
   
Česká pošta

Rámcová smlouva o poskytování služeb č. 2014/1559

Rámcová smlouva o poskytování služeb

číslo 2014/1559

 

Česká pošta, s.p.
 

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1
 

 

 

 

IČO: 47114983

DIC: C2471 14983

jednajíeí: Ing. Petrem Zatioukalem, MSC., MBA,&#39;generálním ředitelem

zastoupen: Ing. Miroslavem Krejčíkem, vrchním ředitelem divize ICTG
 

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
 

 
bankovní spojení:

 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX

XX XXX XXXXXXXXXXXXXX  
 

(dále jako „Objednatel“ na straně jedné)

 

ČD - Telematika a.s.
 

 

 

 

se sídlem: Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

IČO: 61459445

DIC: CZGl459445

zastoupen/j ednající: lng. Miroslavem Rezníčkem, MBA, předsedou představenstva
a Ing. Václavem Studeným, místopředsedou představenstva

 

zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8938
 

 
bankovní spojení:

 

XXXXXXXX XXXXX XXXXX

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 

 

Ceské Radiokomunikace a.s.
 

 

 

 

 

se sídlem: Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov

:Čo: 24738875

DIČ: CZZ473 8875

jednající: XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX na základě

pověření

zastoupen: XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX na základě pověření
 

zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16505
 

 
bankovní spoj ení:

 
XXX XXXX XXXXX

XX XXX XXXXXXXXXXXXXXX  
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Dial Telecom, a.s.
 

Křižíkova 36a/23 7, 186 00 Praha 8 - Karlín
 

 

 

se sídlem:

ICO: 28175492

DlC: C228l75492

zastoupen/j ednající: XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX na základě plné moci
 

zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12529
 

bankovní spojení:

 
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX

XX XXX XXXXXXXXXXXXX
 

 

 

 

 

 

GTS Czech s.r.o.
. _

se sídlem: Přemyslovská 2845/43, 130 OO Praha 3 - Žižkov

IČO: 28492170

DIČ: CZ28492170

zastoupen/j ednající: XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX na

základě plné moci
 

za sána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 145533
 

bankovní spojení:

 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX
X

XXX XXXXXXXXXXXXX
 

 

ha-vel internet s.r.0.
 

 

 

 

se sídlem: Olešm&#39; 587/11A, 712 00 Ostrava- Muglinov
IČO: 25354973

DIČ: (3225354973

zastoupen/jednající: lng. Pavlem Halfarem, jednatelem společnosti
 

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 9719
 

bankovní spoj ení:

 
XXX XXXXX XXXX

XX XXX XXXXXXXXXXXXXXX
 

 

Telefónica Czech Republic, 3.5.
 

 

 

 

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 -« Michle

1Č0: 601 93 336

DIČ: (3260193336

zastoupen/j ednající: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX na základě

pověření
 

zapsána V obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
 

bankovní spojení:

 
XXXXXXXX XXXXXX XXXX

XX XXX XXXXXXXXXXXXXX
 

 

T-Mobile Czech Republic a.s.
 

se sídlem: Tomíčkova 2144/ l, 149 00› Praha 4
 

 

 

IČo: 64949681

DIC: 0264949681

zastoupen/j ednajicí: XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX na základě pověření

 

zapsána V obchodním rejstříku Městského soudu v Piaze, oddíl B,
vložka

3787
 

 
bankovní spoj ení:

 
XXXXXXXX XXXXXX XX XXX

XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 

 

2/29

 

 



 

  

 
l

Í
Rámcová smlouva o poskytování služeb č. &#39;2014/1559

Česká pošta

(dále jednotlivě jako „Dodavatel“ a společně jako „Dodavatel
&#39;“

na straně druhé)

(Obj ednatel a Dodavatel/éjednotlivějako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“), a zákona č. 137/2006 Sb., oveřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Zákon o veřejných zakázkách“), tuto Rámcovou smlouvu o poskytování služeb (dále jen

„Smlouva“).

Preambule

Objednatel provedl dle Zákona 0 veřejných zakázkách zadávací řízení k veřejné zakázce „Datové komunikační

služby Ceské pošty, s.p.
“

(dále jen „Zadávací řízení“) na uzavření této Smlouvy. Oznámení veřejné zakázky bylo

uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 366056.

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku Zadávacího řízení se sedmi Dodavateli.

Tato Smlouva vymezuje postup při uzavírání následných Prováděcích smluv. Prováděcí smlouvou se rozumí

Smlouva mezi vybraným Dodavatelem a Objednatelem uzavřená postupem dle Zákona o veřejných zakázkách a

této Smlouvy, na jejímž základě vybraný Dodavatel poskytne služby Objednateli (dále jen „Prováděcí smlouva“).
Tato Smlouva dále vymezuje základní smluvní podmínky Prováděcích smluv.

l. Účel a předmět Smlouvy

1.] Účelem této Smlouvy je zajištění dodávky datových komunikačních služeb pro jednotlivá pracoviště a

datová centra Objednatele, popř. pro další objekty určené Objednatelem, a jejich vzáj emné propojení včetně

propojení s datovými centry Objednatele prostřednictvím sítě VPN s využitím protokolu 1P (Internetové

konektivíty).

1.2 Předmětem Smlouvy je závazek Dodavatele k poskytování níže uvedených služeb Obj ednateli:

l) Komunikačních služeb prostřednictvím sítě, resp. sítí VPN vparametrech a kvalitě uvedených
v Příloze č. 1 av Příloze č. 2 této Smlouvy,

2) Poskytování výše uvedených služeb v lokalitách Objednatele po celém území ČR,

v druhu ajakosti uvedené ve specifikací služeb v Příloze č. l a v Příloze č. 2 této Smlouvy a upřesněnou

ve Výzvě k jednání dle odst. 2.2 této Smlouvy (dále jen „Služby“).

1.3 Objednatelje oprávněn vyzvat Dodavatele k jednání v souladu s touto Smlouvou. Objednatel není povinen
takovou výzvu učinit

1.4 Dodavatel se pro účely plnění dle této Smlouvy zavazuje nejpozději ke dni nabytí účinností Prováděcí

smlouvy, která s ním bude uzavřena, mít&#39; zřízeny přípojky do dvou datových center Objednatele

speciñkovaných VPříloze č 4 a v souladu sPřílohou č 1 této Smlouvy. Připojení do datových cente1

Objednatele bude aktivováno po nabytí účinností Prováděcí smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a

příslušným Dodavatelem.

1.5 Objednatel se zavazuje zaplatit za Služby provedené v souladu s touto Smlouvu a Prováděcí smlouvou cenu

dle čl. 3. této Smlouvy. .
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Dodavatel, se kterým bude uzavřena Prováděcí smlouva, se zavazuje poskytovat Objednateli Služby za

podmínek uvedených v této Smlouvě a následně uzavřené Prováděcí smlouvě.

Bližší specifikace a požadavky Objednatele na poskytování Služeb budou vymezeny ve Výzvě k jednání dle

odst. 2.2 této Smlouvy.

2. Prováděcí smlouvy a postup při jejich uzavření

Prováděcí smlouva představuje dílčí plnění z rámce sjednaného touto Smlouvou. Počet Prováděcích smluv

je neomezený. Celková cena plnění dle všech Prováděcích smluv se všemi Dodavateli, s kterými je uzavřena

tato Smlouva však nesmí přesáhnout 1 050 000 000,- Kč bez DPH. Plnění zadávaná dle Prováděcích smluv

jsou veřejnými zakázkarni ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách a budou v souladu s ustanovením § 89

odst. 6 písm. b) Zákona o veřejných zakázkách zadávány postupem podle ustanovení § 34 Zákona o

veřejných zakázkách.

Postup vedoucí k uzavření Prováděcí smlouvy je zahájen odesláním písemné Výzvy Objednatele
Dodavatelům k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen „Výzva k jednání“). Jednání je možné

vést osobně čí písemně. Způsob jednání je stanoven ve Výzvě kjednání.

Po skončení jednání budou Dodavatelé vyzvání k podání nabídky týkající se konkrétních Služeb.

Dodavatelé jsou povinni doručit Objednateli ve lhůtě stanovené ve Výzvě k jednání či při jednání svou

nabídku (dále ijako „Nabídka Dodavatele“). Nabídka Dodavatele bude obsahovat návrh Prováděcí smlouvy,
jejíž vzor je uveden vPříloze č. 3. této Smlouvy. Vzor návrhu Prováděcí smlouvy může být na základě

jednání v jednacím řízení bez uveřejnění upravován.

Nabídka Dodavatele nesmí být v rozporu s touto Smlouvou a Výzvou k jednání Objednatele a výsledkem

jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. Dodavatel není oprávněn navrhnout ve své nabídce smluvní

podmínky, které budou pro Objednateíe méně výhodné v porovnání s jeho nabídkou uvedenou v Zadávacírn

řízení a touto Smlouvou.

Nabídky Dodavatelů budou hodnoceny dle hodnotících kritérií uvedených ve Výzvě k jednání. Objednatel
může vrámci jednacího řízení bez uveřejnění použít stejná hodnotící kritéria, která byla použita jako
hodnotící kritéria v Zadávacím řízení. V takovém případě je Dodavatel povinen Objednateli nabídnout pro

plnění veřejné zakázky alespoň takové podmínky, jaké nabídl při uzavírání Smlouvy.

Objednatel rozhodne 0 přidělení veřejné zakázky a 0 uzavření Prováděcí smlouvy s Dodavatelem, jehož
vvvr

Nabídka bude vybrána jako nejvhodnejm.

Vzor Prováděcí smlouvyje uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy.

3. Cena za plnění dle Prováděcích smluv

Cena za poskytování Služeb dle konkrétní Prováděcí smlouvy bude stanovena dle Nabídky Dodavatele,
která byla v rámci jednacího řízení bez uveřejnění vyhodnocena jako nejvhodnější. Cena za poskytování
Služeb dle konkrétní Prováděcí smlouvy bude stanovena dle počtu objednaných přípojek na základě cen

jednotlivých typů Služeb uvedených v příslušné Prováděcí smlouvě. Jednotkové ceny v Prováděcí smlouvě

nesmí být vyšší, než jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Cena je stanovena v Kč a bez daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty bude připočtena na základě

platných právních předpisů v den uskutečnění zdanitelného plnění.
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3.3 Dodavatel výslovně prohlašuje a ujišť uje Objednatele, že sjednané ceny již v sobě zahrnují veškeré náklady
Dodavatelé spojené s plněním dle této Smlouvy a Prováděcí smlouvy. Sjednané ceny jsou cenou konečnou,

nejvýše přípustnou, která nemůže být změněna.
 

4. Platební podmínky

4.1 Daňové doklady budou vystavovány Dodavatelem Vždy nej dříve k poslednímu dni příslušného kalendářního

měsíce
. a budou v nich vyúčtovány Služby poskytované Objednatelem v příslušném kalendářním měsíci.

Nedílnou součástí každého daňového dokladu bude měsíční report Dodavatele za příslušný kalendářní měsíc

potvrzený Obj ednatelem.

4.2 Daňový doklad musí obsahovat náležitostí řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů,
zejména pak zákona 0 dani z přidané hodnoty v platném znění a níže uvedené údaje:

&#39; Číslo Smlouvy,

&#39; Číslo Prováděcí smlouvy,

- Číslo objednávky,

- Popis fakturovaných Služeb ajejich rozsah, jednotkovou a celkovou cenu,

&#39; Soupis Služeb - přílohouje měsíční report Dodavatelé,

- Přílohou první faktury na základě příslušné Prováděcí smlouvy bude kopie protokolu o předání a

převzetí Služby potvrzeného Obj ednatelem,

&#39; Vpřípadě, že Dodavatel splňuje podmínku § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o

zaměstnanosti, je povinen tuto skutečnost oznámit v rámci každého vystaveného daňového dokladu.

4.3 Splatnost daňového dokladu vystaveného Dodavatelem je 60 kalendářních dní ode dne vystavení
Dodavatelem. Dodavatel zašle daňový doklad spolu s veškerými požadovanými dokumenty Objednatelí, a

to doporučeným dopisem do 5 kalendářních dní od vystavení.

Zasílací adresa pro doručení faktury/daňového dokladu Objednatelí je:
Česká pošta, s.p.

skenovací centrum

Poštovní 1368/20

701 06 Ostrava l

4.4 V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven v souladu s touto

Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnostipzpět k doplnění Dodavateli, aniž se dostane

do prodlení se splatností. Lhůta splatností 60 kalendářních dnů počíná běžet znovu od vystavení

doplněného/opraveného daňového dokladu Dodavatelem.

4.5 Objednatel neposkytuje Dodavateli jakékoliv Zálohy na cenu.

5. Doba, místo a podmínky plnění Služeb

Dodavatel je povinen zahájit práce na zajištění poskytování Služby neprodleně po uzavření Prováděcí

smlouvy tak, aby Služba byla zřízena v termínu (dodací lhůtě) sj ednaném v příslušné Prováděcí smlouvě.

5. ...a

5.2 Místem plnění požadované Služby jsou pobočky, depa, a případně další objekty určené Objednatelem na

celém území Ceské republiky. V
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5.3 K předání Služby, tj. k potvrzení zahájení poskytování Služby dle příslušné Prováděcí smlouvy, připraví
Dodavatel protokol o předání a převzetí Služby, který bude potvrzen oběma Smluvními stranami při předání
a převzetí Služby., Objednatel je oprávněn Službu odmítnout převzít, pokud má Služba vady. Odmítnutí

převzetí Služby bude zachyceno v protokolu o předání a převzetí Služby.

5.4 Objednatel je oprávněn převzít částečné plnění, pokud tak učiní, tato skutečnost se vyznačí v protokolu o

předání a převzetí Služby. Dodavatel je povinen provést zbývající část Služby a předat ji Objednateli
nejpozději v sjednané dodací lhůtě dle příslušné Prováděcí smlouvy. Na tu část Služby, se kterou je
Dodavatel v prodlení, se vztahuje ustanovení odst. 7.5 této Smlouvy.

5. Pojištění

6.1 Dodavatel je povinen být po celou dobu trvání této Smlouvy pojištěn proti škodám způsobeným svou činností

či nečinností, a to minimálně ve výši pojistného plnění 70000000,» Kč. Doklady o pojištění je Dodavatel

povinen předložit Objednateli do 7 dnů od podpisu této Smlouvy. Při vzniku pojistné události zabezpečuje
ihned po jejím vzniku veškeré úkony vůči pojistiteli Dodavatel. Objednatel je povinen poskytnout
v souvislosti s pojistnou událostí Dodavatelí veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

7. Sankce

7.1 Při nedodržení minimální garantované měsíční dostupnosti daného typu Služby dle Přílohy č. 2 této Smlouvy
se Dodavatel zavazuje Objednateli snížit měsíční cenu příslušné Služby za daný kalendářní měsíc pro danou

lokalitu, a to 0 částku rovnaj ící se procentu vypočtenému jako 5-ti násobek rozdílu mezí minimální

garantovanou měsíční dostupností daného typu Služby dle Přílohy č. 2 této Smlouvy a skutečně dosaženou

měsíční dostupností příslušné Služby za daný kalendářní měsíc pro danou lokalitu.

7.2 Při nedodržení parametru maximální délky poruchy pro daný typ Služby dle Přílohy č. 2 této Smlouvy se

Dodavatel zavazuje Objednateli snížit cenu poskytnuté Služby pro danou lokalitu o částku, která se rovná

10-ti násobku poměrné hodinové měsíční ceny Služby (zaokrouhleno na celé hodiny nahoru), a to za každou

hodinu nedodržení maximální délky poruchy.

7.3 Sankce za nedodržení garantované měsíční dostupnosti Služby i parametru maximální délky poruchy jsou na

sobě vzáj emně nezávislé a stanovuje se za každou dílčí Službu.

7.4 V případě nedodržení parametrů maximální agregace dle Přílohy č. 2 nebo parametrů QoS dle Přílohy č. 1

této Smlouvy v případě dostupnosti primární Služby se Dodavatel zavazuje Objednateli snížit cenu o 50%

poměrné hodinové měsíční ceny Služby za danou lokalitu za každou započatou hodinu, ve které nedodržení

parametrů nastalo.
i

7.5 V případě prodlení Dodavatelé se zahájením poskytování sjednaných Služeb dle příslušné Prováděcí

smlouvy, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výší 0,l % z celkové měsíční ceny

Služeb sjednaných v příslušné Prováděcí smlouvě, sjejímž plněním je Dodavatel v prodlení, za každý den

prodlení.

7.6 V případě, že dojde k porušení povinnosti Dodavatelé, která zakládá nárok Objednatele kokamžite&#39;mu

odstoupení od této Smlouvy či příslušné Prováděcí smlouvy, je Objednatel bez ohledu na skutečnost, zda

využije svého práva na odstoupení od této Smlouvy či příslušné Prováděcí smlouvy, oprávněn účtovat

Dodavateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti,
není-li porušení takove&#39; povinnosti postižitelné jinou smluvní pokutou dle této Smlouvy.

7.7 Za každé jednotlivé porušení povinnosti týkající se mlčenlivosti nebo. ochrany Obchodního tajemství, je

Obj ednatel oprávněn požadovat od Dodavatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 000,-Kč.
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7.8 V případě, že dojde k porušení povinnosti Dodavatele dle odst. 6 l této Smlouvy, je
Objednatel

oprávněn

účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč. V

7.9 Vpřípadě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, je Objednatel povinen
uhradit Dodavateli úrok zprodlem&#39; dle nařízení Vlády č. 142/ 1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z

prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, v platném znění.

v&#39;v7 10 Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty není nijak dotčeno práVo na náhradu vzniklé škody v celém rozsahu

způsobené škody.

7.11 Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30

kalendářních dnů ode dne potvrzení dodejky o převzetí protistranou.

7.12 Objednatel je v případě uplatnění smluvní pokuty vůči Dodavateli dle této Smlouvy vpřípadě neuhrazení

smluvní pokuty ze strany Dodavatele oprávněn využít institut započtení vzájemných pohledávek.

8. Subdodavatelé

8.1 Dodavatel písemně sdělí Objednatelí nejpozději do 10-ti dnů po uzavření konkrétní Prováděcí smlouvy

všechny případné subdodávky, které hodlá udělit při plnění Prováděcí smlouvy, a subdodavatele, jimž je
hodlá udělit. Objednatel si současně vyhrazuje právo předem písemně odsouhlasit subdodavatele a

subdodávky jim udělené s tím, že se zavazuje takový souhlas bezdůvodně neodepřít. V případě jeho

odepření však není Dodavatel oprávněn takovou subdodávku udělit. Za plnění subdodavatelů Dodavatel

odpovídájako za své plnění, včetně odpovědnosti za důsledky vzniklé při porušení smluvních závazků.

9. Další závazky Smluvních stran

9.] Objednatel se zavazuje zajistit pracovníkům Dodavatele během plnění předmětu této Smlouvy, je-lí to

nezbytné, přístup na příslušná pracoviště Objednatele, popř. jiná pracoviště vsouladu s odst. 5.2 této

Smlouvy, a součinnost nezbytnou k provedení předmětu plnění. Dodavatel se zavazuje dodržovat

v objektech Objednatele, popř. jiných objektech v souladu s odst. 5.2 této Smlouvy příslušné vnitřní pokyny
a směrnice stanovující provozně technické a bezpečnostní podmínky pohybu osob v dotčených objektech.
Při plnění této Smlouvy vdotčených objektech musí Dodavatel v maximální míře respektovat nutnost

zajištění nerušeného užívání objektů jejích uživateli.

9.2 Dodavatel je povinen postupovat při plnění této Smlouvy svědomitě a s řádnou a odbornou péčí. Dodavatel je

povinen pověřit plněním závazků z této Smlouvy pouze ty své zaměstnance, kteří jsou k tomu odborně

způsobili. Při poskytování Služeb je Dodavatel vázán touto Smlouvou, zákony, obecně závaznými právními

předpisy a pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy Objednatele.
Dodavatel je povinen při výkonu své činnosti včas písemně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost

jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými

právními předpisy. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, Dodavatel

neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti.

9.3 Po celou dobu plnění této Smlouvy Dodavatel zodpovídá za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci a dodržování příslušných ustanovení zákoníku práce u svých zaměstnanců. Stejně tak zodpovídá i za

dodržování požární ochrany při plnění této Smlouvy. Dodavatel i jeho zaměstnanci musí respektovat
kontrolní činnost Objednatele přijímánímúčinných opatření bez prodlení.

9.4 Dodavatel se zavazuje, že při své činnosti bude dbát, aby nebyla poškozena dobrá obchodní pověst a

obchodní firma objednatele. Při poskytování .Služeb musí Dodavatel. vždy sledovat zájmy Objednatele.
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Dodavatel se zavazuje nevyvíj etjakékoliv aktivity, a to jak přímo,.tak zprostředkovaně, které jsou v rozporu

se zájmy Objednatele ve všech oblastech jeho činnosti.

9.5 Dodavatel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na obchodní flrmu

Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byt* i nepřímo ve&#39;st k identifikaci Objednatele, bez

předchozího písemného souhlasu Objednatele.

9.6 Jestliže vznikne na straně Dodavatele nemožnost plnění ve smyslu § 352 Obchodního zákoníku, Dodavatel

písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti a její příčině Objednatele. Pokud není jinak
stanoveno písemně Objednatelem, bude Dodavatel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze

smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky

pro realizaci té části plnění, kde není možné plnit. Pokud by&#39; podmínky nemožnosti plnění trvaly déle než 90

dní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy nebo příslušné Prováděcí smlouvy odstoupit.

9.7 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami je činěna písemně, není-li touto Smlouvou nebo Prováděcí

smlouvou stanoveno jinak. Písemná komunikace se činí v listinná nebo elektronické podobě prostřednictvím
doporučené pošty nebo e-mailu není-li touto Smlouvou stanoveno jinak:

Kontaktní osoba Objednatele:

XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXX XXX

Kontaktní osoba Dodavatele ČD - Telematika a.s.

XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXX XXX

Kontaktní osoba Dodavatele České Radiokomunikace a.s.

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXX XXX

XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXX XXX

Kontaktní osoba Dodavatele Dial Telecom, a.s.

XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXX XXX

Kontaktní osoba Dodavatele GTS Czech s.r.o.

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXX XXX

Kontaktní osoba Dodavatele Ela-vel internet s.r.o.

XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXX XXX

Kontaktní osoba Dodavatele Telefónica Czech Republic, a.s.

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX

Kontaktní osoba Dodavatele T-Mobile Czech Republic a.s.

XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXX XXX
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9. 8 Dodavatel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá
práva

či povinnosti vyplývající z této Smlouvy
bez předchozího písemného souhlasu Obj ednatele.

9.9 Dodavatel se zavazuje:
v

- informovat neprodleně Objednatele o všech skutečnostech majících vliv na plnění dle této Smlouvy,

- plnit řádně a ve stanoveném termínu sve&#39; povinnosti vyplývající z této Smlouvy,

- požádat včas Obj ednatele 0 potřebnou součinnost &#39;za&#39;účelem řádného plnění této Smlouvy,

- na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel požádá o schůzku

nejpozději 5 pracovních dnů předem. V mimořádně naléhavých případech je možno tento termín po

dohodě obou Smluvních stran zkrátit.

9.10 Smluvní strany sjednávají, že veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy související se

Smluvními stranami a všechny skutečnosti, o nichž se dozví v souvislosti s touto Smlouvou, které nejsou
běžně dostupné v obchodních kruzích a které nepodléhají zákonné povinnosti ke zveřejnění, jsou Smluvními

stranami považovány za. obchodní tajemství. Pro účely této Smlouvy jsou důvěrnýmř informacemi

a obchódním tajemstvím zejména tato „Smlouva, zápisy z jednání Smluvních stran, všechny informace, které

poskytne Objednatel Dodavateli, aťjiž v podobě materiaíizované nebo dematerializované. Smluvní strany se

zavazuj i :

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně

známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této

Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám ani

je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

c) omezit počet svých zaměstnanců pro styk s těmito chráněnými informacemi apřijmout účinná

opatření pro zamezení jejích úniku, případně zabezpečit, aby ityto osoby považovaly uvedené

informace za důvěrné a zachovávaíy o nich mlčenlivost.

10. Doba trvání Smlouvy

10.] Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnemjejího podpisu všemi stranami této Smlouvy.

10.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou 96 měsíců nebo do vyčerpání celkové ceny plnění ve výši
l 050 000 000,- Kč bez DPH sjednané v odst. 2.1 této Smlouvy, a to die toho, která skutečnost nastane

dříve.

10.3 Účinnost této Smlouvy lze ukončit předčasně před sjednanou dobou trvání vůči jednomu z Dodavatelů ze

zákonných důvodů, písemnou dohodou Smluvních stran, výpovědí nebo z důvodů uvedených ,ve Smlouvě a

dále odstoupením:

a) Objednatele, pokud Dodavatel bude déle než 5 dnů v prodiení se zahájením poskytování
Služby Objednateli dle této Smlouvy nebo Prováděcí smlouvy,

b) Objednatele, pokud Služba ve dvou po sobě jdoucích kalendářních měsících vykáže nižší

než smluvenou minimální úroveň dostupnosti
&#39;

c) Dodavatelé, pokud Objednatel bude přes písemné upozornění Dodavatelé déle než 20 dnů

od písemného upozornění Dodavatelé v prodlení s

plněním
své platební povinnosti vůči

Dodavateli,

9/29

 



 

   

Rámcová smlouva o poskytování služeb Č. 2014/1559

Česká pošta

r

d) Obj cdnatele, je-li Dodavatel v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení,
- v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující nebo byla&#39; zavedena nucená správa podle zvláštních

právních předpisů.

Smluvní strany mají právo odstoupit ve výše uvedených případech i pouze od příslušné Prováděcí smlouvy.

10.4 Účinnost příslušné Prováděcí smlouvy lze ukončit předčasně odstoupením Objednatele, pokud Dodavatel

nezřídí přípojky&#39;do obou datových center s požadovanými parametry a V požadované úrovni nebo v průběhu
trvání Prováděcí smlouvy nebudou přípojky do obou datových center dosahovat požadovaných parametrů.

10.5 Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je doručeno písemné prohlášení o odstoupení od Smlouvy druhe&#39;

Smluvní straně. V případě odstoupení od Smlouvy si Smluvní strany nebudou vracet plnění řádně

poskytnutá ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy.

10.6 Každá ze Smluvních stran má právo tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodů s výpovědní lhůtou:

- 6 měsíců, v případě podání výpovědí &#39;ze strany Obj ednatele,
v

- 12 měsíců, v případě podání výpovědi ze strany Dodavatele.

Výpovědní lhůta začne plynout vždy prvním dnem následujícím po doručení písemné výpovědi druhé

Smluvní straně.

10.7 Objednatel je oprávněn vypovědět příslušnou Prováděcí smlouvu bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 6

měsíců, jež začne plynout prvním dnem následujícím po doručení písemné výpovědí druhé Smluvní straně.

10.8 Vpřípadě částečného zániku účinnosti této Smlouvy vůči jednomu zDodavatelů zaniká účinnost této

Smlouvy pouze v rozsahu vzájemných práv a povinností dotčeného Dodavatelc a Objednatele. Vzájemná

práva a povinnosti vyplývající ztéto Smlouvy ohledně zbylých Dodavatelů a Objednatele zůstávají
zachována.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Obchodního

zákoníku a Zákona o veřejných zakázkách. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vzniklé z této Smlouvy
nebo v souvislosti s ní, budou řešeny pokud možno nejprve smírně.

ll.2 Pokud při poskytování konkrétní jednotlivé Služby na základě Prováděcí smlouvy bude využita veřejná
komunikační síť definované zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, práva a povinnosti výslovně neupravené v této Smlouvě a v příslušné Prováděcí smlouvě se budou

řídit všeobecnými podmínkami veřejně dostupné služby elektronických komunikací Dodavatele (dále jen
„všeobecné podmínky Dodavatele“, které jsou uveřejněny na webových stránkách příslušného Dodavatele a

jejich aktuální znění bude tvořit přílohu příslušné Prováděcí smlouvy. Smluvní strany dále pro vyloučení
všech pochybností v případě rozporu mezi Smíouvou, příp. Prováděcí smlouvou, a všeobecnými

podmínkami Dodavatele prohlašují, že ustanovení obsažená v této Smlouvě a v příslušné Prováděcí smlouvě

mají přednost před ustanoveními všeobecných podmínek Dodavatele.

11.3 Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud příslušný
dle místa sídla Obj ednatele.

11.4 Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným,
nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této

Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho
část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém případě se obě Smluvnístrany zavazují neúčinné a neplatné

1ó/29



 

   

_

Rámcová smlouva o poskytování služeb č. 2014/1559

Česká pošta

ustanovení nahradit novým ustanovením, ktere&#39; je svým účelem a významem co nejbližší ustanovení této

Smlouvy, jež má být nahrazeno. V

11.5 Dnem doručení písemnéstí odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud
není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve ktere&#39; byla písemnost pro adresáta uložena

u provozovatele poštovních služeb a to itehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedověděl.

11.6 Tuto Smlouvu lze měnit pouze výslovným písemným ujednáním Smluvních stran, podepsaným oprávněnými

zástupci Smluvních stran. Tato ujednání budou nazývána „Dodatek
“

a budou číslována vzestupnou číselnou

řadou. Jakákoliv Smluvní stranaje oprávněna vyvolat jednání k doplnění či změně této Smlouvy. Předloží~li

některá ze Smluvnich stran návrh na změnu formou písemného dodatku Smlouvy, je druhá&#39;Smluvní strana

povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

Podstatná změna textu této Smlouvy nebo změna, která by nebyla připuštěna Zákonem o veřejných
zakázkách, je vyloučena.

11.7 Tato Smlouva je vyhotovena v 16ti stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá Smluvní

strana obdrží po dvou stejnopisech této Smlouvy.

11.8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

&#39; Příloha č. l Technické parametry komunikačních služeb

I Příloha č. 2 Typy Služeb a maximální garantovaná cena Služby

a) ČD-Telematika a.s.

b) České Radiokomunikace as.

c) Dial Telecom, as.

d) GTS Czech s.r.0.

e) ha-vel internet s.r.o.

Í) Telefónica Czech Republic, as

g) T-Moblle Czech Republic a.s.

- Přílohac. 3Vzor Prováděcí smlouvy 0 poskytnutí služeb

&#39; Přílohac. 4 Technická specifikace prípojky Dodavatele jako operátora

11.9 Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění,
připojuji sve podpisy a prohlašuj í, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté
tísně.

V Praze, dne: 2 7 &#39;Ůl&#39; 20“* V Praze, dne: G7&#39; m&#39; ?lm

XXXXXXX XXXXXXXX

XXX XXXXXXXXX
XX XX

XXXX XXX
XXXX

 

lng. Miroslav Krejčík Ing. Miroslav Řezníček, MBA

vrchní ředitel divize ICT a eGovernment předseda představenstva

Česká pošta, s.p.
&#39;

&#39;

&#39;

ČD-Telematika a. s.
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VPraze, dne: ÁŮKŽ 35%?
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Ceské Radiokommůk&#39;äč a.
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V Praze, dne: 4,154&quot; QAĎIU

XXXX X

XXXXXXXXXXX
XX

XXXXXXXX XXXXXXX

X

na zákładě plné moci

Dial Telecom, a.s.

íůáą
v

v? Á

V Praze, dne:
GX

&#39;

i
&#39;

 

XXX
XXX

 

Ing.›\łfavel Haľfíir
\ &#39;ak

jednatel săyłçänošti
„M/il

ha-vel internet 5.14.9.
ă
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Česká pošta š

X
X

X
XXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXX
 

na základě pověření

Telefónica Czech Republic, a.s.

V Praze, dne: ?é KL ŽŮ&#39;ÍLIL

XXXXX

XXXX XXXXX XXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX X

X

XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XX XXXXX X
XX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX

X
X

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

na základě pověření

T-Mobile Czech Republic a.s.
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Příloha č. 1 Smlouvy - Technické parametry komunikačních služeb

1. Dodavatel zajistí propojeni své sítě do obou datových center Objednatele v souladu s odst. 1.4 Smlouvy
a Přílohou č. 4 této Smlouvy, a to Službou v takové úrovni, která vsoučtu rychlostí všech přípojek

poskytovaných daným Dodavatelem na základě již uzavřených Prováděcích smluv dle této Smlouvy
.

v daném okamžiku bude minimálně 1,2 násobkem součtu rychlostí těchto přípojek.

2. Dodavatel ve své síti umožňuje Objednateli vytvářet izolované VPN na základě plnohodnotného

protokolu TPV4 s možností rozšíření na IPv6 (Internetové konektivity) bez jakéhokoliv omezení

přenášených služeb.

3. Dodavatel vrámci VPN Objednatele umožňuje praktické nasazení systému hlasové IP telefonie a

nasazení on-íine video přenosů (např. CCTV, video konference, apod.).

4. V rámci služby VPN Dodavatel umožňuje Objednateli provozovat komunikaci typu každý s každým
(any-to-any) a multicastový provoz.

5. Dodavatel zaručuje, že jeho celá komunikační infrastruktura umožňuje Objednateli definování QoS tříd

na úrovni end-to-end (přípojka-přípojka) s garantovanýmí parametry, a to do úrovně třídy RTP (Real Time

Protokol) s minimální možností využití 8 QoS tříd včetně třídy RTP.

6. V rámci QoS pro třídu RTP Dodavatel zaručuje dodržení následujících parametrů QoS:

Garance zpoždění &lt; 60 msec

Garance variability zpoždění &lt; 20 msec

Garance ztrátovosti paketů &lt; 0.5%

Výše uvedene&#39; parametry Garance jsou typu one-way. Jedná se o hodnoty CPE-to-CPE.

7. Dodavatel umožňuje použití IP adresního prostoru Obj ednatele.

8. Dodavatel garantuje Objednateíi možnost využívat vlastní IP adresní plán IPv4 rozsahu třídy A

10.0.00/ 8 s možností transformace na 1Pv6.

9. Dodavatel garantuje, že celá jeho síts je redundantní na úrovni PE přepínačů a že zajišťuje zálohování

VPN datových spojení Obj ednatele ve své páteřní síti.

10. Předávacím rozhraním Služby (datové přípojky do VPN) v každé z lokalit Objednatele nebo v jím

určených lokařitách je zakončené v technologické místnosti určené Objednatelem a jedná se o Ethernet

rozhraní s možností strukturování do VLAN dle ľEEE 802.1Q pro oddělení jednotlivých VPN, které je plně
pod správou Dodavatele.

Dodavatel garantuje podporu násiedujících Ethernet rozhraní:

TEEE 802.3 ř 10Base T/lOOBaseTX,lOOOBase T

IEEE 802.3 - lOOOBase SX/LX, lOGBaseSR/LR/LRM

Požadovaný konkrétní typ rozhraní bude vymezen ve Výzvě k jednání u každé přípojky.

lol. Obj ednatel má v každé lokalitě vlastní koncové zařízení - směrovač Cisco nebo kompatibilní.

12. Seznam využitých řad koncových směrovačů Objednatele:
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1800, 2800, 2900, 3800, 7600, ASR 1000

13. K monitoringu infiastruktury sítě má Dodavatel k dispozici monitorovací pracoviště pracující v režimu

7x24x3 65 a poskytuje Objednateli službu HelpDesk/ServiceDesk v režimu 7x24x3 65.

14. Dodavatel garantuje, že veškeré datové sIužby jsouvmonitorovány v proaktivním režimu.

15. Dodavatel se zavazuje zpracovat měsíčně report 0 závadách &#39;a dosažené měsíční dostupnosti pro

všechny Služby s deñnovanou dostupností.
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a) ČD - Telematika 3.5.
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Dostu nost Délka Cena

P.č. TYP RXChIPSt AgliegEECe&#39; Služby III) měsíc l poruchy &#39;za 1 měsíc Kč

Sluzby [JľpoIRy maxnmalm
(minimální) Í (maximální)

bez DPH

1. Služba 1 4096/512 kbps* l :10 99,50% 6 hodin 4 000,-

2. Služba 2 2 Mbps 1:5 99,50% 6 hodin 4 500,-

3. Služba 3 4 Mbps 1 :5 99,50% 6 hodin 5 000,-

4. Služba 4 10 Mbps 1:5 99,50% 6 hodin 5 500,-

5. Služba 5 20 Mbps 1:5 99,50% 6 hodin 6 OOO,-

v
bez

.

6. Sřuzba 6 50 Mbps
agregace

99,95% 4 hodmy 7 000,-

7. Služba 7 100 Mbps
agiegge

99,95% 4 hodiny 8 500,-

„
bez

.

8. Sluzba 8 1 Gbps
agregace

99,50% 6 hodin 18 000,-

v
bez

.

9. Sluzba 9 10 Gbps
agregace

99,50 % 6 hodin 35 000,-

*downstream/upstream
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b) Ceské Radiokomunikace a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

Dostupnost Délka ce??
P.č. 811321,) &#39;Ršcłălost nžžrieăfăläí Služby /l měsíc 1 poruchy

za 1 “les” KC

y p p J (y x

(minimální) (maximální)
bez DPH

1. Služba 1 4096/512 kbps* 1:10
„

99,50% 6 hodin 3 190;

1

2. Služba 2 2&lt;Mbps 1:5
„

99,50% ,6 hodin 3 200,-

3, Služba 3 4 Mbps 1 :5 99,50% 6 hodin 3 900,-

4. Služba 4 10 Mbps 1 :5 99,50% 6 hodin 4 900,-

5. Služba 5 20 Mbps 1:5 99,50% 6 hodin 7 490,-

6. Služba 6 50 Mbps
agaiegzace

99,95% 4 hodiny 7 490,-&#39;

7. Služba 7
- 100 Mbps

agrzegzace
99,95% 4 hodiny 9 790,-

v bez
.

8. Sluzba 8 1 Gbps
agregace

99,50% 6 hodm 10 900,-

v
bez

.
„9. Sluzba 9 10 Gbps

agregace
99,50 % 6 hodm 35 000,-

*downstream/upstream
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Dostu nost Délka Cena

P.č TX!) RXCMPSÍ Agrogoce, Słužby líl) měsíc I poruchy za I měsíc Kč
Sluzby pr1p0] ky maxmlalm

(minimální) (maximální)
bez DPH

1. Služba 1 4096/512 kbps* 1:10 99,50% 6 hodin&#39; 700,-

&#39;

2. Služba 2 2 Mbps
1

1:5 99,50%
„

6 hodin. 5 500,-

3. Služba 3 4 Mbps l :5 99,50% 6 hodin 6 000,-

4. Služba 4 10 Mbps 1:5

l

99,50% 6 hodin 9 500,-

5. Služba 5 20 Mbps 1:5 99,50% 6 hodin 14 500,-

6. Služba 6 50 Mb s
bez

99,95% 4 hodiny 16 500,-p
agregace

7. Služba 7 100 Mbps
angCgíce

99,95% 4 hodiny 22 000,-

b bez
. ,„8. Služba 8 l Gbps

agregace
99,50% 6 hodin 33 000,-

„ bez
.

9. Sluzba 9 10 Gbps
agregace

9250 % 6 hodm 55 000,-

*downstream/upstream

 

 



 

 

d) GTS Czech s.r.0.

&#39;
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. Dostupnost Délka Cena

P.č. 81:35) Ršcłălfft gif:: Služby /1 měsíc 1 poruchy
za 1 mem Kc

y p p &#39;ly
(minimální) (maximální)

bez DPH

1. Služba I 4096/512 kbps* 1le 99,50% 6 hodin l 570,-

2. Služba 2 2 Mbps 1:5 99,50% 6 hodin 2 520,-

- 3. Služba 3 4 Mbps 1:5 - 99,50%&#39; 6 hodin 3 310,7

4. Služba 4 10 Mbps 1:5 99,50% 6 hodin 5 730,-

5. Služba 5 20 Mbps 1:5 99,50% 6 hodin 5 990,-

v
bez

.

6. Sluzba 6 50 Mbps 99,95% 4 hodiny 7 600,-
agregace

V
bez

.

7. Sluzba 7 100 Mbps 99,95% 4 hodmy 10 100,-
agregace

v
bez

.

8. Sluzba 8 l Gbps 99,50% 6 hodm 50 000,-
agregace

9. Služba 9 lO Gbps
bez

99,50 % 6 hodin 150 000,-
agregace

*downstream/upstream
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Dostu nost Délka Cena,

P.č T3?) RXCMPSt Aglíegzlce&#39; Služby /[1› měsíc l poruchy
za 1 měsíc Kč

Sluzby pľlp0J ky maxunalm
(minimální) (maximální)

bez DPH

1. Słužba 1 4096/512 kbps* 1:10 99,50%&#39; 6 hodin 2 000,-

1 2. Služba 2 2 Mbps 1:5 99,50% 6 hodin 10 000,

1 3. Služba 3 4 Mbps 1:5 99,50%&#39; 6 hodin 12 000,-

4. Služba 4 10 Mbps 1:5 99,50% 6 hodin IS 000,-

5. Služba 5 20 Mbps 1:5 99,50% 6 hodin 20 000,-

6. Služba 6 50 Mbps
agríegíce

99,95% 4 hodiny 30 000,-

7. Služba 7 100 Mbps
agäíce

99,95% 4 hodiny 50 000,-

.,
bez

9

.

8. Sluzba 8 l Gbps
agregace

99,50% 6 hodm 90 000,-

9, Služba 9 10 Gbps
agäíce

99,50 % 6 hodin 200 000,-

*downstream/upstream
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f) Telefónica Czech Republic, a.s.
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Dostu nost Délka Cena

P.č. T33) RłChIPSt Agrogzřce&#39; Služby Ill) měsíc 1 pořuchy za 1 měsíc Kč

Sluzby pnp03ky max1malm
(minimální) (maximální)

bez DPH

I. Služba l 4096/512 kbps* 1:10 99,50%
&#39;

6 hodin 4 500,-

2. Služba 2 2 Mbps 1:5 99,50% 6 hodin 10 530,-

3. .Služba 3 4 Mbps l :5
,

&gt;

99,50%_ 6 hodin 12 490,7

4. Služba 4 10 Mbps 1:5 99,50% 6 hodin 19 000,-

5. Služba 5 20 Mbps 1:5 99,50% 6 hodin 35 600,-

6. Služba 6 50 Mbps
agäíce

99,95% 4 hodiny 43 800;

7. Služba 7 100 Mbps
agiegíce

99,95% 4 hodiny 61 000,-

v bez
.

8. Sluzba 8 l Gbps
agregace

99,50% 6 hodm 130 000,-

v bez
.

9. Sluzba 9 10 Gbps
agregace

99,50 % 6 hodin 170 000,-

*downstream/upstream
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g) T-Mobile Czech Republic a.s
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&#39;Dostupnost Délka Cena

P.č Sigg: Ršczłft ägąegąäí Služby /1 měsíc 1 poruchy g
za 1 mes&#39;c Kc

y p p 3 y ax&#39;ma “

(minimální) (maximášní)
bez DPH

l. Služba l 4096/512 kbps* 1:10 99,50%
&#39;

6 hodin 4 900,-

2. Služba 2 2 Mbps 1:5 99,50% 6 hodin 6 500,-

3. Služba 3 4 Mbps 1:5 99,50% „ 6 hodin 8 500,-

4. Služba 4 10 Mbps 1:5 99,50% 6 hodin 14 000,-

5. Služba 5 20 Mbps 1_:5 99,50% 6 hodin 16 000,-

6. Služba 6 50 Mbps
agräŽCČ

99,95% 4 hodiny 31 000,-

7. Služba 7 100 Mbps
aglzegíce

99,95% 4 hodiny 35 000,-

v bez
.

8. Sluzba 8 1 Gbps
agregace

99,50% 6 hodm 50 000,-

9. Služba 9 10 Gbps
agäegíce

99,50 % 6 hodin 70 000,-

*downstream/upstream
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Příloha č. 3 Vzor Prováděcí smlouvy o poskytnutí služeb

Prováděcí smlouva č.

k Rámcové smlouvě o poskytování služeb ze

Ceská pošta, s.p.,
se sídlem:

IČ:

DIČ:

jednající:

zapsán v obchodním rejstříku
bankovní spoj ení:

dále jako „Objednatel“

dne..................

Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1

471 14983

C2471 l4983

lng. Petrem Zatloukalem, MSC., MBA, generálním ředitelem

Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX

XX XXX XXXXXXXXXXXXXX

Obchodní firma (přesné znění ñrmy společností v souladu s OR)

se sídlem/místem podnikání:
IČ:
DIČ:

zastoupen/jednaj ící:

zapsán/a v obchodním rejstříku
bankovní spojení:

dále jako „Dodavatel“

dále jednotlivě jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“ uzavírají v souladu s ustanovením §
269 odst. 2 zákona č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní
zákoník“), a zákona č. 137/2006 Sb., 0 veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o

veřejných zakázkách“), tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Smlouva“) k Rámcové smlouvě o poskytování služeb ze

dne
........ (dále jen „Rámcová smlouva“).

1.1 Předmětem této Smlouvy je provedení služby/služeb Dodavatelem pro Objednatele v souladu s Rárncovou

smlouvou, se speCiñkací uvedenou v Příloze č. l této Smlouvy a ve výzvě Objednatele k jednání směřující k

l. Předmět Smlouvy

uzavření této Smlouvy (dále jen „Služba“ nebo „Služby“).
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1.3

1.4

2.1

2.2

v 2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

š

š Rámcová smlouva o poskytování služeb č. 2014/1559

l

1Česká pošta

Na předmět plnění bude po podpisu této Smlouvy vystavena objednávka, která má pouze evidenční charakter

pro Objednatele. &#39;

Dodavatel se podpisem této Smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli Službu speciñkovanou v této Smlouvě
a odstranit případné vady v souladu s ustanoveními této Smlouvy a Rámcové smlouvy.

Objednatel se zavazuje řádně dodanou Službu převzít a zaplatit za ní cenu, a to způsobem definovaným v této

Smlouvě a v Rámcové smlouvě. &#39;

2. Cena a platební podmínky

Cena za Službu dle této Smlouvy činí
.................... Kč bez DPH za jeden kalendářní měsíc. Cena je

stanovena dle počtu sjednaných přípojek na základě cen jednotlivých typů Služeb uvedených v Příloze č. l této

Smlouvy. Celková cena Služby po dobu trvání této Smlouvy činí
................ bez DPH.

Cena dletéto Smlouvy bude Dodavateli uhrazena způsobem a za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě.

V případě, že je skrze tuto Smlouvou poskytováno větší počet Služeb nežli jedna, je uvedena v odst. 2.1 této

Smlouvy celková cena za všechny Služby za jeden kalendářní měsíc. Rozpis jednotlivých Služeb ajejlch cena

je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

3. Doba, místo a podmínky plnění

Místem plnění je ......................

Místem předání a převzetí plnění je .....................................................

Dodavatel je povinen zahájit poskytování Služby do
................. dnů ode dne uzavření této Smlouvy.

Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou do
.............. (uvést konkrétní datum, popř. definovat počtem

měsíců/let).

4. Ostatní ujednání

Veškerá ujednání této Smlouvy navazují na Rámcovou smlouvu a Rámcovou smlouvou se řídí, tj. práva,
povinnosti či skutečnosti neupravené v této Smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové smlouvy. V otázkách touto
Smlouvou neupravených se použijí ustanovení Rámcové smlouvy.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá Smluvní
strana obdrží po dvou stejnopisech této Smlouvy.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění,
připojují sve&#39; podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejích svobodné a vážné vůle prosté
tísně.
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Česká pošta l

4.5 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Technická a cenová specifikace Služebl

Příloha č. 2 - Kontaktní osoby

Příloha č. 3 - Seznam lokalit

Příloha č. 4 - Technická specifikace přípojky Dodayatele jako operátora

Příloha č. 5 - Všeobecné podmínky veřejně dostupné služby elektronických komunikací Dodavatele

 

V dne: V dne:

jméno jméno

funkce funkce

Česká pošta, s.p. obchodní firma
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I

Příloha č. 2 ~ Kontaktní osoby

1)

2)

Odpovědná osoby ve věcech smluvních a technických:

a) Za Obj ednatele

&#39;

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení, tel.: +420 xxx xxx xxx, e-mail: ří&#39;mení.&#39;méno xxx.cz

Ve věcech technických
Jméno a příjmení, tel.: +420 xxx xxx xxx, e-mail: ří&#39;mení.&#39;me&#39;no xxxcz

b) Za Dodavatele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení, tel.: +420 xxx xxx xxx, e-mail: gříimení.jméno@xxx.cz

Ve věcech technických
Jméno a příjmení, tel.: +420 xxx xxx xxx, e-mail: příjmení.jméno@xxx.cz

Kontaktní osoby pověřené podáváním a přijímáním Případů

HeipDesk/ServiceDesk):

a) Za Obj ednatele

Jméno a příjmení, tel.: +420 xxx xxx xxx, e-mail: při]&#39;mení.iméno@xxx.cz
Jméno a příjmení, tel.: +420 xxx xxx xxx, e-mail: gřÍJ&#39;mení.}&#39;méno@xxx.cz

b) Za Dodavatele

Technická podpora (hot-line)
tel.: +420 xxx xxx xxx

fax: +420 xxx xxx xxx

http://
e-mail:

Technická podpora (hot-line)
tel.: +420 xxx xxx xxx

fax: +420 xxx xxx xxx

httpz/l
e-mail:
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Rámcová smlouva o poskytování služeb č. 2014/1559 
Česká pošta l

Příloha č. 4 Technická specifikace přípojky Dodavatele jako operátora

1. Dodavatel bude mít zajištěno ke dni nabytí účinností Prováděcí smlouvy propojení své sítě do obou

datových center Obj ednatele.

.

Datová centra jsou umístěna vv lokalitách:

Praha 10, Sazečská 598/7 PSC 10800

Praha 3, Olšanská 9/38 PSC 13000

2. Rozhraní mezí koncovým zařízením Dodavatele a Obj ednatele v datových centrech bude realizováno

spojem na bázi technologie Gigabit Ethernet (IEEE 802.32 - lOOOBase SX/LX) nebo lOGigabit Ethernet

(IEEE 802.3ae - 10GBASE-SR/LR).

3. Dodavatel zajistí přivedení přípojky a propoj ovacího vedení (propojovací trasy) až do technologické
místnosti v obou datových centrech Objednatele se zakončením v odpovídajícím vlastním patch panelu.

Příloha č. 5 - Všeobecné podmínky veřejně dostupné služby elektronických komunikací Dodavatele

XXXXXX
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   _ i Rámcová smlouva o poskytování služeb č. 2014/1559

Česká pošta l

Příloha č. 4 Technická specifikace přípojky Dodavateie jako operátora

l. Dodavatel bude mít zajištěno ke dni nabytí účinnosti Prováděcí smlouvy propojení své sítě do obou

datových center Obj ednatele.

.

Datová centra jsou umístěna v lokalitách:

Praha :0, Sazečská 598/7 PSČ 10800

Praha 3, Olšanská 9/38 PSČ 13000

2. Rozhraní mezi koncovým zařízením Dodavatele a Obj ednatele v datových centrech bude realizováno

spojem na bázi technologie Gigabit Ethernet (IEEE 802.32 - IOOOBase SX/LX) nebo lOGigabit Ethernet

(IEEE 802.3ae - lOGBASE-SR/LR).

3. Dodavatel zajistí přivedení přípojky a propoj ovacího vedení (propojovací trasy) až do technologické
místnosti v obou datových centrech Obj ednatele se zakončením v odpovídajícím vlastním patch panelu.
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