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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 smiauvy MF

9009/ 025 /2015
Tato číslo uvádějte při faktu. aci

Smlouva
o Poskytováni IP MPLS datové služby pro územní pracovišt ě

Celní správy ^- Kn ěževes
Č íslo smlouvy Poskytovatele:

uzavřena 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

předpisů iako veřejná zakázka malěho rozsahu zadaná na E-tržišti státní správy
www.gemin.cz

č.j.: MF-20913/2015-3301

(dále jen Smlouva)

mezi smiuvnimi stranami:

A.

	

Objednatel

Obchodní název:
Se sídlem.
IČO:
DIČ :
Bar ►kovnf spojeni:
Č íslo účtu:
Jednající:

Česká republika - Ministerstvo financi
Letenská 15, P.O. Box 77, 118 10 Praha 1
00006947
CZ00006947
Česká národni banka, pobočka Praha 1
3328001/0710
Dipl.-Ing. Miroslav Hejna, náměstek ministra sekce 09

(dále jen ,Objednatel" nebo ,MF")

a

B.

	

poskytovatel

Obchodní název:
Se sídlem:
Za niž jedná:

IČO:
DIČ .
Bankovní spojeni:

číslo účtu:

02 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle
Bc. Pavel Cerstl, Top Account Manager, na základě pověření ze dne
4.6.2015
60193336
CZ60193336
Komerční banka, a.s., pobočka Praha

69700-021/0100
tel.:

	

271 466 372
fax:

	

271 464 633
(dále jen ,Poskytovatel)



Smluvní strany, vědomy si svých závazků v těto Smlouvě obsaženyoh a s
úmyslem být touto Smlouvou váziny, dohodly se na následujícím zn ění

Smlouvy:

1. ÚČEL SMLOUVY

Účelem této Smlouvy je

1.1 Stanovení práv a povinností pň zajištěni datových služeb pro jednotlivá
územní pracoviště resortu Ministerstva financi.

2. PŘEDMÉT SMLOUVY

2.1 Předmětem této Sminuvy je závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli
služby elektronických komunikaci (dále jen „Služba"). Objednatel bude za
Službu platit Poskytovateli dohoanutou cenu.

2.2 Specifikace Služby, územních pracovišť - lokalit, parametrizace,
kvalitativních ukazatelů a konkrétní identifikace ceny je uvedena v Příloze
č.? a 1.2 této Smlouvy.

2.3 Poskytovatel zahájí poskytovaní Služby do lokalit územních pracovišť
Ministerstva financí ode vine 28. srpna 2015 od 00,O0hodin.
Poskytovatel se zavazuje, že před zahájením poskytování Služby bude o
připravenosti k zahájení informovat oprávněné zástupce Objednatele
uvedené v Příloze č.2 této Smlouvy a nejpozději následující pracovní den
po zahájení poskytování Služby předloží Objednateli k podpisu P ředávací
protokol o zprovozněni a zahájeni poskytování Služby.

2.4 Smluvni strany se dohodly, že Objednatel je v rámci Služby oprávn ěn
požadovat její kvalitativní a kvai'titativní změny, a to způsobem a postupem
uvedeným v této Smlouvě .

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

2.0 Poskytovatel je povinen do 30 dní po ukon čeni poskytováni Služby
bezplatně odstranit veškeri jím instalovaná technická za řízení v mistě
plnění této Služby. Objednatel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost.

3. DOBA A MISTO PLNĚNÍ

3.1 Doba poskytováni Služby dle této Smlouvy je stanovena na dobu 12
(dvanácti) měsíců od 28.8.201 5 do 27.8.2016.

3.2 Místem plněni jsou územní pracoviště resortu Ministerstva financí uvedená
Příloze č.? (část 1.2) této Smlouvy.

4. PRÁVA DUŠEVNÍHO A JINÉHO VLASTNICTVÍ

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



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

s. CENA A PLATEBNÍ PODMINKY

51

5.2 Celková dohodnutá smluvní cena za celé období plnění Smlouvy činí:

bez DPH 142 800,00.- Kč ,

OPI-i 21 % 29 988,00,- Kč ,

včetně DPH 172 788,00,- Kč
5.3 Cena uvedená v odst. 5.1. zahrnuje rovněž pro níže uvedené lokality

územní pracoviště (viz Příloha 6. 1) jednorázově relevantní instalační
poplatky ve výši 0,00,- Kč bez DPH a k tonu pravidelnou Měsíční cenu
Služby (měsíční paušál) vždy za uplynulý kalendá řní měsíc po celé období
trvání Smlouvy v celkové výši 11 900_- Kč bez DPH.

5.4 Smluvní strany prohlašuji, že výše uvedená Cena Služeb ve výši 142
800,00,- Kč bez DPH je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona
č 526/1990 Sr., o cenách. ve znění pozdějších p ředpisů a je cenou
maximální a nep řekročitelnou, které zahrnuje veškeré náklady spojené s
poskytováním Služeb die této Smlouvy, včetně nákladů souvisejících s
případnými celními poplatky, dopravou do místa plnění apod.

5.5 Poskytovatel bude vystavovat daňové doklady (faktury) zahrnující Měsíční
cent,: Služby (měsíční paušál) za dané zúčtovací období (uplynulý
kalendářní měsíc) za všechny lokality na vrub Objednatele s tím, že faktura,
vystavená za první kalendá řní měsíc uplynulý od zahájení poskytování
Služby, bude obsahovat Měsíční cenu, zahrnující kromě měsíčního paušálu
i relevantní instalační poplatek.

5,6 Poskytovatel je povinen vyúčtovat Měsíční cenu Služby (měsíční paušál) za
poskytnuté Služby (tedy vystavit fakturu - da ňový doklad) po ukončení
příslušného zúčtovacího období (kalendá řní měsíc) a to nejpozději do 15
dnů ode dne kdy vznikla povinnost p řiznat daň , nebo přiznat uskutečnění
plněni. P ři výpadcích poskytování Služeb uhradí Objednatel pouze měsíční
cenu p řepočtenou na dny, ve kterých docházelo k poskytováni Služeb.

5.7 Platby budou probíhat v korunách českýcin bezhotovostně na účet uvedený
v zahlavi Smlouvy a rovněž veškeré cenové údaje budou v této m ěně

5.6 Měsíční ' geny jsou vždy splatné na základě daňových doklad ů - faktur (dále
jen „Faktura") vystavených Poskytovatelem na adresu Objednatele.

5.9 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 vypořádáno
v následujícím fakturačním období.



5.10 Vystavená Faktura must obsahovat:

5.10.1 rozepsané položky p ředmětu plněni přesně dle Smlouvy (Měsíční cena a
to v Kč bez DPH, DPH v Kč a cena v Kč včetně DPH)

5.10.2 zakázkové číslo Smlouvy, sloužící jako identifikátor platby

5.10.3 číslo účtu Poskytovatele.

5.10.4 veškeré náležitosti die § 29 zákona Č . 235/2004 Sb., o dani z p řidané
hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů .

5.10.5 informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435
občanského zákoníku

Měsíční ceny za služby KIMFIDD_4031 jsou vždy splatné na
základě daňových, dokladů vystavených Poskytovatelem na
fakturační adresu:
Generálníředitelství cel, Budějovická 7,14096 Praha 4, IČ 71214011

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

5.11 Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti (např. nesprávné úaaje,
chybějící Předávací protokol, apod.), je Objednatel povinen, ji vrátit
Poskytovateli ve lh ůtě splatnosti, aniž by došlu k prodlení s její úhradou.
Nová lhůta splatnosti faktury v déice 30 dn ů počne plynout ode dne
doručení opravené Faktury Objednateli.

5.12 Daň z p řidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem Č . 235/2004
Sb., o dani z p řidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů , ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

6. SMLUVNí POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

6.1 V případě nedodržení teiminu zahájení poskytování Služby Poskytovatelem,
v případě jeho prodlení s plněním jakékoliv lhůty uvedené v této Smlouvě a
v případě výpadků při poskytovár' í Služeb (včetně částečného výpadku, tj.
výpadek jedné lokality, nebo pokles kvality Služeb jedné z lokalit) se stanoví
smluvní pokuta ve výši 0,05 % roční sny s DPH za každý den prodleni
nebo neplnění. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na p řípad, kdy prodleni
Poskytovatele bylo způsobeno Objednatelem.

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

6.3 Započtení smluvní pokuty do fakturované částky se nepřipouští

6.4 Při nedodrženi termínu splatnosti daňového dokladu - faktury Objednatelem
je Poskytovatel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti,
oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše 'roku z prodlení se řídí
nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

6.5 Jakékoliv omezováni výše p ř^padnýcn sankcí se nepřipouští. Smluvní
pokuta, vzniklá porušením povinnosti Poskytovatele, nevylučuje užiti
náhrady škody, a to v plné výši.

f'C



6.6 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené
prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany nebo v případě
neposkytnutí požadovane souoinnosti, vymezené ve Smlouv ě . Každá ze
smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou 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 dotčeno právo smluvních stran na úhradu
způsobené škody v plné výši.

6.9 Poskytovatel odpovídá za veškeré škody způsobené Objednateli porušením
svých povinností. porušením ustanovení této Smlouvy nebo jiným
protiprávním jednáním a to v plné výši. Toto neplati v p řípadě škody vzniklé
v důsledku přerušeni Služby nebo vadného poskytnutí Služby die
příslušných ustanoveni ZoEK. O náhrad ě škody platí obecna ustanovení
Občanského zákoníku a ve vztahu ke službám elektronických komunikaci
ustanovení ZoEK.

6.1o Jakékoliv ustanoveni týkající se omezení výše či náhrady škody se
nepřipouští

6.11 Započtení náhrady škody Bio fakturované částky se nepřipouští.

6.12 Smluvní strany se zavazuji upozornit drunou smluvní stranu bez zbytečného
odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránicí řádnému plněni
této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k
odvrácení a překonáni okolností vylu čujících odpovědnost.

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

7. SERVISNÍ PODMINKY, KVALITA SLUŽEB

7.1 Není-lí 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 bezodkladn ě po zjištění výpadkulzávady u Služby
zahájit práce na jejím odstranění a informovat Pověřené osoby Objednatele.

8. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

8.1 Změnovým řízením se rozumy zrusení stávající Služby a nebo změna
parametrů Tužby. Objedi otel je oprávněn využít institutu změnového řízení
pro uzavření dodatku této Smlouvy v návaznosti na zm ěny legislativy,
organizační změny a změny dané požadavkem na změnu parametrů Služby
(např, změna SLA a další).

8.2 Hlavním koordinátorem pro změnové řízení je Objednatel.

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



8.3.1 Rušeni části stávající Služby buae probíhat formou písemné výpov ědi,
a to prostřednictvím oprávněné osoby Objednatele. Tříměsíční
výpovědní lhůta, nebo lhůta kratší, pokud se na tom obě smluvní
strany dohodnou, počíná běžet dnem doručení. Smluvní strany v
takovémto případě uzavřou dodatek ke Smlouvě, který bude
obsahovat minimálně jednoznačný identifikátor části Služby a datum
ukončení p říslušného plnění.

8.3.2 V případě změny parametrů Služby jehož dopadem bude snížení
ceny nebo s žádným dopadem na cenu Služby bude o této zm ěně
uzavfen dodatek ke stávající Smlouvě .

9. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

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

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

10. OCHRANA INFORMACÍ

1J.1 Obě srnluvni strany berou na vědomí, že originál podepsané Smlouvy bude
v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva
financi 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 třetím
osobám důvěrné informace (jak jsou vymezeny níže) Povinnost poskytovat
informace podle zákona č. 106/1999 So., o svobodném p řístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů není tímto ustanovením dotčena.

10.3 Za důvěrné informace se považuji 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, ktere budou Objednatelem či
Poskytovatelem označeny jako důvěrné ve smyslu ustanoveni § 152
zákona č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů .

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

10.4.1 které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak,
než porušením právních povinností ze strany Poskytovatele,



10 4.2 u nichž je Poskytovatel schopen prokázat, že mu byly znamy a byly
mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informaci Ad
Objednatele,:

10.4.3 které budou Poskytovateli po uzav řen' této Smlouvy sdě leny bez
závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k ním
nijak vázána,

10.4.4 jejichž sděleni se vyžaduje ze zákona,

10.4.5 které je Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona
č . 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k infcrmacím , ve zněni
pozdějších p ředpisů .

10.5 Jako s důvěrnými rusi být nakládáno také s informacemi, kterě byly získaně
náhodně nebo bez vědomí Objednatele a dále veškeré informace získané
od jakékoliv třetí strany pokud se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy.

10.6 Smluvní strany se zavazuji, že nezp řístupní jakékoliv třetí osobě důvěrné
informace druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, 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 důvěrné informace užije pouze za účelem
plnění této Smlouvy. Jiná použití nejsou bez předchozího písemného
svojení Objednatele přípustná.

10.8 Poskytovatel je povinen svého p řípadného subdodavatele zavázat
povinností mlčel divosti a respektcvánim práv Objednatele nejméně 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.

10.11 V případě porušení povinnostč 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 porušeni.

11. ŘEŠENÍ SPORŮ
11.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem české republiky.

11.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstran ění
vzájemných sporů vzniklých na základě Smlouvy new v souvislosti s ní,
včetně sporů o jejich výklad či platnost a usilovat se o smírné vy řešení
těchto sporů .

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



12. PLATNOST A UÓINNOST SMLOUVY

12.1 Tato Smlouva nabyvá platnosti a účinnosti dnem jejího podrisu oběma
smluvními stranami.

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

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

12.4 Smluvní vztah vzniklý na základě této Smlouvy může být ukončen písemnou
vypovědí, s tříměsíční výpovědní dobou, která počne běžet prvním dnem
následujiciho měsíce po doručeni výpovědi druhé smluvní straně .

12.5 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy z důvodů uvedených v

zákoně , z důvodů uvedených ve Smlouvě a dále z důvodu podstatného
porušení Smlouvy.

12.6 Objednatel je mimo jiné oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména v
následujících případech podstatného porušení povinnosti Poskytovatelem:

12.6.1 v případě, že bude rozhodnuto o likvidaci Poskytovatele,

12.6.2 Poskytovatel podá insolvenčni návrh jako dlužník, bude rozhodnuto o
úpadku Poskytovatele nebo bude ve vztahu k Poskytovateli vydáno
jiné rozhodnutí s obdobnými ú činky;

12.6.3 Poskytovatel oude odsouzen za úmyslný trestný čin.

12.6.4 v p řípadě prodlení Poskytovatele s dodenim předmětu plněn! o více
jak 10 kalendářních dní po termínu plněni:

12.6.5 v případě , že Poskytovatel neodstraní vady p ředmětu plněni ani ve
lhůtě 10 kalendá řních dni od jejich oznámení Objednatelem -

12.6.6 V případě realizace p ředmětu Smlouvy v rozporu s ustanoveními
Smlouvy, v rozporu s obecně závaznými právními p ředpisy nebo v
případě nedodržování jir-ých závazných dokumentů či předpisů

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

12.6.8 v případě porušení povinnosti mlčenlivosti;

12.6.9 v případě opakované puzdní fakturace.

12.7 V případě odstoupeni posile odst. 12.6 Smlouvy je po marném uplynutí
v odst. 12.6 uvedené 10denni 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
ria náhradu prokázanych náklad ů , které mu vzniknou v souvislosti s
nahradriím řešením., zejména náklad ů , které mohou vzniknout v souvislosti
se zajištěním náhradního plnění



12.8 Poskytovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v následujících
případech podstatného porušení Objednatelem:

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

12.82 V p řípadě prodleni Objednatele s poskytnutím sou činnosti
Poskytovateli po prokazatelném doru čení písemné výzvy
Poskytovatele a vice než 10 kalendářních dní rid uplynutí lhůty k
poskytnutí součinnosti..

12.9 Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden
odkaz na ustanoveni této Smlouvy ři právních p ředpisů , které zakládá
oprávnění od Smlouvy odstoupit.

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

12.11 V případě částečného odstoupeni od této Smlouvy zůstává tato Smlouva
v platnosti ohledně těch; části plnění, které nejsou dotčeny odstoupením.

12.12 Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupeni od Smlouvy
druhé smluvní straně, nebo dnem uvedeným v oznámení, je-li v oznámeni
uvedeno datum pozdější.

12.13 Odstoupeni od této Smlouvy či jiné ukončeni smluvního vztahu založeného
touto Smlouvou se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku
z prodleni, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé na základě
ustanovení této Smlouvy, ujednání o ml čenlivosti a ochraně informací ani
ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po
odstoupení od Smlouvy, zejména ujednáni o zp ůsobu řešeni sporů .

13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Tata Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně
vzájemných vztahů , které upravuje, a nahrazuje veškerá p ředcházejíc)
ujednání a dohody v této předmětné věci. ai' už ústní či písemné.

13.2 Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze způsobem 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 ujednání 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 případě , že by některé ustanoveni této Smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů
neplatné či neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani
neúčinnost ostatních částí Smlouvy. Smluvní strany se zavazuji nahradit po
vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým
obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.

13.5 V případě rozporu mezi ustanoveními příloh této Smlouvy a textem v tě le
této Smlouvy mají p řednost ustanovení v těle této Smlouvy.



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

13.7 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto příio'y:

Příloha 6.1:

	

Specifikace Služby

Příloha 6.2:

	

Seznam oprávněných osob

Příloha 6.3.

	

Stanoveni dostupnosti Služby

Příloha 6.4:

	

Servisní podmínky

Příloha 6.5:

	

Katalogový list Služby

Příloha č.&:

	

Plna moc udělená zástupci Poskytovatele

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

Smluvní strany prohlašuji, že si tuto Smlouvu p řečetly, že s jejím obsahem
souhlasí a na důkaz toho k ní p řipojují svoje podpisy.

Poskytovatel

	

Objednatel

V Praze dne	 !.. ..:q.:. rjI5

	

V Praze dne ... I	 PL 2 15

Z.

Česká republika -- Ministerstvo financi

Dipl.-ing. Miroslav Hejna

náměstek ministra

M1ni9tsrtřtv.: financí
I 1§ f ;^ ^fktia č - L::tenská 15

1[^J

1'6 d1100a#4 'l r:C : CZ000Oo94?

02 Czech Republic a.s.

Be. Pavel Gersti

Top Account Manager
J2 Czech Repuuiic,i
2a Brumlovkou 2661 >
14(122 Hrahs a
?IC: C Z60193316

956



Přílor a Č . 1 - Specifikace Služby

1. Seznam zkratek výkladpojmů
MF Ministerstvo financí
ZVZ. Zákon 6.137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách , v platném zn ěni
ZoEK Zákon Č. 127/2005 Sb., o elektronick'ch komunikacích, v platném zn ěn(
VOP Všeobecné ohcnodnf podmínky pro poskytováni služeb elektronických komunikaci
SLA Garantovaná úroveň poskytovaných služeb (Service Level Agreement)
QoS Quality of Services (kvalita poskytovaných služeb)

Služba

	

služby elektronických Komunikaci, jako predmét této Smlouvy, charakterizovaný
jednoznačným identifikátorem, kódem koncového uživatele, lokalitou, parametrikou, SLA, cenou
KIMFIDC - jednoznačný identifikátor Služby ( prn resort MF )
Parametrika - technické parametry Služby (nap ř. šířka pásma, typ ukončeni, interface .. )
Kvalitativní ukazatele - dostupnost (SLA), bezpe čnost, QoS i Služby,
Cena Služby - cena za poskytovanou Službu za celé období platnosti Smlouvy
Cena za instalační poplatky - cena za instalační poplatky Služby (I iazena jednorázově).
Instalační poplatek - cena za zavedení či přeloženi dané Služby, nebo za jinou zm ěnu Služby
Měsíční cena - měsíční paušál Služby (hrazena měsíčně).
Mšsfční paušál - cena dané Služby za její poskytování a provozováni.
Podklad pro vyúčtováni ceny - elektronický výpis poskytované Služby za uplynulé časové období
(kalendářní měsíc), zastlaný Poskytovatelem ke kontrole Objednateli p řed vystavením konečné
faktury
Předávací protokol - zápis o zavedeni, pi-emistění nebo jiné změně Služby, podepsaný oprávněnou
osobou (nebo jí jmenovaným zástupcem) Objednatele. Musí obsahovat jednozna čnou identifikaci
Služby, datum jejího zprovozněni, výsledek testování funkčnosti a podpisy oprávněných osob.
Katalogový list Služhy - podrobná specifikace uvedená v P říloze C. 5.



1.2. Rozsah poskytovaně Služby
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Příloha č . 2: Seznam oprávněných osob

Opráv něnémom prosmluvníaobchodníiednání

Za Poskytovatele
jméno	
Bc.Pavel Gerstl

e-mail
pavel.gerstl.o2.cz

telefon
+420 602 454 268

Za Objednatele
lr''méno
I Miroslav Hejna *niroslav.hejna(amfcr.cz

e-mail telefon
MF 257 043 072

Oprávněné osobu pro kontrolu Podklad ů pro vyúčtování

Za Poskytovatele
jméno
Karel Dlask

e-mail
karei.dlask@o2.cz

telefon
602 134 938

Za O ednatele
jméno e-mail telefon

MF Jan F!i

	

I

	

_

	

_ Jan. Fliegl(c^mfcr.cz 257 042 868
cermak@cs.mfcr.cz 261 332 674GŘC Martin

	

ennák
GŘC Pavel Pelant pelant@cs.mfcr.cz 724 127 733

Oprávněné osoby pro technické a provozní záležitosti

Petr Muller petr.muller. @o2.cz 602 489 873.

a
jméno e-mail telefon

MF Jan Flie I Jan. řliegl@ mfcr.cz 257 042 868
GŘC Martin Cer^nák cermak@cs.mfcr.cz 261 332 674

C

	

Pavel Pelant pelant@cs.mfcr.cz 724 127 733

Za Poskytovatele
jméno e-mail telefon



Příloha E. 3 -- Stanoveni dostupnost) Služby
Touto přílohou se řídl kvalita poskytované Služby a smluvní sankce v případě nedodržení úrovne
kvality ze strany Poskytovatele

Definice

Služba se považuje za nedostupnou, pokud jeden nebo vice parametrů Služby jsou v rozporu s
parametry sjednanými ve specifikaci Služby die Přílohy Č. 2 Smlouvy. Výjimky z tohoto pravidla
stanoví rovněž Šmlouva a Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikaci
Dobou nedostupnosti se rozumí doba od nahlášen( nedostupnosti Objednatelem na servisní
centrum Poskytovatele nebo od zjištěni nedostupnosti na základě proaktivnfho dohledu Poskytovatele
do odstraněni nedostupnosti. Do soby nedostupnosti se nezapočítává porucha způsobená výpadkem
^iapájenf čí nevyhovujícími klimatickými podmínkami v místě ukončení Služby, které zajišťuje
Objednatel. Dále se do doby nedostupnosti nezapočítává doba poruchy způsobená vyšší moct, tedy
událostí, jež nastaly nezávisle na vů li Poskytovatele a brán( mu ve splněn( jeho povinnost(, jestliže
nelze rozumně předpokiádat, že by Poskytovatel tuto, p řekážku nebo její následky odvrátil nebo
překonal a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal. Do doby nedostupnosti se
nezapočítává doba potřebná k provedeni plánovaných údržbových prací Poskytovatele, které byty
s Objednatelem předjednány a písemně odsouhlaseny Objednatelem. Poskytovatele se zavazuje
přednostně navrhovat termín plánovaných výpadk ů v době mimo úřední hodiny a běžnou pracovní
dobu Objednatele, tj. v pracovní dny od 7:00 -17:00. Stejně tak se do tohoto času nezapočítává doba,
po kterou je zaměstnancům Poskytovatele znemožn ěn přistup za účelem opravy poruchy. Do doby
nedostupnosti se započítávají veškeré neplánované a mimo řádné výpadky a výluky, které nebyly
písemně odsouhlaseny Objednatelem.
Sledovaným obdobím se rozumí kalendářní měsíc, ve kterém oyla Služba nedostupná.

Měsíčním paušálem se rozumí cena za poskytován( a provozování Služby dle Přllony Č. 2 Smlouvy.

počet měsíční dostupnosti

Měsíční dostupnost Služby v procentech se vypočítádienásledujícího vzorce:

(T	
*100

	

Dm je měsíční dostupnost Služby v %

T

	

Ter,

	

je celková doba nedostupnosti
za sledované období

T

	

je celková doba provozování Služby za sledované období
Doby Tarr a T se počítají na celé minuty, dostupnost se vyjád ří v procentech zaokrouhleně na tři
desetinná místa.
Hodnota Ten bude uvedena na základě proaktivnino dohledu zajišťovaného Poskytovatelem.

Kvalita Službu
Poskytovatel garantuje Oojeanateii a Koncovemu uíivateli minimální m ěsíční dostupnost dotčeně
Služby na úrovni definovanou v Mine 6.2 této Smlouvy Výše smluvních pokut v případě 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* Měsičnf 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 D,,, (v % zaokrouhleno
nahoru na tři desetinná místa) od definované minimální hodnoty dostupnosti.



p říloha č. 4 Servisní podmínky

Řešeni závad
. Poskytovatel zajišťuje ve svém zákaznickém centru nep řetržitý dohled nad poskytovanými

službami 24 x 7.

• Systém vedeni evidence incident ů a závad služeb a sledování jejich řešení je realizován dle
následujiclch ustanoveni:

1. V případě , kdv Účastník zjisti závadu poskytovaných stužeb cc do jejich parametrů . bez

zbytečného odkladu ji nahlásí Poskytovateli na kontaktní údaje die čiánku 0 tohoto

dokumentu.

2. V případě služeb s proaktivnfm dohledem identifikuje zavady Poskytovatel pomocí

nástrojů řízeni sítě Poskytovatel neprodleně informuje Kontaktní osoby o vzniklé závadě
a případně žádá o součinnost.

3. Poskytovatel je povinen po nahlášení závady nebo pc identifikaci závady v případě
služeo s proaktivnfm dohledem provést bez zbytečného odkladu analýzu závady, a

pokud zjisti, že je závada na straně Poskytovatele, závadu odstranit. U služeb, pro něž

jsou stanoveny SLA, je povinen ji odstranit ve lhů tách stanovených SLA dané služby.

Pokud Poskytovatel tuto svoji povinnost nesplní je povinen Ú častníkovi zaplatit

sjednanou smluvní pokutu. Tato smluvní pokuta nelimituje výši případné náhrady škody
přesahující výši sjednané smluvní pokuty. U služeb, pro které není "vedeno SLA, je

Poskytovatel povinen odstranit závadu do sedmi (7) kalendářních dnů od nahlášení

závady, nedohodnou-li se Účastník a Poskytovatel jinak. Pokud Poskytovatel ve lh ůtách

pro odstraněni vady příslušnou závadu Služby neodstraní, ztrácí nárok na zaplacení

poměrné části mésíčn(hc poplatku (ceny) za tuto Službu. odpovídající ceně Služby za

dobu, po niž byla překročena lhůta pro odstraněni závady Služby.

4. V případě , že po analýze závady Poskytovatel zjisti. že př íčina vady spočívá v jednání

jiných osob, než je Účastník nebo Poskytovatel, oznámi Účastníkovi svá zjištěni a

navrhne jejich řešeni, jsou-li mu známu nebo měly-li by mu být známy okolnosti vedoucí

k řešeni aané závady 5 přihlédnutím k jeho odborným schopnostem a znalostem.



Service desk 02 Czech Republic a.s. pro zákazníky Veřejné správy
Service desk
Bezplatná Zelená linka

	

800 222 777

nebo linka

	

*77 (určené pro voláni z mobilních telefon ů s tarifem 02)
Vstupní informace, ktere specialista Service desku potřebuje při nahlášení poruchy:

• ide-itifikace služby (např. Case ID, KIVS ID, iP DNA, označeni okruhu, tel. číslo ...)

. adresa umístění služby
• informace o provedené kontrole napájení

. status koncového za řízení - Up/Down

• informaci o restartování koncového za řízení a zařízení v LAN
• informaci o provedené kontrole LAN
. popis projevu poruchy
• okolnosti poruchy
• kontaktní osobu pro souCinnost na místě a definici doby pro sou činnost

• číslo poruchového lístku zákazníka (není podmínkou)

. kontakty na ohlašovatele poruchy (pro p ředáván' informaci o průběhu odstraňování poruchy)

Nahlašovateli je sdělena č íslo PL (poruchového lístku), p ředpokládaný cílový termín pro oonovenf
služby a informace o pravd ěpodobné příčině, pokud je známa nap ř. z hlášeni o hromadném výpadku
služeb.



Příloha Č . 5 Katalogový list Sitdby

Označeni služby IP MPLS VPN
Stručný popis služby Připojeni lokality do prostředí LP MPLS VPN.

Trvalé připojení (pevná přípojka) lokality do sítě IP MPŤS VPN splňující globální
parametry KIVS služby. Jednotlivé individuální parametry služby jsou definovány tímto
katalogovým listem -( též jen KL).

Popis
služby

vlastnosti

•

	

Služba musí umožnit použiti adresního prostoru zvoleného
Zadavatelem/Pověřujicím zadavatelem (dále také „Koncový uživatel)

•

	

Služba nesmí filtrovat záka.znícký provoz.
•

	

Nedílní: součástí službu musí být koncové zařízení (CPE) spravované
operátorem.
Předávacím rozhraním služby je/jsou Ethernet port/porty koncového zařízení.

•

	

Symetrická i asymetrická přípojka musí splňovat garanci kapacity (rychlosti)
v požadované (tedy plné) parametrice a nesmí být tvo řena spojenými linkami,
kde by technologická omezení představovala překážku pro využití celé
kapacity linky aplikacemi zákazníka (nap ř. 8 Mbiř/s downstream musí při
využiti standardního FTP (jedna session) dosahovat rychlosti 8 Mbit/s i-- 10
procent, při vypnutí QoS)

Použitelné
technologie

Pro realizaci služeb 1P MPLS VPN je pozadováno použit[ výhradně těchto přenosových
technologií:

metalická vedení
optická vedeni

-

	

radiové spoje
pro služby s parametrem SLR 99,5 % a vyšším musí být použita technologie
pracující na kmitočtech s individuálním oprávněním v případě, že si to vyžádaji
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 vyžMAoí dodavatele doplněna kódem registru RUTAN

Monitoring služby V závislosti na doplňkových službách

Podmíněno službami N/A
Maximální

	

doba
zřízení služb 150 kalendářních dni

Název

	

skupiny'
parametrů

Kód parametru
ID Parameuu

Po pis

Kapacita Asymetrické připojeni s agregací maximálně 1:50 s kapacitou
4096/256-1:50 „do" 4096/256 kbit/s
Kl -

	

Dostupné QoS profily:
c

	

Profil 1, Profit 2 a Profil

4096/256-1:20
Asymetrické připojení s agregaci maximálně 1:20 s kapacitou
„do" 4096/256 kbit/s

K2 -

	

Dostupné QoS profily:
c

	

Profit 1 Profil 2 a Profil 3

8192/512-1:50
Asymetrické připojení s agregací maximálně 1:50 s kapacitou
„do" 8192/512 kbit/s

K3 Dnstupné QoS prolily:
o Profil i, Profil 2 a Profit 3

8192/512-1:20
Asymetrické připojeni s agregaci maximálně 1:20 s kapacitou
„do` 8192/5 i2 kbit/s

K4 -

	

Dostupné QoS profily:
o Profil 1, Profil 2 a Profil3

16/1-1:50 Asymetrické připojení s agregací maximálně 1:50 s kapacitou
K5

	

„do" 16/1 Mbit/s



lg

Dostupné QoS profily:
o Profit 1, Profil 2 a Profil 3

Asymetrické připojeni s agregaci maximálně 1:20 s kapacitou
16/1-1:20
K6

„do" 16/1 kbit/s
Dostupné QoS profily:
o

	

Profil 1, Profil 2 a Proftl 3

128k
K8

Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 128 kbit/s
Dcsiapné QoS profily:

Profil 1, Profil 2 a Profil 3

256k
1(9

_

Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 256 kbit/s
Dostupné QoS profily.
o

	

Profil 1, Profil 2 a Profil 3

512k Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 512 kbit/s

k 10 Dostupné QoS profily:
o

	

Profil 1, Piotil2 a Profil 3

1M Symetricke neagregované připojeni s kapacitou 1 Mbit/s

K 11 Dostupné QoS profily:
o všechny _

2M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 2 Mbit/s

K12 Dostupné QoS profilu:
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:
Všechny

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

K15 Dostupné QoS profily:
o Všechny

10M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 10 Mbit/s

K Ib -

	

Dostupné QoS profily:
o

	

Všechny

12M
Symetrické neagregované připojení s kapacitou 12 Mbit/s

K17 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

14M Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 14 Mbit/s

K 18 Dostupné QoS profily:
o Všechny

16M Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 16 Mbit/s

1(19 Dostupné QoS profily:
o Všechny

18M
Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 18 Mbit/s

1(20 Dostupné QoS profily:
o Všechny

20M Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 20 Mbit/s
Dostupné QoS profily:
o Všechny

25M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 25 Mbit/s

K22 Dostupné QoS profily:
o Všechny

30M Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 30 Mbit/s

K23 -

	

Dostupné QcS profily:
o Všechny

35M
Symetrické neagregované připojení s kapacitou 35 Mbit/s

K24 -

	

D4 istupné QoS profily:
o Všechny

40M Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 40 Mbit/s
- Dostupné QoS profily:K2 s



o Všechny

45M Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 45 Mbit/e

K26 Dostupné QoS profily:
o

	

Všechny

50M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 50 Mbit/s

K27 Dostupné QoS profily:
o Všechny

60M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 60 Mbit/s

K28 Dostupné QoS profily:
o Všechny

70M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 70 Mbit/s

K29 Dostupné QoS profily:
o Všechny

80M

___
Symetrické neagregované připojení s kapacitou 801Víbit/Q

K30 Dostupné QoS profily:
o Všechny

90M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 90 Mbit/s

K31 Dostupné QoS protily:
o

	

Všechny

100M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 100 Mbit/s

K32 Dostupné QoS profily:
o Všechny

i20M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 120 Mbit/s

K33 Dostupné QoS profily:
o Všechny

140M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 140 Mbit/s

K34 Dostupné QoS profily
o

	

Všechny

150M Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 150 Mbit/s

K35 Dostupné QoS profily:
o Všechny

200M Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 200 Mbit/s

K36 Dostupné QoS profily:
o Všechny

250M Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 250 Mbit/s

K37 Dostupné QoS profily:
o

	

Všechny

300M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 300 Mbit/

K38 Dostupné QoS profily:
c Všechny

350M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 350 Mbit/s
K39 Dostupné QoS profily:

o Všechny

400M Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 400 Mbit/s

K40 Dostupné QoS profily:
o Všechny

SOOM
K41

Symetrické neagregované připojení s kapacitou 500 Mbiíís
Dostupné QoS profily:
o Všechny

600M Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 600 Mbit/s

K42 Dostupné QoS profily:
o Všechny

700M Symetrické neagregovaně připojení s kapacitou 700 Mbit/s

K43 Dostupné QoS profily:
c Všechny

800M
Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 800 Mbit/s

K44 Dostupné QoS profily:
c,

	

Všechny

/VV 111V;Ma



! K45 -

	

Dostupné QoS profily:
o Všechny

1Gi{46
Symetrickě neagregované připojeni s kapacitou 1 Gbit/s

Dostupné QoS profily
o Všechny

QoS QoS-NE
QOSO Služba neumožňuje nasazení QoS modelu

QoS-ANO
QOS I

Služba

	

umožňuje

	

nasazeni

	

QoS

	

modelu

	

dle

	

definice
v katalogovém listu IP MPLS VPN - OoS

Multiple VPN MVPN-NE
MVPNO Služba neumožňuje vytvořeni vzájemně oddělených VPN

MVPN-TRUNK
MVPN

Služba umožňuje vytvoření více vzájemně oddělených VPN -
předání na jednom Ethernetovém portu v trunk módu (802.IQ)

maximální počet VPN v rámci služby je 8
minimální kapacita každé jednotlivé VPN je 256 kbit/s

-

	

koncový uživatel definuje požadovaný počet VPN

MVPN-FYZ
MVPN2

Služba umožňuje vytvoření více vzájemně oddělených VPN -
předání na vice 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

5LA-0
SLAD

Služba nemá garantovanou dostupnost

SLA-99.0
SI,A2

Služba má garantovanou dostupnost minimálně 99%

SLA-99,5
SLA3

Služba má garantovanou dostupnost minirnamě 99,5%

SLA-99,9
SLA4 Služba má garantovanou dostupnost minimálně 99,9%

SLA-99,99
SLA5

Služba má garantovanou dostupnost minimálně 9939%

Záloha služby ZAL-NE
ZALO Služba bez zálohy

ZAL-25
ZAL, l Služba se zálohou o kapacitě 25% prunární linky

ZAL-50
ZAI,2 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

Bezpečnost služby je rozšířena nasazením access-listů
poskytovatel garantuje provedeni úpravy access-iistu do
2pracovních dni
v ceně služby je úprava access-listů maximálně 4x za
kalendářní měsíc

SEC-l
SEC 1

SEC-2
SEC2

Bezpečnost služby je rozšířena nasazením šifrováni
šifrován[ musí být nasazeno minimálně na dvou službách
fP MPLS VPN, začleněných do těže VPN (musí být
vytvořeny minimálně konec A a konec B)
šifrování je zajištěno šifrováním AES-256

Doplňkové služby
Název

	

skupiny Kód parametru
parametra	 ID Parametru
Performance

	

PERF NE
monitoring

	

PERO

Popis

Monitorování výkonnostních charakteristik není požadovano



PERF-ANO
PERI

Součástí služby je monitorovaní vykonnostnich charakteristik
monitorované parametry jsou závisle na parametrice
Konektivitní služby

Proaktívní dohled
PROAKT-NE
PROO

Konektivitní služba není proaktivně dohledována
operátor negarantuje proaktivní uhájení odstraňováni
závady

PROAKT-ANO
PROi

Konektivítní služba je proaktivně dohledována operátorem

'

	

operátor zahajuje řešení incidentu i bez nahlášení ze stran
uživatele služby

-

	

operátor informuje zástupce uživatele o incidentu na
službě do 30 minut od vzniku incidentu

IPv6 VPN IPv6-NE
1PVG

Služba IP MPLS VPN nepodporuje využití adresního prostoru
IPv6

IPv6-ANO
IPV 1

Služba IP IvIPLS VPN podporuje využití adresního prostoru
IPv6

Rámcové Dožadavkv na kvalitu služeb QoS jsou uvedeny níže:
Označeni služby IP MPLS VPN - QoS
Stručný popis služby Definice QoS pro služby v rámci KIVS.

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

popis

	

vlastnosti
služby

-

	

Class A - real-time (např. voIP)
Class B - signalizace

-

	

Class C - kritické aplikace (např. video, videokonference, klíčově systémy)
-

	

Class D - aplikační třída 2
Class E - aplikační třída 3
Class F - best-effort (ostatní provoz)

Název

	

skupiny
parametrů

Kód parametru
ID Parametru

popis

Společné

	

vlastnosti
tříd

vlastnosti
VLAS

Jarance performance (výkonnostních) parametrů je
možná pouze v kombinaci s objednáním dopl ňkové
služby „Performance monitoring". Bez této
doplňkové služby jsou hodnoty, uváděné u
jednotlivých tříd pouze orientační.
V případě objednání doplňkové služby
.,Performance monitoring" dochází k rozšíření SLR
i na uveden performance parametry jednotlivých
tříd.

o

	

Parametry jsou garantovány v případě, že
provoz, generovaný Koncovým uživatelem
nepfesáhne 90 % celkové kapacity VPN
přípojky.

Šířka pásma každé jednotlivé třídy je zadávána v %
z celkové kapacity VPN přípojky.
Minimální kapacita je 5 % z celkově Kapacity
přípojky a zároveň minimálně 64 kbitfs.
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

Performance
PPAR

V rámci QoS modelu jsou za performance parametry
považovány

Zpoždení (Latency)
-

	

JITTER (variabilita zpožděni)
Ztrátovost paketů (Packet Loss)

Všechny hodnoty jsou měřeny pro smyčku (jedná se o
obousměrné hodnoty



Měření performance
parametrů Měřeni perf

MPPA

Měřeni performance parametrů probíhá mezi CPE
(koncovým zařízením) umístěným v lokalitě zakončení
služby MPLS IF VPN a sondou, umístěnou v páteřní sfti
poskytovatele.

QoS třídu

Class A
Cí Si

-

	

Real-time třída, určená pro provoz IP teiefonie
Minimální šířka páscua 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 parametr ů :
o

	

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

o

	

Ztrátovost paketů

	

0,5 % (platí pro služby
asymeuické)

o

	

JITTER- 30 ms
o

	

Zpoždění - 60 ms (platí pro symetrickě služby)
o

	

Zpoždění - 70 ms (platí pro asymetrické služby)
Uvedené hodnoty platí v případě vytíženi 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-li 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 parametrů :

o

	

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

o

	

JITTER - 30 ms
o

	

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

Class C
CLS3

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

o

	

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

o

	

Jll fER

	

není garantován
o

	

Zpožděni - 200 ms (platí pro symetrické
služby)

U vedené hodnoty platí v případě vytíženi 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 :

o

	

Ztrátovost paketů - není garantována
o

	

A'1'IER - není garantován
o

	

Zpoždění - 250 ms (platí pro symetrické
služby)

Uvedené hodnoty platí v případě

	

vytížení celkové
kapacity VPN přípojky na 90 %. Měřeni je prováděno
pakety s velikosti do 64 B.

Class 1)
CLS4



-

	

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

-

	

Hodnoty performance parametrů :
Class E
CLS5

o

	

Ztrátovost paketů - není garantována
o

	

JITTER - není garantován
o

	

Zpoždění - není garantováno
Uvedeně hodnoty platí v případě vytíženi

	

celkově
kapacity VPN přípojky na 90 %. Měřeni je prováděno
pakety s velikostí do 64 B.

Class
CLS6

-

	

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

	

)fi'Fb:R - není garantován
o

	

Zpoždění - není garantováno
Možnosti

	

provozu
QoS DCSP-TRANS

DSCP1

Markováni provozu provádí koncový uživatel v jeho síti
(LAN) poskytovateli KIVS pak předává jím zvolené
DSCP

	

hodnoty.

	

Poskytovatel

	

tyto

	

hodnoty
transparentně přenáší přes WAN síť .

+
DSCP-F"X
DSCP2

Markování provádí poskytovatel (a stanovuje hodnotu
DSCP)

	

na

	

základě

	

IP

	

adres

	

a portů,

	

dodaných
koncovým uživatelem.

Profily QoS Profil 1
PROFi

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

Profil 4
PROF4

V profilu jsou dostupné třídy:
-

	

Class A, Class D, Class E a Class F

Profil 5
PROFS

V profilu jsou dostupné třídy:
-

	

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

Profil 6
PROF6

V profilu jsou dostupné třídy:
Class A, Class B, Class C, Class D, Class E a
Class F



Evidenční ask.: PP.: 642l2p1 5
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ápoiečnnst 02 Czech Republic a.s se sídlem Praha 4, Za Bt umlovic4u 26612, PS Č 140 22, IC
60103336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. aložka
2322, tirntc pověřuje

svého zaměstnance Dana

Bic., Pavia GERSTLA

os. č. 35204, bytem Ruská 92, Praha 10, PS Č 100 CC, r.č. 55040910108 :.

k tornu abv:

za apolečnost 02 Uzeuh Republic a.s jeanal ve uěc účasti na ieřejné zakár+. e s názvem
„Poskytováni IP fiAPLS datové přípojky pro územní pracoviště Celní správy - Kněževes",
vyhlášené zadavatelem Ministerstvo financi, se sídlem Letenská 525115, Praha 1. PSČ 118 10, iČ
00006947.

Pan Sc. Pavel Gerstl je opravněn samostatně činil veškeré pravni úkony vůči zadavateli. včetně
podpisu dokumentů, nabídek, předběžných nabídek pro dynamický nákupní systém. smluv,
dodatků smluv se zadavatelem, jakož i veškeré další právní úkony vůči zadavateli v souvislosti s
výše t.ivedenou ve řejnou zakázkou.

Je taktéž zmocněr k podáni precdběžné nabídky prostřednictwim elektronického nastroje.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že
a) toto zmocnění nezahrnuje oprávnění udělit zakaznikovi povoleni k ,přeprodejr služeb společnosti 02

Czech Republic a.s. (např. působit jako MvNO)
b) toto zmocnění k uzavíráni účastnických smluv za společnost 02 Cze.,.h Republic a.s. nezahrnuje

oprávnění k povolení užíváni síti kabeiovodú a dalších síťových zařízeni společnosti 32 Czech
Republic a.s. ostatním poskytovatelům a operátorům;

toto zmocnění nezahrnuje oprávněnl k uzavíráni nákupních smluv;

I} zaměstnanec pověřený podáváním nabídek je oprávněn podepsat aoklady v souladu s 51 odst. 4
ZVZ, a to včetně smlouvy o. smlouvě budoucí, na jejímž základě se subdodavatel jako závazná strana
zavazuje tle výzvu 02 jakožto oprávněně strany uzavřít smlouvu k realizaci veřejné zakázky: uzavírání
jiných subdodavatelských smluv ani smluv o smlouvě budoucí však není součástí toho« :pověření;

e) zaměstnanec pověřený podáváním nabídelt je oprávněn podepsat i smiouvu o saruženi nebo
spoiupiáci pro fit ly podání společné nabídky podle zákona o veřejných zakázkách.

V Praze dne 4.8.2015

02 Czech Republic a
Představenstva
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Ing. Tomáš Budník
předseda představenstva

Mgr. Jiff Hrabovský
člen představenstva

02 Czech Republic a.s, Za Brumluvkuu 26612 140 2? Pram 4 Michle Czech Republic 800 020202 www.o2.cz
zapsaba v 6achwmim rep :Wm tňm!•#:tsy z-vau r . r ^.a )aH:! ..eiaa 23cs a. W n93UI 81L Mtliaai3b

s vystavenim souhlasí: Martin Patočka, divize Firemnich zákazniků
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Ing. Pavla 
Keprtová

Digitálně podepsal Ing. Pavla 
Keprtová 
DN: c=CZ, cn=Ing. Pavla Keprtová, 
o=Česká republika - Ministerstvo 
financí, ou=15138, ou=Letenská 15, 
118 10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo 
financí, title=referent, 
serialNumber=ICA - 10335384 
Datum: 2015.08.03 17:07:55 +02'00'
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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 
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