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Objednáváme u Vás Zboží dle Vaší cenové nabídky, Viz příloha.

Platbu provedeme převodním příkazem na základě Vámi vystavené faktury.

Fakturační údaje:

Sportovní gymnázium Plzeň
Vejprnická 56
318 OO Plzeň
IČO 49778137, neplátci DPH .

Děkujeme za vyřízení Objednávky,

S pozdravem

Hana Dvořáková

Sportovní gymnázium Plzeň
Vejprnická 56
318 00 Plzeň
tel. 378 605 728
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CORPUS
SOLUTIONS

Předmět nabídky:

„Nákup nových FortiGate“

Nabídka pro:

Sportovni gymnázium v Plzni
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Nabídka pro: Sportovní gymnázium v Plzni
Vejprnicka' 56
3 | 8 00 Plzeň
ıćoz 49778 ı 37
Ing. Petr Vočadlo, Email: vocad|o@sgpilsen.czKontakt“ 05°“ Teız +420 723 923 9óı

Uchazeč: Corpus Solutions, a.S.
łKontaktní spojenı: Ing. Hana Klečková, manažer pro klíčové zákazníky

Email: hana._kleckova@corpus.cz

Tel.: +420 24I 020 333, +420 737 272 386

Vypracovali: lng. Hana Klečková

Schválil: Ing. Jiří Tobičík, Ph.D., obchodní ředitel
Dne: IO. I 0.20 I 7
Platnost nabídky do: 3 I . I 0.20 I 7
Počet stránek: |0

Omezující podmínky pro zveřejnění a použití:

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a je určen výhradně pověřeným pracovníkům
Sportovního gymnázia v Plzni a osobám pověřeným výkonem zadavatelských činností. _Iako takový nesmí být
bez předchozího souhlasu Corpus Solutions a.S. kopírován, předán či jinak zpřístupněn třetí fyzické nebo
právnické osobě, ani použit pro jiné účely než je posouzení uchazečů ve výběrovém řízení.

Upozornění:

Všechny známky a názvy produktů uvedené v tomto materiálu jsou nebo mohou být registrované obchodní
značky, obchodní známky nebo ochranné známky jejich vlastníků.
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Poděkování

Velice Si vážíme možnosti, že naše společnost Corpus Solutions a.s. může nabídnout své služby právě
Sportovnímu gymnáziu v Plzni.
Pevně věříme, že námi navržené řešení a zvolený přístup odpovídají Vašim představám a požadavkům.

S úctou za společnost Corpus Solutions a.S.

Hana Klečková, manažer pro klíčové zákazníky
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I Identifikační údaje o uchazeči
2 Předmět nabídky
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Obchodní jméno
Sídlo Společnosti
Právní forma
společnosti

Statutární orgán

Založení Společnosti
Bankovní spojení
IČ
Dıč
Telefon
ID Datové schránky

Předmět podnikání

Obory činnosti

Základní jmění
WWW

Corpus Solutions a.s.
Štětkova |638/ l 8, I47 00 Praha 4
Akciová společnost
vedena u Městského Soudu v Praze pod spisovou značkou B. 5936
Představenstvo:
lng. Tomáš Přibyl, předseda představenstva
lng. Ivo Musil, člen představenstva
lng. Pavel Horák, MBA, člen představenstva
I992
Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 6947400l/5500
257646l6 -
C2257646l 6
(+420) 24| 020 333
2xhpac2
Výroba, obchod a Služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského
Zákona
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,
Zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, Zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kreslířské práce
Testování, měření, analýzy a kontroly
Reklamní činnost, marketing, mediální Zastoupení
Služby v oblasti administrativní Správy a služby organizačně hospodářské
povahy
Mimoškolní výchova á vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské
činnosti
Poskytování technických služeb
Výroba, obchod a Služby jinde nezařazené
|,02 mil. Kč
WWW.CO|'PUS.CZ

Společnost Corpus Solutions a.s. (založena l992) je předním dodavatelem Služeb a technologií v
oblasti Zabezpečení informačních Systémů. V projektech kombinujeme Znalosti teoretické Základny
(doloženo certifikáty pracovníků) s praktickými zkušenostmi Získanými při realizaci technologických
projektů.
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FortiGate BOE Series

Podnikové firewallové řešení společnosti Fortinet poskytuje komplexní zabezpečení sítě na
jedné platformě, s jedním bezpečnostním operačním Systémem a jednotnou správou pravidel z jednoho
uživatelského rozhraní. Nabízí bezkonkurenčně nejvyšší míru ochrany proti nejpokročilejším
bezpečnostním hrozbám a cíleným útokům.
Integrace pomocí architektury Security Fabric -

Zařízení FortiGate, propojená pomocí architektury Fortinet Security Fabric, tvoří páteř
uceleného podnikového řešení společnosti Fortinet.
Založené na proprietárním bezpečnostním procesoru SOC3

Spojuje procesor architektury RISC a Specializované obsahové a síťové bezpečnostní
procesory Společnosti Fortinet, což zaručuje bezkonkurenční výkon
Zjednodušuje konstrukci zařízení a umožňuje špičkový výkon u Sítí menšího rozsahu
Podporuje firewallovou akceleraci u paketů všech velikostí a maximalizuje tím propustnost
Poskytuje zrychlené zpracování obsahu v rámci jednotného řízení hrozeb (UTM), což zvyšuje
výkon a zkvalitňuje ochranu
Zvyšuje výkon VPN pro bezpečný vysokorychlostní vzdálený přístup

Kompaktní a Spolehlivé provedení

Zařízení FortiGate SOE/Sl E je koncipované pro malé prostory a lze jej jednoduše umístit i na
pracovní stůl. Vyznačuje se malými rozměry, nízkou hmotností a velmi nadstandardní hodnotou
parametru MTBF (průměrná doba mezi výpadky), což minimalizuje riziko narušení provozu sítě.

Rozšíření o 3G/4G pro bezdrátové připojení k WAN

FortiGate SOE/8 I E má USB port, který umožňuje zapojit kompatibilní 3G/4G USB modem jako
přídavné nebo záložní připojení k WAN, což přispívá k maximální Spolehlivosti. FortiGate může
fungovat také jako kontrolér bezdrátových přístupových bodů a rozšířit tak možnosti bezdrátové sítě.

FortiOS
Veškeré bezpečnostní a síťové funkce platformy FortiGate lze řídit a spravovat pomocí jediného

intuitivního operačního systému. Snižte si provozní náklady a ušetřete čas díky skutečně konsolidované
bezpečnostní platformě příští generace.

Skutečně konsolidovaná platforma s jedním operačním Systémem pro veškeré bezpečnostní a
sít'ové služby všech řešení FortiGate.
Špičková ochrana: ověřená kvalita zabezpečení a výkon vtestech NSS Labs, VBIOO, AV
Comparatives a ICSA.
Řízení tisíců aplikací, blokace zneužití nejnovějších zranitelností a filtrování internetového
provozu za základě milionů hodnocení URL v reálném čase.
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Automaticky detekuje, blokuje a neutralizuje útoky v řádu minut pomocí integrovaného
systému ochrany proti pokročilým hrozbám.
Řeší veškeré síťové potřeby díky širokému spektru funkcí včetně směrování, přepínání, WiFi,
LAN a WAN.
Nejrychlejší firewallová platforma na trhu založená na proprietárních bezpečnostních
procesorech.

Bezpečnostní Služby FortiGuard TM

FortiGuard Labs poskytuje informace o vývoji hrozeb v reálném čase a komplexní bezpečnostní
aktualizace pro všechna řešení společnosti Fortinetn Tým sestává z bezpečnostních výzkumníků,
techniků a forenzních specialistů a spolupracuje s předními světovými organizacemi, které Sledují vývoj
hrozeb, s dalšími dodavateli síťových a bezpečnostních řešení i národními bezpečnostními složkami:

Aktualizace v reálném čase _ nepřetržitý výzkum celosvětově poskytuje bezpečnostní
zpravodajství pro všechny platformy Fortinet v režimu 24×7×365 prostřednictvím sítě Fortinet
Distributed Network.
Bezpečnostní výzkum _ Laboratoře FortiGuard dosud odhalily přes |70 unikátních
zranitelnosti nultého dne a měsíčně poskytují miliony automatizovaných aktualizací Signatur.
Ověřená efektivita bezpečnostního Zpravodajství _ účinnost síťové bezpečnostní platformy
využívající FortiGuard ověřily přední mezinárodní nezávislé laboratoře i spotřebitelé na celém
Svete.

Podpůrné Služby FortiCareTM

Náš tým zákaznické podpory FortiCare poskytuje globální technickou podporu pro veškeré
produkty Fortinet. Centra podpory jsou umístěná v Severní a jižní Americe, Evropě, Asii a na Blízkém
východě. FortiCare nabízí Služby, které vyhoví potřebám podniků všech velikostí:

Rozšířená podpora _- pro zákazníky, kteří potřebují podporu pouze během běžné pracovní
doby.
Komplexní podpora _ pro zákazníky, kteří potřebují nepřetržitou podporu kvůli zajištění
kriticky důležitého provozu včetně rozšířených možností výměny hardwaru.
Pokročilé služby _ pro globální nebo regionální zákazníky, kteří potřebují mít přiděleného
vlastního manažera technické podpory, vyšší zaručené parametry úrovně služeb, rozšířenou
podporu softwaru, prioritní řešení problémů, návštěvy na místě a další služby.
Profesionální služby - pro zákaa S rozsáhlejšími a složitějšími bezpečnostními
implementacemi, kteří vyžadují architektonické Služby, návrh, implementaci a zprovoznění
řešení, provozní Služby apod.

Corpufl Solutions :1;5. TEL; +4-1fl 11H [11:] 333 IÉI_15?$45| EI Snaha ì'ť'E
ŠIĚ'FFCD'I'E IÉĚEJ'IE E-maıl'. Sale5@corpus.cz DlCŤ EEE-THE“
Hg m Praha .4 Společnost Cor-punc Sohıtions .1.5 je vedena' u rejstříkoiého souduInternet; wwcorpuıfi

v Praze pod Spisovou ırıflıšlto-Lı 35536:



FG-BŰE-BDL-'šlüü-EE n SOE. HW + 8x5 UTM BDL
Fortinet, FortiGate, FortiGate

I I5 447,- Kč I39 69I,- Kč
ť 3YR

Obchodní podmínky

I.

5*'

Ceny uvedené v nabídce se rozumějí bez daně z přidané hodnoty, pokud není výslovně
uvedeno jinak.
Faktury budou vystaveny se všemi náležitostmi daňového dokladu.
Faktury budou splatné vždy ve lhůtě 2l dnů ode dne jejich vystavení.
Poskytovatel a Odběratel se zavazují považovat informace o Skutečnostech, o kterých se
dověděly na základě plnění této obchodní spolupráce dle Předmětu plnění za důvěrné a
zavazují Se zachovat mlčenlivost o takovýchto skutečnostech a to až do doby, kdy se tyto
informace stanou obecně známými a za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti
mlčenlivosti.
Obě strany Se zavazují, že tyto skutečnosti jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani
nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu. Zavazují Se zachovat tyto Skutečnosti v přísné
tajnosti a Sdělit je výlučně těm svým zaměstnancům, kteří jsou pověření plněním výše
zmíněné obchodní spolupráce dle Předmětu plnění a z tohoto titulu oprávněni se těmito
Skutečnostmi v nezbytném rozsahu Seznámit. Obě strany se Současně zavazují zabezpečit, aby
i tyto osoby považovaly Skutečnosti tvořící obchodní tajemství za důvěrné a zachovávaly o
nich mlčenlivost.
Poskytovatel neodpovídá za vadné plnění Svých závazků, způsobené okolnostmi vylučujícími
odpovědnost, jak jsou definovány v obchodním zákoníku.
Poskytovatel odpovídá za škodu způsobenou Odběrateli v důsledku zaviněných porušení
Svých Smluvních závazků. O odpovědnosti Poskytovatele za způsobenou škodu a o výši
způsobené škody, dle rozsahu, uvedeného v tomto ustanovení, rozhodne, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak, Soud.
Poškozená smluvní Strana nemá nárok na náhradu škody, pokud nesplnění povinností povinné
smluvní strany bylo Způsobeno zaviněným jednáním poškozené Smluvní strany.
Právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí ustanoveními zákona č.
89/20I2 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými
právními předpisy.
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