
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

3302/080-2/2014
Tow číslo uvádějte při fakturaci

1 0 -il7 :015

1 ^rl.^^.,^ L̂3 -i

Smlouva

o Poskytování IP MPLS datové služby pro územní pracoviště

Ministerstva financi

Č íslo Poskytovatele:

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve znění pozdějších
p ředpisů jako veřejná zakázka malého rozsahu zadaná na E-tržišti státní správy

www.gemin.cz

č .j.: MF-74278/2014-3301

(dále jen Smlouva)

mezi smluvními stranami:

A.

	

Objednatel

Obchodní název:
Se sídlem:
lčo:
DIČ :
Bankovní spojení:
Č íslo účtu:
Jednající:

Česká republika - Ministerstvo financí
Letenská 15, P.O. Box 77, 118 10 Praha 1
00006947
CZ00006947
Česká národní banka, pobočka Praha 1
3323001/0710
Dipl. - Ing. Miroslav Hejna, ředitel odboru 33

(dále jen ,,Objednatel" nebo „MF")

a

B.

	

Poskytovatel

Obchodní název:

	

Dial Telecom, a.s

Se sídlem:

	

Praha 8 - Karlín ,Křižíkova 36s/237, PSČ 18600
Zastoupená:

	

Jiří Kutílek zplnomocněný zástupce poskytovatele
IČO:

	

28175492
DIČ :

	

CZ28175492
Vedená pod spisovou zna čkou B 12529 u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení:

	

Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:

	

17530083/0300
tel.:

	

+420 226 204 111
fax:

	

+420 226 204 197

(dále jen „Poskytovatel")
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s
úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím zn ění

Smlouvy:

1. ÚČEL SMLOUVY

Účelem této Smlouvy je

1.1 Stanovení práv a povinností p ři zajištění datových služeb pro jednotlivá
územní pracoviště Ministerstva financí.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 P ředmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli
služby elektronických komunikací (dále jen „Služba"), Objednatel bude za
Službu platit Poskytovateli dohodnutou cenu_

2.2 Specifikace Služby, územních pracovišť - lokalit, parametrizace,
kvalitativních ukazatel ů , a konkrétní identifikace ceny je uvedena v Příloze
č.1 této Smlouvy.

2.3 Poskytovatel zahájí poskytování Služby do lokalit - územních pracovišt'
Ministerstva financí od 1.3.2015 od 00,00hodin. Poskytovatel se
zavazuje, že p řed zahájením poskytování Služby bude o p řipravenosti
k zahájení informovat oprávněné zástupce Objednatele uvedené v Příloze
č.2 této Smlouvy a nejpozději následující pracovní den po zahájení
poskytování Služby p ředloží Objednateli k podpisu P ředávací protokol o
zprovoznění a zahájení poskytování Služby.

2.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je v rámci Služby oprávněn
požadovat její kvalitativní a kvantitativní zm ěny, a to způsobem a postupem
uvedeným v této Smlouvě .

2.5 Poskytovatel se zavazuje, že Služba bude vyhovovat bezpečnostním
standardům, jejichž použití je obvyklé u obdobných služeb.

2.6 Poskytovatel je povinen do 30 dní po ukončení poskytování Služby
bezplatně odstranit veškerá jím instalovaná technická za řízení v místě
plnění této Služby. Objednatel je povinen poskytnout nezbytnou sou č innost.

3. DOBA A MÍSTO PLN ĚNÍ

3.1 Doba poskytování Služby dle této Smlouvy je stanovena na dobu osmnácti
měsíců od 1. b řezna 2015 do 31. srpna 2016.

3.2 Mastem plnění jsou územní pracoviště Ministerstva financí uvedená Příloze
č.1 (část 1.2) této Smlouvy.

4. PRÁVA DUŠEVNÍHO A JINÉHO VLASTNICTVÍ

4.1 Poskytovatel prohlašuje, že Služba poskytovaná dle této Smlouvy je bez
právních vad, zejména že není a nebude zatížena žádnými právy t řetích
osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul jakýkoliv finanční nebo jiný
závazek ve prospěch třetí strany. V p řípadě , že bude toto oznámení
nepravdivé, je Poskytovatel v plném rozsahu odpovědný za p řípadné

f^^.
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následky takovéhoto jednání, p řičemž právo Objednatele na p řípadnou
náhradu škody a smluvní pokutu z ůstává nedotčeno.

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1

	

Celková dohodnutá smluvní cena za celé období pln ění Smlouvy č iní:

bez DPH 264 700,- Kč ,

DPH 21 % 55 587,- Kč ,

včetně DPH 320 287,- Kč

5.2 Cena uvedená v odst. 5.1. zahrnuje rovn ěž pro níže uvedené lokality -
územní pracoviště (viz P říloha č. 1) jednorázově 2 relevantní instalační
poplatky ve výši 2 x 5 000,- Kč bez DPH a k tornu pravidelnou Měsíční cenu
Služby (měsíční paušál) vždy za uplynulý kalendá řní měsíc po celé období
trvání Smlouvy v celkové výši (součet 5 lokalit) 14 150,- Kč bez DPH.

5.3 Smluvní strany prohlašují, že výše uvedená Cena Služeb ve výši 264.700,-
Kč bez DPH je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č .
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších p ředpisů a je cenou
maximální a nep řekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s
poskytováním Služeb dle této Smlouvy, v četně nákladů souvisejících s
případnými celními poplatky, dopravou do místa plnění apod.

5.4 Poskytovatel bude vystavovat da ňové doklady (faktury) zahrnující Měsíční
cenu Služby (měsíční paušál) za dané zúčtovací období (uplynulý
kalendá řní měsíc) za všechny lokality na vrub Objednatele s tím, že faktura,
vystavená za první kalendá řní měsíc uplynulý od zahájení poskytování
Služby, bude obsahovat M ěsíční cenu, zahrnující kromě měsíčního paušálu
i relevantní instala ční poplatky.

5.5 Poskytovatel je povinen vyúčtovat Měsíční cenu Služby (m ěsíční paušál) za
poskytnuté Služby (tedy vystavit fakturu - da ňový doklad) po ukončení
p říslušného zúčtovacího období (kalendá řní měsíc) a to nejpozději do 15
dnů ode dne kdy vznikla povinnost p řiznat daň , nebo p řiznat uskutečnění
plnění. P ři výpadcích poskytování Služeb uhradí Objednatel pouze m ěsíční
cenu p řepočtenou na dny, ve kterých docházelo k poskytování Služeb.

5.6 Platby budou probíhat v korunách českých bezhotovostně na účet uvedený
v záhlaví Smlouvy a rovn ěž veškeré cenové údaje budou v této měně .

5.7 Měsíční ceny jsou vždy splatné na základ ě daňových doklad ů - faktur (dále
jen „Faktura") vystavených Poskytovatelem na adresu Objednatele.

5.8 Splatnost všech plateb je stanovena na 30 dnů ode dne doručení Faktury
Objednateli, p řičemž v posledním kalendá řním měsíci roku, v němž je
uskutečňováno plnění, musí být Faktura doru čena nejpozději do 15.12.
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. P řípadné porušení dostupnosti
poskytované služby (SLA) v období od 16.12. do 31.12. bude vypo řádáno
v následujícím fakturačním období.

.............................................................

	

................................................. ................................................................................................ ......................... ...... ......................................................................
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5.9 Vystavená Faktura musí obsahovat:

5.9.1 rozepsané položky p ředmětu plnění p řesně dle Smlouvy (Měsíční cena
a to v Kč bez DPH, DPH v Kč a cena v Kč včetně DPH).

5.9.2 zakázkové číslo Smlouvy, sloužící jako identifikátor platby

5.9.3 č íslo účtu Poskytovatele,

5.9.4 veškeré náležitosti dle § 29 zákona č . 235/2004 Sb., o dani z p řidané
hodnoty, ve znění pozdějších p ředpisů ,

5.9.5 informace povinně uváděné na obchodních listinách na základ ě § 435
občanského zákoníku.

5.9.6 Měsíční ceny za služby KIMFIDD_4009 a KIMFIDD_4010 jsou vždy
splatné na základě daňových dokladů vystavených Poskytovatelem na
fakturační adresu: Ministerstvo financí, Letenská 15,118 10 Praha 1, I Č
00006947 a také zaslané elektronicky emailem na adresu podatelna
@mfcr.cz

U poskytovaných služeb s identifikátory KIMFIDD_3029, KIMFIDD_4022
a KIMFIDD_4023 budou da ňové doklady zasílány k úhrad ě na:
Generálníředitelství cel, Budějovická 7,14096 Praha 4, IČ 71214011

a také zaslané elektronicky emailem na adresu podatelna@cs.mfcr.cz

5.10 Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti (nap ř. nesprávné údaje,
chybějící P ředávací protokol, apod.), je Objednatel povinen, ji vrátit
Poskytovateli ve lhůtě splatnosti, aniž by došlo k prodlení s její úhradou.
Nová lh ůta splatnosti faktury v délce 30 dn ů počne plynout ode dne
doručení opravené Faktury Objednateli.

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

6. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY
6.1 V p řípadě nedodržení termínu zahájení poskytování Služby Poskytovatelem,

v p řípadě jeho prodlení s plněním jakékoliv lhůty uvedené v této Smlouvě a
v p řípadě výpadků p ři poskytování Služeb (včetně částečného výpadku, tj.
výpadek jedné lokality, nebo pokles kvality Služeb jedné z lokalit) se stanoví
smluvní pokuta ve výši 0,05 % roční ceny s DPH za každý den prodlení
nebo neplnění. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na p řípad, kdy prodlení
Poskytovatele bylo zp ůsobeno Objednatelem.

6.2 Smluvní pokuta je splatná ve lh ůtě seami (7) dn ů od doručení Poskytovateli
písemné výzvy Objednatele k úhrad ě .

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

6.4 Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu - faktury Objednatelem
je Poskytovatel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti,
oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí
na řízením vlády Č . 351/2013 Sb.
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6.5 Jakékoliv omezování výše p řípadných sankcí se nep řipouští. Smluvní
pokuta, vzniklá porušením povinnosti Poskytovatele, nevylu čuje užití
náhrady škody, a to v plné výši

6.6 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení zp ůsobené
prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany nebo v p řípadě
neposkytnutí požadované sou činnosti, vymezené ve Smlouvě . Každá ze
smluvních stran nese odpovědnost za zp ůsobenou škodu v rámci platných
právních p ředpisů a Smlouvy.

6.7 zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Poskytovatele povinnosti splnit
závazek stanovený touto Smlouvou.

6.8 Zaplacením smluvním pokuty není dot čeno právo smluvních stran na úhradu
způsobené škody v plné výši.

6.9 Poskytovatel odpovídá za veškeré škody zp ůsobené Objednateli porušením
svých povinností, porušením ustanovení této Smlouvy nebo jiným
protiprávním jednáním a to v plné výši. Toto neplatí v p řípadě škody vzniklé
v d ůsledku p řerušení Služby nebo vadného poskytnutí Služby dle
p říslušných ustanovení ZoEK. O náhradě škody platí obecná ustanovení
Občanského zákoníku a ve vztahu ke službám elektronických komunikací
ustanovení ZoEK.

6.10 Jakékoliv ustanovení týkající se omezení výše či náhrady škody se
nepřipouští.

6.11 Započtení náhrady škody do fakturované částky se nep řipouští.

6.12 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného
odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění
této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k
odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

6.13 Poskytovatel odpovídá za škody zp ůsobené Objednateli v d ůsledku
neodborné či nesprávné montáže technologií a za řízení Objednatele.

7. SERVISNÍ PODMÍNKY, KVALITA SLUŽEB

7.1 Není-Ii v této Smlouvě stanoveno jinak, řídí se servisní podmínky a kvalita,
dostupnost služeb SLA podmínkami, které tvo ří Přílohu č. 3 a Přílohu Č. 5
této Smlouvy.

7.2 Poskytovatel se zavazuje bezodkladně po zjištění výpadku/závady u Služby
zahájit práce na jejím odstranění a informovat Pověřené osoby Objednatele.

8. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

8.1 Změnovým řízením se rozumí zrušení stávající Služby a nebo zm ěna
parametrů Služby. Objednatel je oprávněn využít institutu změnového řízení
pro uzavření dodatku této Smlouvy v návaznosti na změny legislativy,
organizační změny a změny dané požadavkem na změnu parametrů Služby
(např. změna SLA a další).

8.2 Hlavním koordinátorem pro zm ěnové řízení je Objednatel.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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8.3 Změnové řízení bude v souladu se zákonem č . 137/2006 Sb., o ve řejných
zakázkách, ve znění pozdějších p ředpisů , a následujícími pravidly:

8.3.1 Rušení části stávající Služby bude probíhat formou písemné
výpovědi, a to prostřednictvím oprávněné osoby Objednatele.
Tříměsíční výpovědní lhůta, nebo lhůta kratší, pokud se na tom obě
smluvní strany dohodnou, po číná běžet dnem doručení. Smluvní
strany v takovémto p řípadě uzav řou dodatek ke Smlouvě , který bude
obsahovat minimáln ě jednoznačný identifikátor části Služby a datum
ukončení p říslušného plnění.

8.3.2 V p řípadě změny parametrů Služby jehož dopadem bude snížení
ceny nebo s žádným dopadem na cenu Služby bude o této změně
uzav řen dodatek ke stávající Smlouvě .

9. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

9.1 Pro vzájemná jednání ve věcech smluvních, technických, provozních a pro
schvalování Podklad ů pro fakturaci (doklad o splnění dostupnosti
poskytovaných služeb) mezi Poskytovatelem a Objednatelem se stanovuje
seznam Oprávněných osob (Příloha č. 2).

9.2 Smluvní strany jsou oprávn ěny změnit oprávněné osoby i bez nutnosti
uzavření dodatku ke Smlouvě , jsou však povinny na takovou zm ěnu druhou
smluvní stranu písemně upozornit. Změna oprávněných osob začne platil
pátým dnem od prokazatelného oznámení druhé smluvní straně .

10. OCHRANA INFORMACÍ

10.1 Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané Smlouvy bude
v elektronické podobě zve řejněn na internetových stránkách Ministerstva
financí a dle zákona o ve řejných zakázkách na profilu Zadavatele, kterým je
Objednatel a to bez časového omezení.

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

10.3 Za důvě rné informace se považují veškeré následující informace:

10.3.1 veškeré informace poskytnuté Objednatelem Poskytovateli v
souvislosti s touto Smlouvou;

10.3.2 informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost
mlčenlivosti Objednatele;

10.3.3 veškeré další informace, které budou Objednatelem č i
Poskytovatelem označeny jako d ůvěrné ve smyslu ustanovení § 152
zákona č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve znění pozdějších
p ředpisů .

10.4 Povinnost zacnovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na
informace:

........................... ......

	

..... .........................

	

............................................................................................................. ........................................................ ............................	............. ........................
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10.4.1 které jsou nebo se stanou všeobecn ě a ve řejně přístupnými jinak,
než porušením právních povinností ze strany Poskytovatele,

10.4.2 u nichž je Poskytovatel schopen prokázat, že mu byly známy a byly
mu volně k dispozici ještě p řed přijetím těchto informací od
Objednatele,

10.4.3 které budou Poskytovateli po uzavření této Smlouvy sd ě leny bez
závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim
nijak vázána,

10.4.4 jejichž sdě lení se vyžaduje ze zákona,

10.4.5 které je Objednatel povinen poskytnout t řetím osobám podle zákona
Č . 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění
pozdějších p ředpisů .

10.5 Jako s d ůvěrnými musí být nakládáno také s informacemi, které byly získané
náhodně nebo bez vědomí Objednatele a dále veškeré informace získané
od jakékoliv třetí strany pokud se týkají Objednatele č i plnění této Smlouvy.

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

10.7 Poskytovatel 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.

10.8 Poskytovatel 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.

10.9 Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno po dobu 5
let od ukončení Smlouvy.

10.10 Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana
právo požadovat náhradu takto vzniklé škody.

;0.11 V p řípadě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto článkem
má druhá smluvní strana, vedle náhrady škody, právo ú čtovat smluvní
pokutu ve výši 100.000 Kč za každý p řípad porušení.

11. ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

11.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění
vzájemných sporů vzniklých na základ ě Smlouvy nebo v souvislosti s ní,
včetně sporů o jejich výklad či platnost a usilovat se o smírné vyřešení
těchto sporů .

11.3 Nebude-li sporná záležitost vyřešena smírně dohodly se smluvní strany, že
spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány
p říslušnými správními ú řady (Český telekomunikační ú řad), resp. byla-li by
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pro řešení takového sporu dána pravomoc soudu obecnými soudy České
republiky.

12. PLATNOST A ÚČ INNOST SMLOUVY

12.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a ú činnosti dnem jejího podpisu ob ěma
smluvními stranami.

12.2 Tato Smlouva je sjednána na dobu určitou uvedenou v odst. 3.1 této
Smlouvy s možností p ředčasného ukon čení s výpovědní lhůtou uvedenou
v odst.12.4. této Smlouvy.

12.3 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena práva z odpovědnosti za vady,
povinnost mlčenlivosti a další ustanovení Smlouvy, která podle svého
obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu.

12.4 Smluvní vztah vzniklý na základě této Smlouvy může být ukončen písemnou
výpovědí, s tříměsíční výpovědní dobou, která počne běžet prvním dnem
následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní stran ě .

12.5 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy z d ůvodů uvedených v
zákoně , z důvodů uvedených ve Smlouvě a dále z d ůvodu podstatného
porušení Smlouvy.

12.6 Objednatel je mimo jiné oprávn ěn od této Smlouvy odstoupit zejména v
následujících případech podstatného porušení povinností Poskytovatelem:

12.6.1 v p řípadě , že bude rozhodnuto o likvidaci Poskytovatele,

12.6.2 Poskytovatel podá insolven ční návrh jako dlužník, bude rozhodnuto o
úpadku Poskytovatele nebo bude ve vztahu k Poskytovateli vydáno
jiné rozhodnutí s obdobnými úč inky;

12.6.3 Poskytovatel bude odsouzen za úmyslný trestný č in.

12.6.4 v případě prodlení Poskytovatele s dodáním p ředmětu plnění o více
jak 10 kalendá řních dní po termínu plnění;

12.6.5 v případě , že Poskytovatel neodstraní vady p ředmětu plnění ani ve
lhůtě 10 kalendá řních dní od jejich oznámení Objednatelem;

12.6.6 v p řípadě realizace p ředmětu Smlouvy v rozporu s ustanoveními
Smlouvy, v rozporu s obecně závaznými právními p ředpisy nebo v
případě nedodržování jiných závazných dokumentů č i p ředpisů

12.6.7 v případě jiného porušení povinností Poskytovatele, které nebude
odstraněno ani do 10 kalendá řních dní od doručení výzvy
Objednatele,

12.6.8 v p řípadě porušení povinnosti ml čenlivosti;

12.6.9 v p řípadě opakované pozdní fakturace.

12.7 V p řípadě odstoupení podle odst. 12.6 Smlouvy je po marném uplynutí
v odst. 12.6 uvedené 10denní lh ůty Objednatel oprávněn od Smlouvy
jednostranně odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany Poskytovatele.
Objednatel má v p řípadě odstoupení od Smlouvy v každém p řípadě nárok
na náhradu prokázaných náklad ů , které mu vzniknou v souvislosti s



náhradním řešením, zejména náklad ů , které mohou vzniknout v souvislosti
se zajištěním náhradního plnění.

12.8 Poskytovatel je oprávn ěn od této Smlouvy odstoupit v následujících
p řípadech podstatného porušení Objednatelem:

12.8.1 bude-li Objednatel v prodlení s plněním lhůty splatnosti daňového
dokladu - faktury o více jak 30 kalendá řních dní, p řičemž nárok na
úrok z prodlení, není tímto ustanovením dotčen,

12.8.2 v případě prodlení Objednatele s poskytnutím souč innosti
Poskytovateli po prokazatelném doru čení písemné výzvy
Poskytovatele o více než 10 kalendá řních dní od uplynuti lh ůty k
poskytnutí součinnosti..

12.9 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
oprávnění od Smlouvy odstoupit.

12.10 Práva smluvních stran vzniklá p řed platným odstoupením od Smlouvy
nejsou odstoupením dotčena.

12.11 V p řípadě částečného odstoupení od této Smlouvy zůstává tato Smlouva
v platnosti ohledně těch částí plnění, které nejsou dotčeny odstoupením.

12.12 Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy
druhé smluvní straně , nebo dnem uvedeným v oznámení, je-li v oznámení
uvedeno datum pozd ější.

12.13 Odstoupení od této Smlouvy či jiné ukončení 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 na základ ě
ustanovení této Smlouvy, ujednání o mlčenlivosti a ochraně informací ani
ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po
odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání o zp ůsobu řešení sporů .

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Tato Smlouva p ředstavuje úplnou dohodu smluvních stran ohledn ě
vzájemných vztah ů , které upravuje, a nahrazuje veškerá p ředcházející
ujednání a dohody v této p ředmětné věci, aY už ústní či písemné.

13.2 Tuto Smlouvu lze m ěnit a doplňovat pouze zp ůsobem uvedeným v této
Smlouvě a po dohodě smluvních stran, a to písemnými dodatky takto
označovanými a číslovanými vzestupnou řadou podepsanými oprávněnými
zástupci smluvních stran. Jiná ujednaní jsou neplatná.

13.3 Poskytovatel není oprávněn postoupit práva ani p řevést povinnosti
vyplývající z této Smlouvy na t řetí osobu bez p ředchozího písemného
souhlasu Objednatele.

13.4 V p řípadě , že by některé ustanovení této Smlouvy bylo z jakýchkoliv d ůvod ů
neplatné či neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani
neúčinnost 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 neúčinného ustanovení.
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13.5 V případě rozporu mezi ustanoveními p říloh této Smlouvy a textem v tě le
této Smlouvy mají p řednost ustanovení v tě le této Smlouvy.

13.6 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou, nebo upravené jen
částečně se řídí p říslušnými ustanoveními zákona č . 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku a p ředpisy souvisejícími.

13.7 Nedílnou součást Smlouvy tvo ří tyto p řílohy:

Příloha č.1:

	

Specifikace Služby

P říloha č.2:

	

Seznam oprávněných osob

P říloha č .3:

	

Stanovení dostupnosti Služby

P říloha č .4:

	

Servisní podmínky

Příloha č .5:

	

Katalogový list Služby

Příloha č. 6:

	

Plná moc udělená zástupci Poskytovatele

13.8 Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu
v jazyce českém, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a
Poskytovatel obdrží jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu p řečetly, že s jejím obsahem
souhlasí a na d ůkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Poskytovatel

	

Objednatel

V Praze dne ).o.-.02 215

	

V Praze dne SZ .2!.

.................... .

	

.

DiátJlelecom, a.s.
Jiří Kutílek,

manažer divize p římého prodeje a veřejné
správy,

na základě plné moci

O Dian TeleCOM

Dtal 'Telecom, a.s.
KOži<OVa

306437, 188 00 Praha 8 • Karlín

IČ0:281"5492 OIC 0728175492

Česká republika - Ministerstvo financí

Dipl. - Ing. Miroslav Hejna,

ředitel odboru 33

........................

	 W._..	. 	
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Příloha č. 1 - Specifikace Služby p řipojení lokality do prostředí IP MPLS VPN.

1.1 Seznam zkratek a výklad pojm ů

MF Ministerstvo financí

ZVZ Zákon č .13712006 Sb.. o ve řejných zakázkách , v platném znění

ZoEK Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění

VOP Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací

SLA Garantovaná úroveň poskytovaných služeb (Service Level Agreement)

QoS Quality of Services

JŘBU Jednací řízení bez uve řejnění

FS Finanční správa

CS Celní správa

AO Auditní orgán

SLA Dostupnost poskytované služby

Služba - služby elektronických komunikací, jako p ředmět této Smlouvy

SLA - dostupnost poskytované služby

KIMFIDD - jednoznačný identifikátor Služby komunikační infrastruktury MF

Lokalita - adresní údaj o místě plnění Služby

Parametrika - technické parametry Služby (nap ř. šířka pásma, typ ukončení, interface ..)

Kvalitativní ukazatele - dostupnost (SLA), bezpečnost, QoS Služby,

Cena Služby - cena za poskytovanou Službu za celé období platnosti Smlouvy členěná dle
Objednatele

Cena za instalační poplatky - souhrn cen za instala ční poplatky Částí Služby vztažený na
Objednatele (hrazena jednorázově).

Instalační poplatek - cena za zavedení či p řeložení dané Služby, za zavedení nové Služby
nebo za jinou změnu Služby
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Měsíční paušál (cena) - cena dané Služby za její poskytování a provozování.

Podklad pro vyúčtování ceny - elektronický výpis poskytovaných Služby za uplynulé
časové období (kalendá řní měsíc), zasílaný Poskytovatelem ke kontrole Objednatelil
uživatelům p řed vystavením konečné faktury.

P ředávací protokol - zápis o zavedeni, p řemístění nebo jiné změně Služby, podepsaný
oprávněnou osobou (nebo jí jmenovaným zástupcem) Objednatele/Koncového uživatele.
Musí obsahovat jednoznačnou identifikaci Služby, datum jejího zprovozn ění, výsledek
Testování funkčností a podpisy oprávněných osob.
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1.2 Rozsah poskytované Službu

^

	

KfMFIDC
PGv^nl

KIVS
Identifikátor

sluřby

W

g no
°̂

$

RUIAN/GPS

^

1 yp služby
Pr"
QoS

-

Sezpečnasl

Dostupnost kapacita Proaktivní
dohled

User to
Network
Interface

-
UNI

Cana za
požadovanouovanou

(měslčM
wail)

v Kč bez DPH

Cena
i^lačnlho
poplatku zs

požadovanou
paramettiku

v Kč bez DPH

18x
měsíčN
I^
instalačn^
poplatek
B

	

H
^

Kč

Tqrmin zřlzenl
služby ve

formětuT+X
ďnl kde T,d

datum
po ž adovanetio

^flzenl
1.3.2015

^^ o
E^j

E
a

$
d
w'
á

Pt SEC

Lc)

KIMFIDD 3029 ZKS003 MF-GRC NACIiOD Kladská 272 7425457 x Profil 5 SEC1 SLA2 12M PROAKT• 4400; 5000,- 84 200,00 T + 0_ 100664 ANO
x

KIMFIDD 4009 MF-GFŘ KARLOVY Sportovní 28 20726848 x Profit SELO SLA2 16M PROAKT- x 2450,- 3; 44 100,00 T+0
- VARY ANO

KIMFIDD 4010 MF-GFŘ Pardubice Boženy 2625 7714904 x Profil 5 SELO SLA2 35M PROAKT- x 0,- 44100,00 T+0
- Němcově ANO 2450,-

KIMFIDD 4022 MF-GŘC Praha K Botič i 381/3 22658564 x Profl 5 SECO SLA2 16M AKT-
ANO

x 2300; 0,- 41 400,00 T+0

KIMFIDD 4023 MF-GŘC Praha UPlynámy 99 42592887 x Profil SEGO SLA2 16M A^ANO
x 2550,- 5000,- 50 900,00 T+0
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Příloha č . 2: Seznam oprávn ěných osob

Oprávněné osobu pro smluvní a obchodní jednání

Za Poskytovatele

jméno e-mail telefon

Jiff Kutflek Jiri.kutilek@dialtelecom.cz 724008664

Za Objednatele

jméno e-mail telefon

Miroslav Hejna miroslav.hejna@mfcr.cz 257 04 3072

Oprávněné osoby pro kontrolu Podklad ů pro vyúčtování

Za Poskytovatele

jméno e-mail telefon

Jitka Pinkasová jitka@pinkasova@dialtelecom.cz 724008664

Za Objednatele

jméno e-mail telefon

Jan Fliegl Jan.Fliegl@mfcr.cz 257 04 2868

Česlav Vančura Ceslav.Vancura@mfcr.cz 257 04 2117

Jan Braunstein Jan.Braunstein@ds.mfcr.cz 257 04 2568

Martin Čermák cermak@cs.mfcr.cz 261 33 2674

Oprávněné osoby pro technické a provozní záležitosti

Za Poskytovatele

jméno e-mail telefon

dispeč ink dispečink@dialtelecom.cz 226204222

Petr Liškař Petr.liskar@dialtelecom.cz 605224760

Za Objednatele

jméno e-mail telefon

Jan Fliegl Jan.Fliegl@mfcr.cz 257 04 2868

Česlav Vančura Ceslav.Vancura@mfcr.cz 257 04 2117

Jan Braunstein Jan.Braunstein@ds.mfcr.cz 257 04 2568

Martin Čermák cermak@cs.mfcr.cz 261 33 2674
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P říloha č . 3 Stanovení dostupnosti Služby
Touto p řílohou se řídí kvalita poskytované Služby a smluvní sankce v p řípadě nedodržení úrovn ě
kvality ze strany Poskytovatele.

Definice

Služba se považuje za nedostupnou, pokud jeden nebo více parametrů Služby jsou v rozporu s
parametry sjednanými ve specifikaci Služby dle Přílohy č.2 Smlouvy. Výjimky z tohoto pravidla
stanoví rovněž Smlouva a Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací.
Dobou nedostupnosti se rozumí doba od nahlášení nedostupnosti Objednatelem na servisní
centrum Poskytovatele do odstranění nedostupnosti. Do doby nedostupnosti se nezapoč ítává porucha
způsobená výpadkem napájení či nevyhovujícími klimatickými podmínkami v místě ukončení Služby,
které zajišťuje Objednatel. Dále se do doby nedostupnosti nezapo č ítává doba poruchy zp ůsobená
vyšší mocí, tedy událostí, jež nastaly nezávisle na v ů li Poskytovatele a brání mu ve splnění jeho
povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Poskytovatel tuto překážku nebo její následky
odvrátil nebo překonal a dále, že by v dob ě vzniku závazku tuto p řekážku předvídal. Do doby
nedostupnosti se nezapočítává doba potřebná k provedení plánovaných údržbových prací
Poskytovatele. Stejně tak se do tohoto času nezapočítává doba, po kterou je zaměstnancům
Poskytovatele znemožněn přístup za účelem opravy poruchy.
Sledovaným obdobím se rozumí kalendá řní měsíc, ve kterém byla Služba nedostupná.
Měsíčním paušálem se rozumí cena za poskytování a provozování Služby dle Přílohy č. 2 Smlouvy.

Výpočet měsíční dostupnosti

Měsíční dostupnost Služby v procentech se vypo č ítá dle následujícího vzorce:

Kvalita Službu
Poskytovatel garantuje Objednateli minimální m ěsíční dostupnost každé dotčené Služby na úrovni
definovanou v Příloze č.2 této Smlouvy. Výše smluvních pokut v p řípadě nižší dostupnosti Služby je
sjednána takto:

Parametr Definovaná minimální
hodnota dostupnosti

Výše smluvní pokuty

Dostupnost 99,000% 0,05*R* Měsíční paušál poskytované Služby

99,300% 0,06*R* Měsíční paušál poskytované Služby

99,500% 0,07*R* Měsíční paušál poskytované Služby

99,900% 0,08*R* Měsíční paušál poskytované Služby

Hodnota „R" se vypočte odečtením hodnoty skutečně dosažené dostupnosti Dm (v % zaokrouhleno
nahoru na tři desetinná místa) od definované minimální hodnoty dostupnosti.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

je měsíční dostupnost Služby v %

je celková doba nedostupnosti
za sledované období

T	 je celková doba provozování Služby za sledované období
Doby Terr a T se počítají na celé minuty, dostupnost se vyjád ří v procentech zaokrouhlen ě na tři
desetinná místa.
Hodnota Ter, bude uvedena na základě proaktivního dohledu zajišt'ovaného Poskytovatelem.

(T -	 Terr ) * 100

	

Dm

T

	

Ten
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4

	

Plánovaně práce a nouzové zásahy	

Příloha č . 4 Servisní podmínky Poskytovatele
1

	

P ředán( služby	
2

	

Datum z řfzenf	
3

	

Garantovaná dostupnost služby	

5

	

Hlášen( poruch	

Službami se pro účely těchto podmínek se rozumí produkty služeb elektronických komunikací a činnosti, k jejichž poskytován(

se Dial Telecom zavázal ve Smlouvě nebe Produktové specifikaci, kterou smluvní strany mezi sebou uzav řely a na základě

které jsou služby poskytovány a zároveň , kde se Dial Telecom zavázal k poskytování garance kvalitativních parametr ů . Pro

odstraněn( všech pochybností, smluvní strany se zavazuj( a prohlašuj( že:

1

	

P ředán( služby

1.1 Datum zřízení služby ( Datum RFS") je specifikováno v bodu 3.3 těla Smlouvy

1.2 Účastník předá Dial Te:ecomu během dvou (2) pracovních dnů po pňjetl předávacího protokolu:

a) potvrzen( o přijetí služby (formou podpisu a předáni p ředávacího protokolu Dial Telecomu) nebo
b) odmítnut( služby, pokud služba nebude pln ě funkční (Účastník nicméně nemá právo odmítnout službu pro

nepodstatnou poruchu nebo nedostatek, které nemohou zp ůsobit nefunkčnost Služby). V takovém pffpadě je
Účastník povinen popsat nedostatky a neshody během dvou (2) pracovních dnů od obdržení p ředávacího
protokolu v rámci oznámeni o odmftnutf p řevzetí služby. Doba od p ředáni služby do doručeni odmftnutf služby
Dial Telecomu se nezapočítává z hlediska sankci za nedodrženi RFS do lh ůt plněni RFS. Pokud Dial Telecom
dostane oznámeni o odmftnutf p řevzetí služby od Účastníka, provede Dial Telecom v rozumné mí ře takové
práce, které jsou nutné pro odstraněni nedostatků , s nimiž byl seznámen. Po dokon čen( těchto prací zopakuje
Dial Telecom testy, aby prověřil, že parametry a funkčnost z řizované služby jsou ve shod ě s parametry
uvedenými na p ředávacím protokolu a objednávkou p ředávané služby.

1.3 Datum, ke kterému Účastník službu převezme (nebo datum kay je možné usuzovat, že Účastník službu plYjai, k čemuž
dochází zejména tehdy, pokud Účastník v rozporu se Smlouvou odmítne službu převzít v takovém případě se má za to, že
služba byla Účastníkem převzata), je datum RFS definované v tomto odstavci 1. Dial Telecom je oprávněn začít fakturovat
každou službu, která byla Účastníkem převzata.

2

	

Datum z řízen(

2.1 U všech dodávaných služeb provede Dial Telecom zřízení služby k datu, na němž se strany dohodly. Pokus je datum
zřízení služby (RFS) zpožděno oproti dohodnutému datu z řízení služby z důvodů na straně Dial Telecomu, je Účastník
odškodněn dle bodu 7.1 těla Smlouvy

3

	

Garantovaná dostupnost služby

3.1 Garanrovaná dostupnost služby je definována v příloze č. 3.

3.2 Do měsíční nedostupnosti služby neouaou započítány výpadky ani přerušeni nebo vady ve službě vyplývající zejména z
níže uvedených počin:

c) Účastník požaduje od Dial Telecomu otestování služby, ačkoliv nebyla ohlášena ani detekována žádná
porucha.

d) Služba je změněna nebo upravena na pokyn Učastn(ka a s jeho vědomím takovým způsobem, že parametry
služby definované tímto SLA nemohou být splněny.

e) V pffpadě zásahu vyšší moci;
f) Jakékoliv p řerušeni pfimo vyplývajíc( z poruch nebo nedostatk ů v rámci služby nebo za řízení způsobených

Účastníkem nap ř. výpadek napájeni v lokalitě u Účastníka.
g) Doba po kterou prokazatelně Účastník nedokáže zajistit p řístup k za řízeni pro provozování služby pro zástupce

Dial Telecomu nebo pro osoby pověřené Dial Telecomem, aby provedli opravu poruchy.
h) Účastník nedokáže zajistit dostupnost technické kontaktní osoby nebo kontaktní osoby pro eskalaci nebo

písemně neinformuje o změně této kontaktní osoby a tímto opomenutím dojde ke zdržen( odstran ěni poruchy.
i) Poruchy způsobené výpadky vybaveni nebo systém ů zajištěných Účastníkem nebo jakoukoliv t řetí stranou,

která není řízena nebo kontrolována Dial Telecomem.
j) Plánované práce dle této dohody.
k) Doba vzniklá čekáním na prověření funkčnosti prost ředků Účastníka delší než 30 minut.
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4 Plánované práce a nouzové zásahy

4.1 Účastník dostane faxem nebo emailem přehledné a včasné upozorněn! od Helpdesku Dial Telecomu o plánovaných
výpadcích na některých službách z důvodů údržby nebo jiných prací (včetně měření, řešen! výpadků a upgrade
technického vybavení) - „plánované práce". Účastník je upozorněn na plánované práce alespoň 7 dní před započetím
pracl. Plánované práce jsou vyňaty z výpočtů garantované dostupnosti služby, pokud (a pouze do tohoto rozsahu)
nepřesáhnou 12 hodin reálné nedostupnosti v kalendá řním roce. Výjimkou z povinnosti upozoménf v termínech
uvedených v této dohodě je řešení nouzových zásahů, kdy je Účastníkovi poskytnuto v rozumné míře tolik informaci, kolik
je možné. Za servisní zásah jsou považovány i SW činnosti (reset, rekonfigurace).

4.2 Dial Telecom informuje Účastníka pouze o takových plánovaných pracích, které ovlivní nebo mohou ovlivnit provoz služeb
Účastníka.

4.3 Všechny plánované práce nebo nouzové zásahy jsou prováděny takovým způsobem, aby způsobily minimální prerušenf
provozu na kterékoliv službě. Výpadky z důvodů nouzových zásahů jsou zahrnuty do výpočtů garantované dostupnosti
služby.

4.4 Upozornění o plánovaných pracích nebo naléhavých zásazích budou posílány na kontaktní osobu uvedenou v produktové
specifikaci a eskalačnf kontaktní osobu uvedenou v produktové specifikaci. Upozorněn! budou zasílána na email a fax,
pokud budou obě tyto položky v produktové specifikaci vyplněny. Účastník je povinen poslat potvrzenf o pojetí informace
týkajíc! se plánované práce na email heibdesk@dialtelecom.cZ nejpozději do 1 pracovního dne od obdrženf upozorn ění z Dial
Telecomu, ie jsou tyto práce plánovány. V p řípadě, že Dial Telecom do 1 pracovního dne neobdrží písemný nesouhlas
s provedením plánované práce. budou práce považovány za schválené a bude se k nim přistupovat jako k plánovanému
zásahu.

5

	

Hlášeni poruch

5.1 Přijetí poruchy

Helpdesk Dial 1 elecomu provozuje Helpdesk pro přijímání informací o poruchách okruhů v režimu 24*7*365 na telefonním
čísle +420 226 204 400. Účastník must používat toto Kontaktní číslo pro ohlášenf poruchy, jinak Dial Telecom nemůže
garantovat parametry SLA. Ohlášen! poruchy služby je prováděno dle následující procedury:

Účastník:

• Sdě lí svou identifikaci (jméno/společnost/adresa)
• Sdě lí číslo p říslušné služby uvedené na p ředávacím protokolu p říslušně služby
• Poskytne informace týkající se poruchy
• Odsouhlasí začátek poruchy s operátorem Dial Telecomu

Operátor Dial Telecomu:

• Sdě lí svou identifikaci
• Potvrdí p řevzetí poruchy od Účastníka
• Odsouhlas( začátek poruchy s Učastnfkem
• Vloží data do nového trouble ticketu (TT) a sdě ll číslo TT Účastníkovi

Pokud Účastník nezná p řesné číslo služby a operátor Dial Telecomu musí službu identifikovat dotazem z databáze,

je za začátek poruchy pro účely kalkulace SLA považován čas, kdy byla služba plně identifikována.

5.2 Odpověď na ohlášen/ poruchy a diagnostika

Po získání dostatečných informací z relevantního oddálenf pro řízení s/té a z monitorovacího centra nebo jiných oddělenf
zapojených do řešenf poruchy poskytne zam ěstnanec Dial Telecomu řešící poruchu následující informace kontaktní osobě
Účastníka:

• Sdě lí svou identifikaci a název svého oddě leni
• Č íslo příslušně služby, jak je uvedeno na p ředávacím protokolu
• Č íslo poruchy (číslo trouble ticketu)
• Začátek poruchy odsouhlasený Účastníkem
• Důvod výpadku, pokud je " daný okamžik znám (zpravidla porucha za řízen(, výpadek trasy mimo územ(

České republiky,...)
Informace o krocích podniknutých k opravě poruchy (založeno na výsledcích diagnostiky, nap říklad: nutnost
poslat techniky Dial Telecomu, aby mohla být lokalizována nebo opravena porucha na koncovém bod ě v
lokalitě Účastníka) a očekávanou dobu trván( výpadku.

Tyto informace budou poskytnuty Ú častníkovi dohodnutým zp ůsobem telefonicky, faxem nebo emailem. Doba pro

poskytnut( těchto informaci je stanovena na 1 hodinu.
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5.3 Odstranění poruchy

Porucha je odstraněna, když je služba obnovena, tedy když jsou všechny parametry služby pln ě ve shodě s parametry
uvedenými v technické specifikaci služby a když je Účastník informován Dial Telecomem, že porucha byla odstraněna.
Pro účely stanoven! doby trvání poruchy je za konec poruchy považován čas, kdy je kontaktní osobě Účastníka oznámeno,
že porucha byla odstraněna. Pokud je kontaktní osoba Účastníka nedostupná, non! doba strávená pokusy o navázán)
spojeni s kontaktní osobou Účastníka započtena do doby trván) poruchy. V tomto případě je za konec poruchy považován
čas, kdy byla porucha odstraněna a byla započata snaha o konraktování kontaktní osoby Účastníka, aby mohlo být
odsouhlaseno ukončeni poruchy.
Po ohlášen! ukončenl poruchy, musí kontaktní osoba Účastníka jasně projevit svůj souhlas nebo nesouhlas, že došlo k
odstraněn! poruchy. Pokud Účastník do 1 hodiny po ohlášen! odstranění závady nereaguje, oředpokládá se, že potvrdil
odstraněni závady a že služba je plně funkční.
Pokud Účastník a operátor Dial Telecomu nedojdou k souladu v otázce, zda byly všechny technické parametry služby
obnoveny (zda je možné poruchu odstranit), budou uolatn ěny eskalační procedury.
Jakmile je odsouhlaseno s Účastníkem, že porucha byla odstraněna, bude Účastníkovi faxem nebo emailem odeslána
„Zpráva o odstraněn) poruchy" Zpráva bude obsahovat:

• Jméno a odděleni operátora Dial Telecomu
• Č íslo p říslušné služby, které je uvedeno na p ředávacím protokolu (produktové specifikaci)
• Č íslo poruchy (číslo Trouble Ticketu)
• Začátek poruchy odsouhlasený Účastníkem
• Duvod výpadku, pokud je v daný moment znám (zpravidla: porucha za řízeni, poruchy trasy mimo území

České republiky ...atd.)
Účastníkem odsouhlasené odstraněn( poruchy
Textová poznámka v p řípadě nutnosti dalšího vysvětleni

5.4 Dial Telecom má právo ú čtovat Účastníkovi náklady spojené se zjiš ťováním a s odstra ňovanfm závady v p řípadě , že po
oznámeni závady Ú častníkem objektivně zjistí, že závada není na stran ě Dial Telecomu, nebo že závadu zavinil Účastník,
případně že závada vůbec nenastala.

5.5 Eskalačnl procedury: Helpdesk Dial Telecomu mé k dispozici kontaktní informace na osoby z vyšší eskalační úrovně tak,
aby mohly být předány Účastníkovi. Tyto informace může Účastník využít zejména pokud Účastník není spokojen s úrovní
služeb poskytnutých pracovníky první kontaktní úrovn ě nebo je první kontaktní úroveň z nějakého důvodu nedostupná.

Eskalačnl kontakty: ,

Eskalačnl

úroveň

Osoba Funkce Email Tmefonni #

Úroveň 1 Petr Procházka Vedoucí NOC petr.prochazka@dialtelecom.cz +420 226 204 106

Úroveň 2 Jakub Valenta Manager velkoprodeje jakub.valenta^mdialtelecom.cz _+420 226 204 208

Úroveň 2 Jiff Kutilek Manager prodeje jiri.kutilek@dialtelecom.cz +420 226 204 204

Úroveň 3 Ingrid Ledererová Technická ředitelka Ingrid.iedererova(^dialtelecom.cz +420 226 204 304
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P říloha Č . 5 Katalogový list Služby

Označení služby IP MPLS VPN

Stručný popis služby Připojení lokality do prostředí IP MPLS VPN.

Trvalé připojení (pevná přípojka) lokality do sítě IP MPLS VPN splňující globální

parametry KIVS služby. Jednotlivé individuální parametry služby jsou definovány tímto

katalogovým listem -( též jen KL).

Popis vlastností

služby

•

	

Služba

	

musí

	

umožnit

	

použití

	

adresního

	

prostoru

	

zvoleného
Zadavatelem/Pověřujícím zadavatelem (dále také „Koncový uživatel")

•

	

Služba nesmí filtrovat zákaznický provoz.
•

	

Nedílnou

	

součástí

	

služby musí být

	

koncové

	

zařízení

	

(CPE)

	

spravované
operátorem.

•

	

Předávacím rozhraním služby je/jsou Ethernet port/porty koncového zařízení.
•

	

Symetrická i asymetrická p řípojka musí splňovat garanci kapacity (rychlosti)
v požadované (tedy plné) parametrice a nesmí být tvořena spojenými linkami, kde
by technologická omezení představovala překážku pro využití celé kapacity linky
aplikacemi zákazníka (např. 8 Mbit/s downstream musí při využití standardního
N'1'P (jedna session) dosahovat rychlosti 8 Mbit/s +- 10 procent, p ři vypnutí QoS)

Použitelné
technologie

Pro realizaci služeb IP MPLS VPN je požadováno použití výhradn ě těchto přenosových

technologií:

metalická vedení
-

	

optická vedení
radiové svoje
o

	

pro služby s parametrem SLA 99,5 % a vyšším musí být použita technologie
pracující na kmitočtech s individuálním oprávněním v případě, že si to vyžádají
podmínky v dané lokalitě - např. míra zarušení

o

	

technologie pracující v pásmech se všeobecným oprávn ěním je povoleno používat
pouze pro služby s parametrem SLA nižším než 99,5 %

Lokalizace služby Adresa budovy, lokalita bude na vyžádání dodavatele doplněna kódem registru RUTAN

Monitoring služby V závislosti na doplňkových službách

Podmíněno službami N/A

Maximální doba
zřízení služby

500 kalendářních dni

Název skupiny

parametrů

Kód parametru

ID Parametru
Popis

Kapacita Asymetrické připojení s agregaci maximálně 1:50 s kapacitou
4096/256 1:50

„do" 4096/256 kbit/s

K1 -

	

Dostupné QoS profily:
o

	

Profil 1, Profi12 a Profil 3

4096/256-1:20
Asymetrické připojení s agregací maximálně 1:20 s kapacitou

„do" 4096/256 kbit/s

K2 -

	

Dostupné QoS profily:
o

	

Profil 1, Profil 2 a Profil 3

8192/512-1:50 Asymetrické p řipojení s agregací maximáln ě 1:50 s kapacitou
1'" R 1 Q') /SI ') 1,1,4 / ^

K3
_._	 D©st.xpné•.•pr©€tly	

strana 1^



o

	

Profil 1, Profil 2 a Profil 3

8192/512-1:20
Asymetrické připojení s agregací maximálně 1:20 s kapacitou

„do" 8192/512 kbit/s

K4 -

	

Dostupné QoS profily:
o

	

Profil 1, Profil 2 a Profil 3

16/1-1:50
Asymetrické připojení s agregací maximáln ě 1:50 s kapacitou

K5

„do" 16/1 Mbit/s

-

	

Dostupné QoS profily:
o

	

Profil 1, Profil 2 a Profil 3

16/1-1:20
Asymetrické připojení s agregací maximálně 1:20 s kapacitou

K6

„do" 16/1 kbit/s

-

	

Dostupné QoS profily:
o

	

Profil 1, Profil 2 a Profit 3

128k Symetrické neagregované p řipojení s kapacitou 128 kbit/s

K8 -

	

Dostupné QoS profily:
o

	

Profil 1, Profil 2 a Profil 3

256k Symetrické neagregované připojení s kapacitou 256 kbit/s

K9 -

	

Dostupné QoS profily:
c

	

Profil 1, Profil 2 a Profil 3

512k Symetrické neagregované připojení s kapacitou 512 kbit/s

K10 -

	

Dostupné QoS profily:
o

	

Profil 1, Profil 2 a Profit 3

1M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 1 Mbit/s

K11 -

	

Dostupné QoS profily:
o

	

Všechny

2M Symetrické neagregované p řipojení s kapacitou 2 Mbit/s

K12 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

4M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 4 Mbit/s

K13 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

6M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 6 Mbit/s

K14 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

8M Symetrické neagregované p řipojení s kapacitou 8 Mbit/s

K15 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

10M Symetrické neagregované p řipojení s kapacitou 10 Mbit/s

K16 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

12M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 12 Mbit/s

K17 -

	

Dostupné QoS profily:
o

	

Všechny

14M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 14 Mbit/s

K18 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechnu

1(,M C rmatrirlrá nraarrancranP nřinnipní

	

lrarnritnn 16 Mbit/s
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K19 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

18M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 18 Mbit/s

1(20 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

20M Symetrické neagregované p řipojení s kapacitou 20 Mbit/s

K21 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

25M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 25 Mbit/s

K22 -

	

Dostupné QoS profily:
o

	

Všechny

30M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 30 Mbit/s

K23 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

35M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 35 Mbit/s

K24 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

40M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 40 Mbit/s

K25 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

45M Symetrické neagregované p řipojení s kapacitou 45 Mbit/s

K26 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

50M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 50 Mbit/s

K27 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

60M Symetrické neagregované p řipojení s kapacitou 60 Mbit/s

K28 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

70M Symetrické neagregované p řipojení s kapacitou 70 Mbit/s

K29 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

80M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 80 Mbit/s

K30 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

90M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 90 Mbit/s

K31 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

100M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 100 Mbit/s

K32 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

120M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 120 Mbit/s

1(33 -

	

Dostupné QoS profily:
o

	

Všechny

140M Symetrické neagregované p řipojení s kapacitou 140 Mbit/s

K34 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny
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150M Symetrické neagregované p řipojení s kapacitou 150 Mbit/s

K35 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

200M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 200 Mbit/s

K36 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

250M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 250 Mbit/s

1(37 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

300M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 300 Mbit/s

1(38 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

350M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 350 Mbit/s

K39 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

400M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 400 Mbit/s

K40 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

500M Symetrické neagregované p řipojení s kapacitou 500 Mbit/s

K41 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

600M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 600 Mbit/s

K42 -

	

Dostupné QoS profily:
o

	

Všechny

700M Symetrické neagregované p řipojení s kapacitou 700 Mbit/s

K43 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

800M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 800 Mbit/s

K44 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

900M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 900 Mbit/s

K45 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

1G Symetrické neagregované připojení s kapacitou 1 Gbit/s

K46 -

	

Dostupné QoS profily:
o

	

Všechny

QoS QoS-NE

QOSO
Služba neumožňuje nasazení QoS modelu

QoS-ANO

QOS1

Služba umožňuje nasazení QoS modelu dle definice
v katalogovém listu IP MPLS VPN - QoS

Multiple VPN MVPN-NE

MVPNO
Služba neumožňuje vytvoření vzájemně oddělených VPN

MVPN-TRUNK Služba umožňuje vytvoření více vzájemně oddělených VPN -

MVPN 1

	

pre an na leanom r tnernetovem portu v trunx moau
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-

	

maximální počet VPN v rámci služby je 8
minimální kapacita každé jednotlivé VPN je 256 kbit/s
koncová uživatel definuje požadovaný po čet VPN

MVPN-FYZ

1l,NpN2

Služba umožňuje vytvoření více vzájemně oddělených VPN -

předání na více fyzických Ethernetových portech RJ-45

-

	

maximální počet VPN v rámci služby je 8
-

	

minimální kapacita každé jednotlivé VPN je 256 kbit/s
koncový uživatel definuje požadovaný počet VPN

Garantovaná

dostupnost

SLA-O

SLAO
Služba nemá garantovanou dostupnost

SLA-99,0

SLA2
Služba má garantovanou dostupnost minimálně 99%

SLA-99,5

SLA3
Služba má garantovanou dostupnost minimálně 99,5%

SLA-99,9

SLA4
Služba má garantovanou dostupnost minimálně 99,9%

SLA-99,99

SLA5
Služba má garantovanou dostupnost minimálně 99,99%

Záloha služby ZAL-NE

ZALO
Služba bez zálohy

ZAL-25

ZAL1
Služba se zálohou o kapacitě 25% primární linky

ZAL-50

ZAL2
Služba se zálohou o kapacitě 50% primární linky

ZAL-75

ZAL3
Služba se zálohou o kapacitě 75% primární linky

Bezpečnost SEC-NE

SECO
Bezpečnost je dána charakterem služby

SEC 1

SECI

Bezpečnost služby je rozšířena nasazením access-listů

poskytovatel garantuje provedení úpravy access-listu do
2pracovních dní

-

	

v ceně

	

služby

	

j .

	

úprava

	

access-listů maximálně

	

4x

	

za
kalendářní měsíc

SEC-2

SEC2

Bezpečnost služby je rozšířena nasazením šifrování

-

	

ši Erování musí být nasazeno minimáln ě na dvou službách IP
MPLS VPN, začleněných do téže VPN (musí být vytvořeny
minimálně konec A a konec B)
šifrování je zajištěno šifrováním AES-256

,3+rana %3



Doplňkové služby

Název skupiny

parametrů

Kód parametru

ID Parametru
Popis

Performance

monitoring

PERE-NE

PERO
Monitorování výkonnostních charakteristik není požadováno

PERF-ANO

PER1

Součástí služby je monitorování výkonnostních charakteristik

-

	

monitorované

	

parametry

	

jsou

	

závislé

	

na

	

parametrice
konektivitní služby

Proaktivní dohled PROAKT-NE

PROO

Konektivitní služba není proaktivně dohledována

-

	

operátor

	

negarantuje

	

proaktivní

	

zahájení

	

odstraňování
závady

PROAKT-ANO

PRO1

Konekivitní služba je proaktivn ě dohledována operátorem

operátor zahajuje řešení incidentu i bez nahlášení ze strany
uživatele služby
operátor informuje zástupce uživatele o incidenty. na službě
do 30 minut od vzniku incidentu

IPv6 VPN IPv6-NE

IPVO

Služba IP MPLS VPN nepodporuje využití adresního prostoru
IPv6

IPvú-ANO

IPV1
Služba IP MPLS VPN podporuje využití adresního prostoru IPv6

Rámcové požadavky na kvalitu služeb QoS jsou uvedeny táže:

Označení služby IP MPLS VPN - QoS

Stručný popis služby Definice QoS pro služby v rámci KIVS.

Popis vlastností

služby

QoS model v rámci KIVS umožňuje nasadit maximálně 6 tříd služeb. Dostupné třídy:

-

	

Class A - real-time (např . VoIP)
-

	

Class B - signalizace
-

	

Class C - kritické aplikace (např . video, videokonference, klíčové systémy)
Class D - aplikační třída 2
Class E - aplikační třída 3
Class F - best-effort (ostatní provoz)

Název skupiny

Parametru

Kód parametru

ID Parametru
Popis

Společné vlastnosti

tříd

Vlastnosti

VLAS

-

	

Garance performance (výkonnostních) parametrů je
možná pouze v kombinaci s objednáním doplňkové
služby

	

„Performance

	

monitoring".

	

Bez

	

této
doplňkové

	

služby

	

jsou

	

hodnoty,

	

uváděné

	

u
jednotlivých tříd pouze orientační.

-

	

V případě objednáni doplňkové služby „Performance
monitoring" dochází k rozšíření SLA i na uvedené
performance parametry jednotlivých tříd.

o

	

Parametry jsou garantovány v p řípadě, že provoz,
generovaný koncovým uživatelem nep řesáhne 90
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% celkové kapacity VPN přípojky.
Šířka pásma každé jednotlivé t řídy je zadávána v %
z celkové kapacity VPN p řípojky.
Minimální kapacita je 5 % z celkové kapacity p řípojky
a zároveň minimálně 64 kbit/s.
Šířku pásma jednotlivých tříd je možné měnit po 5
kapacity VPN přípojky.
Součet kapacit všech tříd je 95 %. 5% kapacity linky
je vyhrazeno pro kontrolní provoz poskytovatele.

Performance

parametry

V rámci QoS modelu jsou za performance parametry

považovány

Performance

PPAR

-

	

Zpoždění (Latency)
Jrl`1'ER (variabilita zpoždění)

-

	

Ztrátovost paketů (Packet Loss)
Všechny hodnoty jsou měřeny pro smyčku (jedná se o

obousměrné hodnoty)

Měření performance

parametrů Měření perf

MAPA

Měření performance parametrů probíhá mezi CPE

(koncovým zařízením) umístěným v lokalitě zakončení

služby MPLS IP VPN a sondou, umístěnou v páteřní síti

poskytovatele.

QoS třídy

Class A

CLS1

-

	

Real-time třída, určená pro provoz IP telefonie
Minimální šířka pásma je 5 % z celkové kapacity
VPN přípojky a zároveň minimálně 64 kbit/s
Maximální šířka pásma třídy je 50 % celkové kapacity
VPN přípojky
Hodnoty performance parametrů:

o

	

Ztrátovost paketů - 0,25 % (platí pro symetrické
služby)

o

	

Ztrátovost paketů - 0,5 % (platí pro služby
asymetrické)

o

	

JI'1"1'ER - 30 ms
o

	

Zpoždění - 60 ms (platí pro symetrické služby)
o

	

Zpoždění - 70 ms (platí pro asymetrické služby)
Uvedené hodnoty platí v případě vytížení celkové
kapacity VPN přípojky na 90 % a v případě, že
nedochází k přehlcení třídy. Měření je prováděno
pakety s velikostí do 64 B.

Class B

CLS2

Prioritní třída, určená pro například pro přenášení
VoIP signalizace (vyžaduje-h koncový uživatel pro
signalizaci samostatnou třídu)
Minimální šířka pásma je 5 % z celkové kapacity
VPN přípojky a zároveň minimálně 64 kbit/s
Maximální šířka pásma třídy je 20 % celkové kapacity
VPN přípojky

-

	

Hodnoty performance parametr ů:
o

	

Ztrátovost paketů - 0,25 % (platí pro symetrické
služby)

o

	

JI'1"1'ER - 30 ms
o

	

Zpoždění - 60 ms (platí pro symetrické služby)
Uvedené hodnoty platí v případě vytížení celkové
kapacity VPN přípojky na 90 % a v případě, že
nedochází k přehlcení třídy. Měření je prováděno
pakety s velikostí do 64 B.

Class C -

	

Prioritní třída, určená pro Business Critical aplikace
Tf:	 1	 a..

	

.

	

..-

	

S

	

"/

	

, ..-1k.. '

	

;f ‘,

VPN piipojkya zároveň. minimálně 64 kbit/s
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CLS3 -

	

Hodnoty performance parametrů:
o

	

Ztrátovost paketů - 0,5 % (platí pro symetrické
služby)

o

	

JI'1'1'FR - není garantován
o

	

Zpoždění - 200 ms (platí pro symetrické služby)

Uvedené hodnoty platí v případě vytížení celkové kapacity

VPN přípojky na 90 %. Měření je prováděno pakety

s velikostí do 64 B.

Prioritní třída, určená pro Business aplikace
Minimální šířka pásma je 5 % z celkové kapacity
VPN přípojky a zároveň minimálně 64 kbit/s
Hodnoty performance parametrů :

Class D

CLS4

o

	

Ztrátovost paketů - není garantována
o

	

JI1'1ER - není garantován
o

	

Zpoždění - 250 ms (platí prc symetrické služby)

Uvedené hodnoty platí v případe vytížení celkové kapacity

VPN přípojky na 90 %. Měření je prováděno pakety

s velikostí do 64 B.

Class E

CLS5

-

	

Prioritní třída, určená pro ostatní aplikace
Minimální šířka pásma je 5 % z celkové kapacity
VPN přípojky a zároveň minimálně 64 kbit/s
Hodnoty performance parametrů:

o

	

Ztrátovost paketů - není garantována
o

	

JT11 ER - není garantován
o

	

Zpoždění - není garantováno

Class F

CLS6

Uvedené hodnoty platí v případě vytížení celkové kapacity

VPN přípojky na 90 %. Měření je prováděno pakety

s velikostí do 64 B.

-

	

Best-effort třída, zbytkové pásmo
Kapacita minimálně 64 kbit/s

-

	

Kapacita určena v % z celkové kapacity VPN
Hodnoty performance parametrů :

o

	

Ztrátovost paketů - není garantována
o

	

JI'11'ER - není garantován
o

	

Zpoždění - není garantováno

Možnosti provozu Markování provozu provádí koncový uživatel v jeho síti

QoS DCSP-TRANS

DSCP1

(LAN) poskytovateli KIVS pak předává jím zvolené

DSCP hodnoty. Poskytovatel tyto hodnoty transparentně
přenáší přes WAN síť .

DSCP-FIX

DSCP2

Markování provádí poskytovatel (a stanovuje hodnotu

DSCP) na základě lP adres a portů, dodaných koncovým

uživatelem.

Profily QoS Profil 1

PROF1

V profilu jsou dostupné třídy:

-

	

Class E a Class F

Profil 2

PROF2

V profilu jsou dostupné třídy:

-

	

Class A a Class F

Profil 3

PROF3

V profilu jsou dostupné třídy:

-

	

Class A, Class E a Class F
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Profil 4 V profilu jsou dostupné třídy:

PROF4 -

	

Class A, Class D, Class E a Class F

Profil 5 V profilu jsou dostupné třídy:

PROFS -

	

Class A, Class C, Class D, Class E a Class F

Profil 6 V profilu jsou dostupné třídy:

PROF6 -

	

Class A, Class B, Class C, Class D, Class E a
Class F

tra a L7



PLNÁ MOC

Společnost Dial Telecom, a.s. It: 281 75 492, se sídlem Praha 8, Karlin, K ižíkova
36a/237, PSČ 186 00, jednající předsedou představenstva. Mgr. Zdeňkem Sivkem (dále jen
"Společnost"), tímto zmocňuje

Jiřího Kutílka
r.č . 781017/2568

trvale b:,tem Raisova 719, Frýdlant, PSČ 464 01

aby zastupoval Společnost ve věci projednávání a uzavírání smluvních vztahů se zákazníky
Společnosti v souvislosti s obchodním vedením Spole čnosti a projednával za Společnost a jejím
jménem uzavíral smluvní vztahy ve věci marketingově Činnosti Společnosti.

Toto zmocněníje omezeno hodnotou plněni a to tak, že shora specifikované úkony je zmocněnec
oprávněn činit v rozsahu, který Společnost zavazuje do částky nepřesahující 1.50.000,- Kč bez
DPH měsíčně v případě periodického plnění a v případě jednorázového plnění ve výši
nepřesahující 500.000,- Kč bez DPH,

Tato plná moc je platná jejím podpisem a účinná od 1. 8. 2011 do 31.12. 2015, nebude-li
zmocnitelem odvolána p řed shora uvedeným datem.

V Praze dne 1. srpna 2011

Dial Telecom, a.s.
Mgr. Zdeněk Sivek
předseda představenstva

Tuto plnou mdc přijímám:
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