 3 měsíční výpovědní lhůtou, počínající běžet prvním dnem

následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi,
- odstoupením ze strany Poskytovatele, v případě, že uživatel je v prodlení s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy a jejich příloh

po dobu delší než 30 dnů, a to dnem následujícím po doručení okamžitého zrušení.

- výpovědí ze strany poskytovatele dle ČI. 3.19. Všeobecných podmínek poskytování služeb sítě Erl.

VÍ. Závěrečná ustanovení
a) Nedílnou součástí této smlouvy jsou: platný Ceník služeb sítě Erl, platné Všeobecné podmínky poskytování služeb sítě Erl, předávací protokol ke

zvolenému typu Služby a Služby EriVolP, Předávací protokol ke Sliižbě a Službě EriVolP nahrazuje i PôskytoVatelem zaslané omámení o zřízení
Služby a Služby EriVojP na email Uživatele.

b) Uživatel stvrzuje, že byl při podpisu smlouvy s obsahem těchto příloh seznámen. Uživatel souhlasí s podmínkou poskytování služby pevného
připojení optickým vláknem na adrese: Čichnova 982/23, Brno 624 00, s umístěním a provedením veškerého potřebného zařízení a technologie
včetně provedené kabeláže aj. prací nutných k provedení a poskytování sjednaného typu služby.

c) V otázkách neupravených touto smlouvou či výše uvedenými přílohami v platném znění se smluvní vztah řídí platným právním řádem České
republiky.

d) Platnost Smlouvy č.: 002 l 00008 ze dne 27.11.2008 a Smlouvy EriVolP č.: 200 /0004 - 540 ze dne 27.11.2008, obč v platném znění, končí ke
dni nabytí účinnosti této Smjouvy.zřízení nové Služby Erl - optika Premium 200 l 200 Mbps.

e) Smluí'ní strany prohlašují, že tato smlouvaje prohlášením jejich pravé a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí, což potvrzují vlastnoručními
podpisy, . .

f) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zřízení Služby Erl - optika Premium 200 l 200 Mbps.
g) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
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