
3. ODDÍL - Poznámky

2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu

1. ODDÍL - Záznam o konverzi

znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 

k datové zprávě
Ověřovací doložka

Zajišťovací prvek:

Počet listů:

Výstup odpovídá vstupu:

Datum:

Jméno a příjmení:

Název organizace:

Pořadové číslo konverze:

Elektronický podpis

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Datum vyhotovení

NEANO



Číslo smlouvy MF

3302/029/2014
Toto číslo uvádějte při fakturaci

Smlouva o dílo
Rozší ření telefonní úst ředny OSV Letenská - p ř ipojení lokalit Legerova a

Voctá řova

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen
„NOZ"), ve znění pozdějších p ředpisů a v souladu se zákonem č . 137/2006 Sb.,

o ve řejných zakázkách, ve znění pozdějších p ředpisů ,
jako ve řejná zakázka malého rozsahu č .j.: MF-35510/2014-3303 zadaná na E-tržišti

státní správy www.qemin.cz

mezi smluvními stranami:

A.

	

Objednatel

Obchodní název:

	

Česká republika - Ministerstvo financí
Se sídlem:

	

Letenská 15, P.O.Box 77, 118 10 Praha 1
ICO:

	

00006947
DIC:

	

CZ00006947
Bankovní spojení:

	

Česká národní banka, pobo čka Praha 1
Č íslo účtu:

	

3328001/0710
tel.:

	

+420257042978
fax:

	

+420257002499
jehož jménem jedná: Ing. Jaroslav Ulrich, ředitel odboru Řízení a provoz ICT resortu

Obchodní název:

Se sídlem:
Zastoupená:
ICO:
DIČ :
Bankovní spojení:
Č íslo účtu:
tel.:

(dále jen „Zhotovitel")

iXperta SE
zapsaná v obchodním rejst říku vedeném Krajským soudem v
Brně , oddíl H, vložka 357
Bidláky 837/20, Štý ř ice, 639 00 Brno
Pavlem Šiprem, jednatelem
24258318
CZ24258318
Sberbank CZ, a.s.
4200381811/6800
+420 242 492 222
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1.

	

Předmět smlouvy

1. P ředmětem této Smlouvy je rozší ření telefonní úst ředny OSV Letenská formou
technického zhodnocení, které spo čívá v dodávce a implementaci koncových
telefonních za řízení (dále jen KTZ), uživatelských licencí, analogových p řevodníků
a napájecích lišt pro lokality Ministerstva financí Legerova a Voctá řova dle P řílohy
Č . 2 této Smlouvy.

2.

	

Cena, platební podmínky a fakturace

1. Celková cena bez DPH uvedená ve smlouv ě je sjednána dohodou smluvních stran
podle zákona č . 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ění pozdějších p ředpisů a je cenou
maximální a nepřekroč itelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené
s realizací p ředmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s p ř ípadnými
celními poplatky, dopravou do místa plnění apod.

2. Celková dohodnutá smluvní cena za p ředmět plnění č iní:

bez DPH

	

1.894.500,00 Kč
(jedenmilionosmsetdevadesát čty řitisícpětsetkorunčeských),

DPH

	

21%, t.j. 397.845,00 Kč
(tř istadevadesátsedmtisícosmset čty řicetpětkorunčeských),

včetně DPH 2.292.345,00 Kč
(dvamilionydvěstědevadesátdvatisíctřistačty ř icetpětkorunčeských),

3. Podrobná specifikace ceny díla je uvedena v P říloze č . 1 této smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávn ěn vyúčtovat cenu p ředmětu plnění (tedy vystavit fakturu -
daňový doklad) následující den po p řevzetí p ředmětu plnění bez vad a nedod ě lků a
potvrzení „dodacího dokladu" (dodací list, p ředávací /p řejímací protokol,) o
dodávce či službě oprávněným zástupcem Objednatele v míst ě plnění a to nejdéle
do 15ti dn ů ode dne kdy vznikla povinnost p řiznat daň , nebo p ř iznat uskutečnění
plnění.

5. Vystavený daňový doklad/ faktura musí obsahovat:
a) rozpis položek p ředmětu plnění p řesně dle smlouvy,
b) uvedení jejich jednotkových cen,
c) zakázkové číslo smlouvy,
d) úplné bankovní spojení zhotovitele
e) veškeré náležitosti dle § 29 zákona č . 235/2004 Sb., o dani z p ř idané hodnoty,

ve znění pozdějších p ředpisů ,
f) informace povinně . uváděné na obchodních listinách na základ ě § 435 zákona

č . 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném zn ění (dále jen „NOZ"),

6. Společně s fakturou - da ňovým dokladem je Zhotovitel povinen p ředložit dodací
doklad, který musí obsahovat jednozna čné označení dodávky č i služby, a to včetně
p řesných názvů položek, jejich počet, jednotkové ceny, zna čku (výrobce), typ,
výrobní čísla a u nehmotného majetku č ísla licencí. Dodací doklad p řipojený k
faktu ře musí být s p ředepsanými jmény zástupc ů obou smluvních stran a musí být
těmito zástupci vlastnoručně čitelně podepsán.
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7. Cena plnění je splatná t řiceti (30) dn ů od doručení řádně vystavené faktury -
daňového dokladu Objednateli.

8. Splatnost ceny plnění nenastane, pokud faktura nebude odpovídat této smlouvě ,
pokud nebude obsahovat náležitosti stanovené právními p ředpisy či na faktu ře
budou uvedeny nesprávné údaje nebo pokud k faktu ře nebude p ř iložen originál
dodacího dokladu. Objednatel je v takovém p řípadě oprávněn, nikoliv však
povinen, fakturu Zhotoviteli p řed uplynutím lhůty splatnosti vrátit. Nová lh ůta
splatnosti ceny plnění v délce třiceti (30) dnů počne plynout ode dne doručení
opravené faktury - da ňového dokladu Objednateli.

9. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č . 235/2004 Sb., o
dani z p řidané hodnoty, ve zn ění pozdějších p ředpisů , ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.

10. Platby budou probíhat výhradn ě v korunách českých a rovněž veškeré cenové
údaje budou uvedeny v této měně .

3.

	

Dodání p ředmětu plnění smlouvy

1. Místem plnění je sídlo Objednatele a veškerá další pracoviště Objednatele
uvedená v p říloze č .2. Termín pro plnění díla je uveden v P říloze Č . 2 této smlouvy
a je stanoven nejpozději do 31.8.2014.

2. P ředmět plnění musí být nový, nepoužívaný, věcně a právně bezvadný a musí
odpovídat právním p ředpisům a závaznými doporučujícím technickým normám
platným v České republice.

3. P ředmět plnění lze považovat za dokon čený pouze v p řípadě , že:

a) nemá žádné vady;
b) je způsobilý k účelu, který vyplývá ze zadávací dokumentace ve řejné

zakázky, smlouvy, dokument ů p ředaných Zhotoviteli č i Zhotoviteli známých;
c) p ředmět plnění má vlastnosti ujednané ve smlouvě a vlastnosti, které

Objednatel očekává s ohledem na povahu p ředmětu plnění
d) zkušební provoz prob ěhl bez závad.

4. Pokud se p ř i p řejímacím řízení vyskytne více vad, bude toto řízení p řerušeno do
doby odstranění zjištěných vad.

5. P ředmět plnění musí vyhovovat bezpečnostním standard ům, jejichž použití je
obvyklé u obdobných produkt ů , a musí svou technickou úrovní odpovídat
zadávacím podmínkám Objednatele v oblasti bezpe čnosti a provozu informa čních
a komunikačních technologií.

6. Vzhledem k tornu, že p ředmět plnění zahrnuje poskytnutí služby implementace
p ředcházející ustanovení se použijí p řiměřeně ; služby musí spl ňovat výše
stanovené požadavky po celou dobu, po kterou mají být podle smlouvy
poskytovány.

7. P řed p ředáním p ředmětu plnění bude Zhotovitel prokazateln ě informovat
oprávněného zástupce Objednatele uvedeného ve smlouvě o p řipravenosti
k p ředání. Zástupci obou smluvních stran jsou uvedeni v čl. Realizační ustanovení
smlouvy. Datum p ředání musí být stanoveno po projednání se zástupcem
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Objednatele tak, aby mezi doru čením oznámení o dokon čení a datem p ředání
uplynulo nejméně pět (5) pracovních dní.

8. Předmět plnění musí být p ředán jako celek; p ředání a převzetí p ředmětu plnění po
částech je vyloučeno.

9. Pokud to není v rozporu s povahou p ředmětu plnění, musí být ke každému
funkčnímu celku p řiloženy doklady nutné k jeho p řevzetí a užívání, návod k použití
a případná další nezbytná dokumentace (nap ř. prohlášení o shod ě , atesty,
prohlášení, že byly použity materiály a technologie v souladu s p říslušnými zákony
a p ředpisy, prohlášení o respektování environmentálních požadavk ů daných
platnými závaznými p ředpisy). Veškeré dokumenty uvedené v p ředchozí větě
musí být v českém jazyce.

10. P ředání p ředmětu plnění bude doloženo dodacím dokladem podepsaným
oprávněným zástupcem Objednatele v místě plnění.

11. Zhotovitel je povinen p ředat Objednateli i ty části p ředmětu plnění, která nejsou
hmotnou věcí. Ustanovení o p ředání se vztahují i na nehmotné části p ředmětu
plnění.

4. P řechod vlastnictví a nebezpe č í škody

1. Objednatel se stává vlastníkem hmotných částí p ředmětu plnění dnem p řevzetí
p ředmětu plnění Objednatelem, nebude-li ve smlouvě dohodnuto, že Objednatel se
stává vlastníkem hmotných částí předmětu plnění dnem uhrazení ceny pln ění.

2. Objednatel nabývá práva k užívání p ředmětu plnění (nap říklad licenci k užití
počítačového programu) dnem p řevzetí p ředmětu plnění Objednatelem.

3. Objednatel je oprávn ěn užívat p ředmět plnění od data jeho p řevzetí, které bude
potvrzeno dodacím dokladem o dodávce či službě oprávněným zástupcem
Objednatele v místě plnění a nebezpeč í škody na p ředmětu plnění p řechází na
Objednatele p řevzetím tohoto pln ění. Je-li podle smlouvy p řípustné p ředání a
p řevzetí p ředmětu plnění po částech, je Objednatel oprávněn užívat jednotlivé části
p ředmětu plnění od data p řevzetí takových částí, nebezpečí škody na p ředmětu
plnění však p řechází na Objednatele až p řevzetím poslední části p ředmětu plnění.
Za užití p ředmětu plnění podle první věty se však nepovažuje jeho ověřování
a testování.

Realizační ustanovení smlouvy

Smluvní strany jmenují tyto odpovědné zástupce:

Zhotovitel
Odpovědná osoba za smluvní a procesní záležitosti
Odpovědné osoby za provozní a technické záležitosti

Objednatel
Odpovědná osoba za smluvní a procesní záležitosti
Odpovědné osoby za provozní a technické záležitosti

Telefonní mechanik OSV Letenská

5.

Ing. Miroslav Franc
Ing. Tomáš Starý

Ing. Daniel Hetzer
Ji ří Sko řepa
Zdeněk Paul
Petr Lipový
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6.

	

Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V p řípadě prodlení Zhotovitele s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající z této
smlouvy č i právních p ředpisů má Objednatel právo uplatnit vůč i Zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z celkové ceny p ředmětu plnění
včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Smluvní pokuta je splatná ve lh ůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy
Objednatele k úhradě .

3. Započtení smluvní pokuty do fakturované částky se nep ř ipouští.

4. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému
se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

5. P ři nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - daňového dokladu
Objednatelem je Zhotovitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti,
oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními
p ředpisy. (Výše úroku z prodlení se řídí na řízením vlády č . 351/2013 Sb., kterým se
určuje výše úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje
odměna likvidátora, likvida čního správce a člena orgánu právnické osoby
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a ve řejných
rejstříků právnických a fyzických osob, v platném zn ění.).

6. Jakékoliv omezování výše p řípadných sankcí ze strany zhotovitele se nep řipouští.

7. Žádná ze smluvních stran není odpov ědná za prodlení svých závazk ů v rozsahu,
v jakém je prodlení zp ůsobeno prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany,
zejména v p řípadě neposkytnutí požadované sou č innosti vymezené ve smlouv ě .

8. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek utvrzený
smluvní pokutou.

7.

	

Náhrada škody

1. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody zp ůsobené Objednateli
porušením povinností vyplývajících ze smlouvy či právních p ředpisů . Zhotovitel
odpovídá zejména za škody způsobené porušením ustanovení této smlouvy, škody
způsobené jiným protiprávním č inem a škody vzniklé v d ůsledku vad plnění.

2. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu náhrady škody se
nep řipouští.

3. Započtení náhrady škody do fakturované částky se nep řipouští.

8.

	

Ochrana informací

1. Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude
v elektronické podob ě zve řejněn na internetových stránkách Ministerstva financí a
dle zákona o ve řejných zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez časového
omezení.

2. Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezp řístupnit třetím osobám
důvěrné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace
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podle zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve znění
pozdějších p ředpisů , není tímto ustanovením dot čena.

3. Za d ůvěrné informace se považují veškeré následující informace:

a) veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto
smlouvou;

b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti
Objednatele;

c) veškeré další informace, které budou Objednatelem ozna čeny jako d ůvěrné
ve smyslu ustanovení § 152 zákona č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách,
ve znění pozdějších p ředpis ů .

4. Povinnost zachovávat ml čenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na
informace:

a) které je Objednatel povinen poskytnout t řetím osobám podle zákona
č . 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve znění pozdějších
p ředpisů

b) které jsou nebo se stanou všeobecn ě a veřejně p řístupnými jinak, než
porušením právních povinností ze strany Zhotovitele;

c) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ještě p řed p ř ijetím
těchto informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto
informace nevztahuje povinnost ml čenlivosti z jiných d ůvod ů ;

d) které budou Zhotoviteli po uzav ření této smlouvy sd ě leny bez závazku
mlčenlivosti t řetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;

e) jejichž sdě lení se vyžaduje ze zákona.

5. Jako s d ůvěrnými musí být nakládáno také s informacemi, které spl ňují podmínky
odst. 3 výše, i když byly získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele a dále
veškeré informace získané od jakékoliv t řetí strany, pokud se týkají Objednatele č i
plnění této smlouvy.

6. Smluvní strany se zavazují, že nezp řístupní jakékoliv t řetí osobě důvěrné
informace druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv form ě , a že podniknou
všechny nezbytné kroky k zabezpe čení těchto informací. Zhotovitel je povinen
zabezpečit veškeré d ůvěrné informace Objednatele proti odcizení nebo jinému
zneužití.

7. Zhotovitel se zavazuje, že d ůvěrné informace užije pouze za ú čelem plnění této
smlouvy. Jiná použití nejsou bez p ředchozího písemného svolení Objednatele
p řípustná.

8. Zhotovitel je povinen svého p řípadného subdodavatele zavázat povinností
mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejmén ě ve stejném rozsahu, v
jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.

9. Trvání povinnosti ml čenlivosti podle tohoto článku je stanoveno následovn ě :

a) v p řípadě smluv, jejichž p ředmětem je opakované pln ění, po dobu 5 let od
ukončení smluvního vztahu;

b) v p ř ípadě smluv s jednorázovým plněním po dobu 5 let od skončení záruční
doby.

10. Závazky vyplývající z tohoto č lánku včetně závazů vyplývajících z odst. 1 není
Zhotovitel oprávněn vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukonč it.
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11. V p řípadě, že některá ze smluvních stran poruší některou z povinností
vyplývajících z tohoto článku, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat
úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)
za každý p řípad porušení.

9.

	

Ukončení smluvního vztahu

1. Smlouva se uzavírá na dobu ur č itou, a to od data podpisu smlouvy do úplného
protokolárního p ředání díla.

2. Smluvní vztah vzniklý na základ ě této smlouvy skon č í uplynutím doby uvedené
v odst. 1 tohoto č lánku. Uplynutím doby trvání smlouvy nejsou dot čena práva
z poskytnutí licencí .na dobu neurčitou, práva z vadného plnění, povinnost
mlčenlivosti a další ustanovení smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po
zániku smluvního vztahu.

3. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukonč it p řed uplynutím doby uvedené
v odstavci 1 tohoto článku písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími
způsoby stanovenými právními p ředpisy.

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z d ůvodů uvedených v této
smlouvě a dále z d ůvod ů uvedených v zákoně , zejména v p řípadě podstatného
porušení smlouvy.

5. Objednatel je mimo jiné oprávněn od smlouvy odstoupit v následujících p řípadech:

a) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele;

b) Zhotovitel podá insolven ční návrh jako dlužník, bude rozhodnuto o úpadku
Zhotovitele nebo bude ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s
obdobnými ú č inky;

c) zhotovitel bude odsouzen za úmyslný trestný č in.

6. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem, které je d ůvodem pro odstoupení
smlouvy ze strany Objednatele, se považuje zejména:

a) prodlení Zhotovitele s dodáním p ředmětu plnění o vice jak 30 kalendá řních
dní po termínu plnění;

b) porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady p ředmětu plnění ve lh ůtě 30
kalendá řních dní od jejich oznámení Objednatelem;

c) realizace p ředmětu smlouvy v rozporu se smlouvou č i právními p ředpisy;

d) nedodržování jiných závazných dokumentů či p ředpisů Zhotovitelem
(zejména p ředpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví p ři práci,
požární bezpečnost apod.);

e) jiné porušení povinností Zhotovitele, které nebude odstran ěno ani do 30
kalendá řních dní od doručení výzvy Objednatele.

7. Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem, které je d ůvodem pro odstoupení
smlouvy ze strany Zhotovitele, se považuje:
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a) prodlení Objednatele s úhradou faktury - da ňového dokladu o více jak
30 kalendá řních dní, p ř ičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením
dotčen;

b) prodlení Objednatele s poskytnutím sou činnosti o více než 30
kalendá řních dní od prokazatelného doru čení písemné výzvy Zhotovitele.

8. V p řípadě odstoupení podle odst. 6 písm. a), b), d) č i e) tohoto článku je po
marném uplynutí p říslušné 30denní lh ůty Objednatel oprávněn od smlouvy
jednostranně odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele.

9. Odstoupení je možné i v p řípadě , že Zhotovitel již smlouvu částečně splnil.
Objednatel je v p řípadě odstoupení od této smlouvy oprávn ěn podle své volby bud'
odstoupit od smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od části smlouvy, která
bude v době odstoupení nespln ěna. V p řípadě částečného odstoupení od smlouvy
se cena p ředmětu plnění snižuje o částky p řipadající na pln ění, která v d ůsledku
odstoupení Zhotovitel není povinen provést č i poskytnout. V p řípadě úplného č i
částečného odstoupení do smlouvy je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli cenu
p ředmětu plnění (byla-li již uhrazena) sníženou o hodnotu pln ění, která nejsou
dotčena odstoupením.

10. Objednatel má v p řípadě odstoupení Objednatele od smlouvy (krom ě jiného)
nárok na náhradu škody a na náhradu prokazatelných náklad ů , které mu vzniknou
v souvislosti se zajištěním náhradního plnění.

11. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v n ěm být uveden odkaz na
ustanovení této smlouvy či právních p ředpisů , které zakládá oprávn ění od
smlouvy odstoupit.

12. V p řípadě částečného odstoupení od této smlouvy zůstává tato smlouva v
platnosti ohledně těch částí p ředmětu plnění, které nejsou dotčeny odstoupením.

13. V p řípadě částečného odstoupení od této smlouvy Objednatelem je Zhotovitel
povinen do 5 pracovních dn ů od prokazatelného doru čení oznámení o odstoupení
p ředat Objednateli ty části p ředmětu plnění, které nebyly dotčeny odstoupením,
včetně p řípadných zdrojových kód ů a dalších podklad ů nezbytných k dokončení
předmětu plnění Objednatelem č i třetími osobami.

14. V p řípadě částečného odstoupení od této smlouvy má Objednatel právo dokon č it
p ředmět plnění sám nebo prost řednictvím jím určené osoby a je oprávněn použít
za tímto účelem veškeré části p ředmětu plnění , které nebyly dot čeny
odstoupením.

15. Smluvní vztah skonč í dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé
smluvní straně , nebo dnem uvedeným v oznámení.

16. Odstoupení od této smlouvy či jiné ukon čení smluvního vztahu založeného touto
smlouvou se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení,
pokud již dospě l, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti,
ujednání o ml čenlivosti a ochraně informací ani ujednání, které má vzhledem ke
své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o
způsobu řešení sporů .
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10.

	

Práva duševního vlastnictví

1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby p ředmět plnění dle této smlouvy byl bez právních
vad, zejména aby nebyl zatížen žádnými právy t řetích osob, z nichž by pro
Objednatele vyplynul jakýkoliv finan ční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany
nebo která by jakkoliv omezovala užití p ředmětu plnění. V p ř ípadě , že bude
dodávaný software již nainstalován na kupovaném hardware, doloží Zhotovitel své
oprávnění jej instalovat. V p řípadě porušení tohoto závazku je Zhotovitel v plném
rozsahu odpovědný za p řípadné následky takového porušení, p ř ičemž právo
Objednatele na p řípadnou náhradu škody a smluvní pokutu z ůstává nedotčeno.

2. Jsou-li součástí p ředmětu plnění podle této smlouvy po č ítačové programy č i jiné
výsledky činnosti chráněné právem z pr ůmyslového nebo jiného duševního
vlastnictví (dále jen „Licencované materiály"), platí pro jejich užití následující
ustanovení tohoto č lánku.

3. V p řípadě , že součástí Licencovaných materiál ů jsou standardní produkty
Zhotovitele nebo t řetích stran, poskytuje Zhotovitel Objednateli k užití takových
produktů nevýhradní licenci.

4. K částem Licencovaných materiálů , které byly Zhotovitelem vytvo řeny č i upraveny
na objednávku Objednatele, poskytuje Zhotovitel Objednateli výhradní licenci.
Objednatel je oprávn ěn tyto části Licencovaných materiál ů upravovat, a to
p řípadně i prost řednictvím t řetích osob.

5. V p řípadě , že p ředmět plnění podle této smlouvy nebude Zhotovitelem dokon čen
nebo p ředán Objednateli včas nebo dojde k částečnému odstoupení od smlouvy
ze strany Objednatele, je Objednatel oprávn ěn p ředmět plnění dokončit, a to i
prostřednictvím t řetích osob.

6. Licence podle výše uvedených ustanovení se udě luje pro všechny zp ůsoby užití,
Objednatel však není povinen licenci využít.

7. Územní ani časový rozsah licence není omezen. Ukon čení podpory či jiných
služeb poskytovaných Objednateli Zhotovitelem nemá na trvání licence vliv.

8. Objednatel je oprávněn umožnit užívání p ředmětu plnění podle této smlouvy
včetně Licencovaných materiál ů organizačním složkám státu a p říspěvkovým
organizacím v p ůsobnosti Objednatele a v tomto rozsahu poskytnout podlicenci.
Tímto ustanovením nejsou dotčena omezení rozsahu licence na základ ě počtu
oprávněných uživatelů č i současných p řístupů stanovená v této smlouvě .

9. Cena p ředmětu plnění podle této smlouvy zahrnuje i odm ěnu za poskytnutí
licence k užití Licencovaných materiál ů , které budou jeho součástí.

10. Je-li k užití p ředmětu plnění dle této smlouvy nezbytná instalace voln ě ši řitelného
software (tzv. freeware), platí následující ujednání:

a) Zhotovitel je povinen nejpozději p ři p ředání p ředmětu plnění Objednateli
zpracovat a p ředložit Objednateli p řehled volně ši řitelného software
s uvedením autora (poskytovatele), licen čního modelu a p řípadných
omezení, která se na užívání takového software vztahují. P řehled podle
p ředchozí věty musí být p řiložen k p ředávacímu protokolu.
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b) Zhotovitel odpovídá za vady p ředmětu plnění včetně volně ši řitelného
software stejně, jako by volně ši řitelný software dodával Zhotovitel.
Zhotovitel zejména odpovídá za funkčnost p ředmětu plnění jako celku a
použitelnost p ředmětu plnění jako celku pro ú čely vyplývající z této
smlouvy a jejích p říloh.

c) Zhotovitel odpovídá za to, že po celou dobu trvání licence
k Licencovaným materiál ům bude Objednatel oprávněn bezplatně užívat
volně ši ř itelný software v rozsahu nezbytném k plnému využití p ředmětu
plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli
veškeré škody a náklady, které by mohly vzniknout v d ůsledku uplatnění
práv třetích osob souvisejících s volně ši ř itelným software, který je
nezbytný k užití p ředmětu plnění dle této smlouvy.

11. Pokud je sou částí p ředmětu plnění dle této smlouvy dodávka software, který je
dodáván společně s hardware, nap říklad firmware nebo tzv. OEM software, platí
následující ujednání:

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci k užití software dodávaného
spolu s hardware ve stejném rozsahu, v jakém Zhotovitel poskytuje
licenci k vlastním standardním produkt ům nebo samostatně dodávaným
produktům třetích stran. Odměna za poskytnutí licence je v takovém
p řípadě součástí ceny hardware, se kterým je software dodáván.

b) Zhotovitel odpovídá za vady software dodávaného spolu s hardware ve
stejném rozsahu, v jakém odpovídá za vady p ředmětu plnění jako celku.

c) Zhotovitel odpovídá za to, že je oprávněn poskytnout Objednateli licenci
k software dodávanému spolu s hardware.

12. V p řípadě , že bude dodávaný software již nainstalován na kupovaném hardware,
doloží Zhotovitel jeho plnou kompatibilitu s hardwarem Objednatele uvedeným a
specifikovaným v Zadávací dokumentaci.

11.

	

Rozhodné právo,řešení sporů

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy nebo z jejího
porušení, ukon čení nebo neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy České
republiky.

12.

	

Záruční podmínky a sankce za prodlení s odstran ěním vady p ředmětu
plnění

1. Zhotovitel poskytuje na p ředmět plnění specifikovaný ve smlouvě záruku za jakost
v délce trvání dvaceti čty ř (24) měsíců ode dne p ředání dokončeného a funkčního
p ředmětu plnění Objednateli. Vyplývá-li ze smlouvy či prohlášení o záruce delší
záruční doba, platí taková delší záru ční doba. P ředcházející věta platí i v p řípadě ,
že delší záru ční doba vyplývá z prohlášení či sdě lení výrobce či dodavatele
p ředmětu plnění.
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2. Jsou-li součástí p ředmětu plnění služby, běží záruční doba ve vztahu ke službám
ode dne poskytnutí takových služeb.

3. Zhotovitel se zavazuje v záru ční době bezplatně odstranit vady p ředmětu plnění
do 6 hodin na poruchu Priority 1 (kritická závada, úplný výpadek systému),
garantovaná doba opravy 12 hodin na poruchu Priority 2 (vysoká závada,
významné omezení funkce systému), garantovaná reak ční doba v rámci záruky
NBD (další pracovní den) na poruchu Priority 3 (st řední závada, částečné
omezení funkce systému) od prokazatelného nahlášení vady. Zhotovitel je
povinen vady odstranit opravou, výměnou nebo opětovným provedením vadné
části p ředmětu plnění nebo jiným zp ůsobem stanoveným právními p ředpisy podle
volby Objednatele.

4. V p řípadě prodlení Zhotovitele s plněním práv Objednatele z vad p ředmětu plnění
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu uvedenou v odst. 1
č lánku Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení.

5. Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve lh ůtě uvedené v odst. 3 tohoto článku, je
Objednatel oprávněn uplatnit práva stanovená zákonem nebo podle své volby
odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo prost řednictvím t řetích osob
a požadovat po Zhotoviteli úhradu náklad ů účelně vynaložených v souvislosti
s odstra ňováním vad. Uplatn ěním práva podle tohoto článku není dotčeno právo
Objednatele na odstoupení od smlouvy.

6. Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že p ředmět plnění bude v souladu s
touto smlouvou a podmínkami stanovenými právními p ředpisy. Zhotovitel zejména
odpovídá za shodu funkčního chování a vlastností p ředmětu plnění s dodanou
dokumentací a akcepta čním (nebo dle oboustranné dohody jiným) protokolem a
za použitelnost p ředmětu plnění pro účely vyplývající z této smlouvy a jejích
p říloh.

7. Zhotovitel neodpovídá za vady zp ůsobené následujícími vnějšími událostmi:

a) nevhodnými zásahy do p ředmětu plnění provedenými Objednatelem či třetí
stranou nad rámec úprav schválených Zhotovitelem či uvedených v
dokumentaci p ředmětu plnění;

b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není sou částí
p ředmětu plnění, s výjimkou p řípadů , kdy Zhotovitel takové změny schválil
nebo kdy takové změny byly uvedeny v dokumentaci p ředmětu plnění;

c) obsluhou ze strany Objednatele či třetích osob, která je v rozporu s
dokumentací p ředmětu plnění;

d) užitím p ředmětu plnění, které je v rozporu s dokumentací p ředmětu plnění.

8. Pro uplatnění vad p ředmětu plnění neplatí § 2618NOZ. Objednatel je oprávn ěn
uplatnit vady p ředmětu plnění u Zhotovitele kdykoliv během záruční doby bez
ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vylou čení
pochybností se sjednává, že akceptací p ředmětu plnění nebo jeho části není
dotčeno právo Objednatele uplat ňovat práva z vad p ředmětu plnění, které byly
zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v průběhu akceptace.

9. Pokud Objednatel nem ůže p ředmět plnění nebo jeho část pro vady užívat,
prodlužuje se záruční doba o dobu od oznámení vad Zhotoviteli do jejich úplného
odstranění Zhotovitelem.
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10. Na díly vyměněné v rámci záruky se vztahuje nová záruka v délce dle odstavce 1.
tohoto č lánku.

11. Právy vyplývající z tohoto článku smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva
Objednatele z vadného pln ění vyplývající z právních p ředpisů .

13. Změny smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit nebo dopl ňovat pouze dohodou smluvních stran, a to
písemnými dodatky takto ozna čovanými a č íslovanými vzestupnou řadou,
podepsanými oprávn ěnými zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.

14.

	

Zvláštní podmínky

(uložené Usnesením vlády 6.46512010 - Metodika pro nákup kancelá řské
výpočetní techniky)

1. Zhotovitel se zavazuje, že v p ř ípadě požadavku Objednatele zajistí technickou
podporu po uplynutí záru ční doby a to minimálně 2 roky od jejího skončení.

2. Zhotovitel se zavazuje k zajištění sběru a likvidace použitého elektroza řízení nebo
jeho dalšího použití a to nejen poptávaného elektroza řízení, ale i elektroza ř ízení,
které je touto ve řejnou zakázkou nahrazováno.

15.

	

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a ú č innosti dnem jejího podpisu ob ěma smluvními
stranami.

2. Podpisy smlouvy mohou být u č iněny elektronickými prostředky u obou smluvních
stran s náležitostmi stanovenými pro elektronický podpis podle jiného právního
p ředpisu. Pro vylou čení pochybností se sjednává, že smlouva m ůže být podepsána
oboustranně v listinné podobě nebo oboustranně v elektronické podob ě .

3. Zhotovitel není oprávn ěn postoupit pohledávky vzniklé na základě této smlouvy č i
v souvislosti s touto smlouvou ani tuto smlouvu jako celek, p řevést povinnosti
vyplývající z této smlouvy na t řetí osobu ani uč init jakékoliv právní jednání,
v d ůsledku něhož by došlo k p řevodu č i p řechodu práv č i povinností vyplývajících
z této smlouvy bez p ředchozího písemného souhlasu Objednatele.

4. V p řípadě , že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv d ůvodů
neplatné či neúč inné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neú č innost
ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě
dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce ú čelu
neplatného č i neúč inného ustanovení.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její následující p ř ílohy:
P říloha 1 Specifikace cen
Příloha 2 Specifikace p ředmětu díla
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6. V p řípadě rozporu této smlouvy a jejích p říloh mají vždy p řednost ustanovení
smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen dle §147a odst. 4 zákona č íslo 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve zn ění pozdějších p ředpisů (dále jen „ZVZ"), p ředkládat Objednateli
podle §147a odst. 1 písm. c) ZVZ seznam subdodavatel ů , ve kterém uvede
subdodavatele, jímž za pln ění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v p řípadě
významné ve řejné zakázky více než 5 % a) z celkové ceny ve řejné zakázky, nebo
b) z části ceny ve řejné zakázky uhrazené ve řejným zadavatelem v jednom
kalendá řním roce, pokud doba pln ění ve řejné zakázky p řesahuje 1 rok, a to 60 dn ů
od splnění smlouvy, nebo do 28. února následujícího kalendá řního roku v p řípadě ,
že plnění smlouvy p řesahuje 1 rok.

8. Zhotovitel je dále povinen dodat jako p řílohu uvedenou v p ředchozím odstavci
seznam vlastník ů akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota p řesahuje 10 %
základního kapitálu, vyhotovený ve lh ůtě 90 dnů p řed dnem p ředložení seznamu
subdodavatelů .

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž
každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

10. Tato smlouva p ředstavuje úplnou dohodu smluvních stran ohledn ě vzájemných
vztahů , které upravuje, a nahrazuje veškerá p ředcházející ujednání a dohody v této
p ředmětné věci, at' už ústní č i písemné.

V Praze dne: '2

Za Objednatele:

V Brně dne:

Za Zhotovitele:

Česká republika - Ministerstvo financí iXperta, SE

Ing. Jaroslav Ulrich

	

Pavel Šipr
ředitel odboru Ř ízení a provoz ICT resortu

	

jednatel

Ministerstvo financí
118 10 Praha 1 - Letenská 15

-185-

IČ : 00006947 DIČ :CZ00006947
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P říloha č .1 - Specifikace cen

Kalkulace celkové ceny

Položka Cena bez DPH
(Kč )

DPH (K6) Cena s DPH
(Kč )

1. Telefonní p řístroje,
licence a p říslušenství
včetně p řevodníků PoE
dle Tab. 6.3 1 644 300,00 Kč 345 303,00 Kč 1 989 603,00 Kč

2. Technický projekt a
dokumentace 16 400,00 Kč 3 444,00 Kč 19 844,00 Kč

3. Ř ízení projektu 23 200,00 Kč 4 872,00 Kč 28 072,00 Kč
4. Implementace (instalace

a zapojení) 95 000,00 Kč 19 950,00 Kč 114 950,00 Kč
5. Konfigurace a nastavení 96 500,00 K6 20 265,00 Kč 116 765,00 Kč
6. Akceptační testy 19 100,00 Kč 4 011,00 Kč 23 111,00 K6

Nabídková cena
celkem: 1 894 500,00 Kč 397 845,00 Kč 2 292 345,00 Kč

Tabulka počtu KTZ a příslušenství

Typ KTZ Počet
KTZ

Cena za ks
bez DPH

(Kč )

Cena celkem
bez DPH (Kč )

Cena celkem
včetně DPH

(Kč )
A. Základní referentský
p řístroj -
OpenStage15S

350
2 000,00 Kč 700 000,00 Kč 847 000,00 Kč

B. Manažerský p řístroj
- OpenStage40S 38

3 050,00 K6 115 900,00 Kč 140 239,00 Kč
C. LICENCE
Openscape Voice V5
dynamic user

436
1 700,00 Kč 741 200,00 Kč 896 852,00 Kč

D. P řevodníky IP/
analog, 24 portů 2 26 100,00 K6 52 200,00 Kč 63 162,00 Kč
E. 24-Port PoE
Midspan včetně 72
patch kabelů UTP
(CAT 5e, min. 1 m)

2

14 590,00 K6 29 180,00 K6 35 307,80 Kč
F. LAN kabel UTP
(CAT 5e, min. 3 m) 388

15,00 K6 5 820,00 Kč 7 042,20 Kč

CELKEM 1 644 300,00 Kč 1 989 603,00 Kč
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P říloha č .2 - Specifikace p ředmětu díla

Doba a místo plnění zakázky

n Doba plnění: od podpisu smlouvy nejpozději však do 31.8.2014.
n Doba plnění bude rozdě lena na dodávku a na implementaci (dodávka

nejpozději do konce července 2014, implementace nejpozd ěji dokonce srpna
2014, s nep řerušením telefonního spojení Objednatele).

n Místo plnění: sídlo Zadavatele, tj. Letenská 15, Praha 1 a lokality Legerova 69,
Praha 1 a Voctá řova 9/11, Praha 8.

Požadované služby p řed implementací:

n Provedení rekognoskace stávajícího technického stavu a posouzení nejvhodn ějšího
způsobu provedení implementace

n Vypracování Technického projektu implementace telefonních p řístrojů s přihlédnutím
k jejich zač lenění do systému OSV.

n Vypracování detailního harmonogramu implementace
n Delegování oprávn ěných zástupců dodavatele do pracovní skupiny a řízení projektu

Požadované služby v rámci implementace:

n Koordinace termínu workshop ů , předání dat, termín ů instalace, řízení implementačních
a integračních prací

n Konfigurace systému a nastavení aplikací dle požadavk ů zákazníka
n Implementace nových koncových telefonních p řístroj ů
n Nastavení komunikačního systému dle implementovaných telefonních p řístrojů a

požadavků zadavatele (oprávn ění, skupiny uživatel ů , č íslovací plán, uživatelské služby)
n P řipojení provozu nových p řístrojů na komunikační systém proběhne během dnů

pracovního volna nebo pracovního klidu (typicky víkend) po p ředchozí dohodě se
zadavatelem

n řešení nejasností a problém ů v implementační fázi
n Předání projektu do užívání a provozu - akceptační proces
n Nové telefonní p řístroje musí být pln ě kompatibilní (komunikační protokol Unify CorNet)

se stávajícím komunikačním systém v lokalitě MF - ú řadu, Letenská 15 - Unify OSV
• Základní stavební prvky musí být od stejného výrobce a to z d ůvod ů zajištění

dlouhodobé kompatibility a zejména jednotné správy (administrace).

Požadované služby po provedení implementace:

n Zajištění záručního servisu v min. délce 2 roky
n Zajištění pozáručního servisu v délce 5 let po ukon čení záruky (die budoucího smluvního

vztahu sjednaného p řed ukončením záruky)
n Provoz Help-Desku dodavatele v režimu 24/7/365
n Garantovaná doba opravy v rámci záruky 6 hodin na poruchu Priority 1 (kritická závada,

úplný výpadek systému), garantovaná doba opravy 12 hodin na poruchu Priority 2
(vysoká závada, významné omezení funkce systému), garantovaná reak ční doba
v rámci záruky NBD (další pracovní den) na poruchu Priority 3 (st řední závada, částečné
omezení funkce systému). Garantovaná doba opravy se po č ítá od nahlášení poruchy na
HelpDesk dodavatele

Souč innost zadavatele:

n P řipravenost/nastavení datové části (switche) na provozování IP telefonie v lokalitách
Legerova a Voctá řova, zejména s ohledem na QoS a VLAN

n Zajištění místa v racku pro napájení IP telefon ů (PoE) v lokalitě Voctá řova - je
p ředpokládána dodávka napájecích lišt s implementací do racku - 19" rozvad ěče. Pro 1
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p řevodník a patch panel je t řeba v rozvaděč i místo o výšce 2U. IP p řevodníky budou
umístěny v blízkosti telefonního rozvodu

n Souč innost při implementaci telefonních p řístroj ů v lokalitě včetně zajištění př ístupu
pracovníků dodavatele do budov a místností

n Příprava a kontrola zákaznických dat (oprávn ění, skupiny uživatel ů , číslovací plán,
uživatelské služby) pro implementaci

n Delegování oprávn ěných zástupc ů/zástupce do pracovní skupiny

Specifikace funkcí KTZ (Koncových telefonních za řízení - přístrojů )

Uživatelské funkce musí být dostupné v rámci celého resortu MF. Nejsou závislé
na lokalitě , ale na úrovni za řazení uživatele.

KTZ musí umožnit p řipojení otevřeným standardem pro hlasovou komunikaci SIP
(RFC 3261) a proprietárním protokolem od Unify (CorNet-IP - HFA =
HiPathFeature Access). P řípadná změna protokolu SIP na HFA a opa čně musí být
možná pouhým p řehráním firmware.

- Všechny varianty KTZ musí poskytovat p řístup k řadě funkcí systému Open Scape
Voice)

Mimo VoIP protokolu musí umožňovat dodatečné funkce, jako např. zpětný dotaz,
lokální konferenci tří účastníků , vícenásobné linky, apod.

- IP telefony musí podporovat 802.3af, Power over LAN.

Telefony musí mít možnost snadného uvedení do provozu, jednoduché údržby a
centrální správy

Základní funkce jsou uvedeny níže, bodech A. a B, a v Tabulce č . 1, počet kusů
jednotlivých typů je uveden v Tabulce č . 2

Certifikace - Označení CE, EMC EN55022 t řída B, EN55024, EN61000-4-11,
EN61000-3-2, Bezpečnost EN60950-1

A. Základní (referentské) telefonní p řístroje OpenStaqel5S- základní funkce a
požadavky

- Základní funkce včetně hlasitého telefonování, č íslicová tlačítka, 3 pevná tlač ítka
funkcí s LED diodami, 8 volně programovatelných dotekových tlač ítek funkcí s LED
diodami (možnost rozší ření pomocí modulu tlač ítek)

- Grafický displej se 2 řádky, jednobarevný

- Popis tlač ítek pomocí papírových štítk ů , tlačítka +/- pro nastavení hlasitosti, 3 tla čítka
pro navigaci v menu, zvukové funkce, plně duplexní hlasité telefonování

- IP telefon musí být vybaven integrovaným Ethernetovým switchem, p ř ipojení
prostřednictvím 10/100/1000 Base-T

B. Manažerské telefonní p řístroje OpenStage4OS- základní funkce a požadavku

- Základní funkce včetně hlasitého telefonování, č íslicová tlač ítka, 8 pevných tlač ítek
funkcí s LED diodami, 6 volně programovatelných dotekových tla č ítek s LED diodami
(tlačítka funkcí, zkrácené volby nebo linky), možnost rozší ření pomocí modulu tlačítek)

- Grafický displej se 6 řádky, jednobarevný, podsvícený, nastavitelný

- Optická signalizace volání

- Popis tlačítek pomocí papírových štítků , tlačítka +1- pro nastavení hlasitosti, 5-cestný
navigační prvek, zvukové funkce, plně duplexní hlasité telefonování
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- Přípojka pro náhlavní hovorovou soupravu

- IP telefon musí být vybaven integrovaným Ethernetovým switchem, p řipojení
prostřednictvím 10/100/1000 Base-T

- K manažerskému p řístroji je požadována možnost p řipojení a rozšíření o p řídavný
modul (max. 2 moduly k jednomu p řístroji) s 12 tlač ítky funkcí, zkrácené volby nebo
linky (dodatečná volně programovatelná tla čítka se světelnými diodami)

Základní telefonní funkce / Typ IPT

Základní telefonní funkce / Typ IPT

A B
Základní

(referentský)
p řístroj -

OpenStagel 5S

Manažerský
p řístroj -

OpenStage40S

Grafický display černobílý dvou řádkový x
Grafický

	

display

	

černobílý,

	

víceřádkový,
nastavitelný

x

Tlačítka funkcí s LED 3 8
Kontextově programovatelná tlač ítka 8 6
Navigační prvek 3 tlač ítka 5-ti cestný
Lokalizace menu pro český jazyk x x
Adresá řové služby, funkce vyhledávání v
seznamech

x x

CLIP x x
Rozšíření

	

funkčních

	

tlač ítek

	

(minimálně
12)- p řídavné moduly

x

Obsluha více (3 a více) telefonních linek x
Tlačítka zrychlené volby x
Integrovaný

	

p řepínač

	

pro

	

p řipojení

	

PC
stanice - LAN p řepínač 10/100/1000 Mb/s,
podpora

	

IEEE

	

802.1

	

p/q

	

tagging

	

a
switching

x x

Podpora napájeni IEEE

	

802.3af (Power
over Ethernet)

x x

Externí napájecí zdroj x x
Dálkový dohled x x
Integrovaný ethernetový switch 10/100/1000

Base- T
10/100/1000

Base-T
Zvukové funkce (G.711, G.722, G.729AB) x x
Hlasitý příposlech/ duplexní telefonování x x
Bezpečnostní funkce - Layer 2 oprávn ění
(802.1x)

x x

Síť - IEEE802.1 Q x x
QoS (DIFFSERV a IEEE802.lp) x x
Podpora

	

FTP

	

pro

	

konfigurace

	

a

	

RN
telefonů x x
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