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Ceské republika — C‘eské inspekce iivotm’ho prostfedi
se sfdlem:

Na Bi‘ehu 267/1a , 190 00 Praha 9

I60:
DIC:

41693205
CZ41693205

jednajfci:

Ing. Erik Geuss, Ph.D., Feditel CIZP

bankovni spojeni:

(:I'slo actu:
(dale jen ,,objednatel“ nebo ,,CIZP“) na strané jedné

a
GERKIN s.r.o.

se sidlem:

Kytin 166, 252 10 Mm’éek pod Brdy

1630:
DIC:

26758288
0226758288

jednajici:

Mgr. Katerina Paleékové, MBA

bankovni spojenl':

'

éfslo Oétu:
(déle jen ,.poskytovatel“) na strané druhé
(objednatel a poskytovatel spoleéné téi jen ,,smluvni strany")

uzavfely niie uvedeného dné, mésice a roku podle ustanoveni § 1746
odst. 2 zékona ("3. 89/2012 8b.,
obéansky zékonik, ve zném’ pozdéjél'ch pfedpisﬂ (dale jen ,,obéansky zékom’k
") tutor
rémcovou servisni smlouvu:

Preambule

Tato rémcové servism’ smlouva (dale jen ,,sm|ouva“) se mezi vyée
uvedenyImi smluvnimi stranami
uzaviré na zékladé vyIsledku vybérového fizenl’ vefejné zakézk
y malého rozsahu zadévanou
objednatelem jako zadavatelem ve vybérovém ﬁzem’ Servism’ a systém
ové podpora ICT infrastruktury,
ve kterém byla nabl'dka poskytovatele vybréna jako nejvhodnéjéi.

Uvodni ustanoveni

jeho zévazkﬁ podle této
Poskytovatel prohlaéuje, ie je odborné zpﬁsobily ke splnéni véech
seznémil a s jehoz plnénim mé
smlouvy, a to s ohledem na pfedmét plnéni, se kterym se néleiité

1.

zkuéenosti.

2.

a povahou pi‘edmétu smlouvy,
Poskytovatel déle prohlaéuje, 2e se detailnéseznémil s rozsahem
ky nezbytné k plnénf pfedmétu
2e jsou mu znémy veékeré technické, kvalitativnl' a jiné podmin
mi, které jsou nezbytné pro
smlouvy a 2e disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalost
ve smlouvé.
realizaci pfedmétu smlouvy za dohodnutou smluvni cenu uvedenou

PFedmét smlouvy
1.

Pfedmétem této smlouvy je zévazek poskytovatele:

a)

logiim, uvedenym
potvrdit pfevzeti dokumentace a pfistupovych adajﬂ ke véem techno

v pﬁloze 6. 1 této smlouvy.
b)

které jsou uvedeny
poskytovat objednateli sprévu-serverﬁ a infrastrukturnich prkJ.
v pfl’loze 6. 1 této smlouvy. Konkrétné se jedné o:

‘r

proaktivni

monitoring

sit’ovych

prkJ.

servertl,

systémﬁ a sluZeb,

Feéeni

V'YVVV

zjiéténych problémﬁ;

proaktivni adribu, aktualizaci a optimalizaci systémﬂ; profylaktickou adrzbu;
analyzu a Feéeni chybovych stavﬂ;
feéeni béinych administrétorskych poiadavkﬂ;

Feéeni provoznl’ch problémtl a ohlééenych incidentﬂ;
ktumich
hlééeni objednateli zjiéténych vad spravovanYch serverﬁ a infrastru

‘.

prvkﬁ se specifikaci téchto vad;

>

vybavenl';
konzultace k Feéeni problémﬁ a sprévnému a efektivnimu vyuiivéni
ych opati‘eni
konzultaéni a metodické spolupréce pﬁ rozvoji. navrhovéni potfebn
a zmén.

(déle jen ,,s|uiby standardni podpory“);

prvcich ICT. Poskytovatel je
c) poskytovat objednateli servisni a systémové préce na
za

hodinovou

odménu

povinen

objednateli

boskytovat sluiby jinych

servisnl’ch

objednatele. Uéelem
a systémovych praci (nez jsou uvedeny vyée), a to na prvcich lT/IlS
HW a SW objednatele
takto poskytovanych sluieb je mimo jiné realizovat daléi rozvoj

vzhledem k novému technickému voji a trendﬂm.
(déle jen ”sluiby nadstandardni podpory“);

spoleéné jen jako ,,s|u2by“).
(sluiby standardm’ podpory a sluiby nadstandardni podpory dale
é v pﬁloze 6. 2 této smlouvy.
2. Sluiby standardni podpory budou splﬁovat parametry uveden
je objednatel oprévnén éerpat préci
3. Vrémci pauéélni odmény 2a s|u2by standardni podpory
okla'daného rozsahu praci,
v rozsahu 10 hodin mésiéné. V pfipadé nevyéerpéni vpl‘edp
se nevyéerpané hodiny pFeVédi do daléiho mésice.

4.

Sluiby nadstandardni podpory se poskytovatel zavazuje poskytovat podle aktuélnich potf'eb

objednatele na zékladé jeho diléich poiadavktl. Postup pﬁ poptévéni a realizaci téchto dilél’ch

poiadavkﬂ je stanoven v élénku IV. této smlouvy.
III.

Préva a povinnosti smluvnich stran
1.

Smluvni strany jsou povinny vzéjemné si poskytnout veékerou potfebnou souéinnost spojenou
s plnénim pfedmétu smlouvy.

2.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli sluiby podle této smlouvy ve sjednaném
rozsahu'Fédné, v profesionélni kvalité a s odbornou péél’.

3.:

Poskytovatel se zavazuje ﬁdit se pﬁ poskytovéni sluieb pokyny objednatele a jeho internimi

pfedpisy, se kterymi byl prokazatelné seznémen a které souviseji s pfedmétem pinéni smlouvy.
'4.

Poskytovatel se zavazuje, 2e bude mft po celou dobu trvéni této smlouvy sjednénu pojistnou

smlouvu, jejl'mi pfedmétem je pojiéténi odpovédnosti za Skodu zpﬁsobenou poskytovatelem tfetl’
osobé s limitem pojistného plnénl' na jednu ékodm’ udélost minimélné 5 000 000,— Kc”: (slovy‘. pét

miliénﬂ korun (“:eskych). Na vyiédéni je poskytovatel povinen tuto pojistnou smlouvu, popf.

pojistny certifikét, objednateli pfedloiit kdykoli v prﬂbéhu trvénl' této smlouvy. V pﬁpadé, 2e pfi
plnéni pfedmétu této smlouvy dojde ke zpﬂsobeni ékody objednateli nebo tfetl’m osobém, které
nebude kryta pojiéténifn, je poskytovatel povinen tyto ékody uhradit z vlastnich prostfedkﬂ. Pfi
uplatnéni na’hrady ékody ze strahy objednatele nem’ pﬁ’padné vYée néhrady ékody nijak shora

limitovéna a poskytovatel se zavazuje uhradit vyéi zpﬂsobené ékody ve skuteéné vyéi.

IV.

Objednévky a zpasob akceptace sluieb nadstandardni podpory
1.

Sluiby nadstandardni podpory budou (“:erpény dle aktuélnich potfeb objednatele na zékladé

dﬂéich pisemnych objednévek zaslanych opra’vnénou osobou objednatelé dle él. IX odst. 2 této

smlouvy, které budou obsahovat konkrétni vymezeni p'oiadovanych sluieb a poiadovany termI’n
splnéni sluZeb, maximélni cenu plnéni a pfipadné kontakt na zaméstnance objednatele, ktery za
objednatele bude poskytovat poskytovateli v dané véci souéinnost (dale jen ,,objednévka“).

2,

Poskytovatel je povinen nejpozdéji do 2 pracovnich dnt‘] od doruéeni objednévky potvrdit jejJ'

pfijeti, akceptovat stanoveny termin a sdélit pfedpoklédanou cenu, kterou pak jii nesml' bez

souhlasu objednatele pfekroéit, nebo sdélit objednateli, zjach zévainych dﬂvodtl nemﬂie

objednévku 'pﬁjmout. vyée uvedenym sdélem’m pFijetI' se stévé objedna’vka zévaznou.
3.

Vpﬁpadé, 2e objednatel nebude mit potFebu éerpéni sluieb nadstandardni podpory, neni

povinen poskytova'm’ téchto sluzeb objednévat.
4.

Rédné pfedéni (akceptace) objednanych sluieb nadstandardni podpory bude provedeno na

zékladé pl'semného protokolu o pfevzeti a pFedéni, ktery bude obsahovat zejména popis
poskytnutych objednanych sluieb nadstandardm’ podpory a poéet L'Jéelné vynaloienych hodin.

5.

Objednatel nebude povinen pfevzit poskytnuté objednané slqy nadstandardnl' podpory , pokud
vykazujl’ jakékoliv vady nebo nedodélky.

6.

Pokud budou poskytnuté objednané sluiby nadstandardm’ podpory pfevzaty objednatelem s

vadami a nedodélky, které nebudou brénit jeho uiivém’, bude v protokolu o pfevzeti a pfedéni

uveden termin a zpﬁsob odstranénf zjiéténych vad a nedodélkﬁ, pfiéemi hodiny vynaloZené na
odstranéni zjiéténych vad a nedodélkﬂ nejsou povaiovény za L'Iéelné vynaloiené hodiny, tj.

nebudou objednateli fakturovény.

V.

Doba trvéni smlouvy a misto plnéni

.
2.

Tato smlouva se uzaviré na dobu neuréitou, a to ode dne jejf 06innosti.
Mistem plnéni je sidlo objednatele na adrese Na BFehu 267/1a, 190 00 Praha 9, jakoi

i sidlo a daléi pracoviété poskytovatele.
VI.

Smluvni cena a platebni podminky
1.

'

Gene za poskytovénf sluieb standardnf podpory podle 6|. ll. odst. 1 pism. b) této smlouvy éinl

za kalendéfni mésic 9.850,- Kc“: bez DPH (slovy: devéttisicosmsetpadesét korun éesch).

2.

Cena za poskytovéni sluieb nadstandardni podpory podle 6]. ll. odst. 1 pism. c) této smlouvy .

bude kalkulovana podle sazby za kazdou odpracovanou hodinu ve vyéi 890,— KC: bez DPH (slovy:

osmsetdevadesét korun éeskych). Smluvm’ strany sjednévaji pro (16e Uhrady ceny sluieb

nadstandardni podpory Uétovéni podle sazby za kaidou ukonéenou hodinu plném’.

3.

Kceném sluzeb uvedenym vpfedchozich odstavcich bude pfipoétena DPH vsazbé podle

platnych prévnl'ch pfedpisﬂ ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.
4.

Ceny sluieb jsou sjednény jako nejvyée ph’pustné a zahrnujl' veékeré néklady poskytovatele
spojené s plnénim pfedmétu smlouvy.

5.

Platba bude provedena na zékladé daﬁévého dokladu - faktury (déle rovnéi jen ,,faktura"). Kaidé

faktura vystavené na zékladé této smlouvy bude mit néleiitosti daﬁového dokladu stanovené v

§ 29 zékona é. 235/2004 8b., 0 dani z pfidané hodnoty, v platném znénl, a v §435 odst. 1
obéanského zékoniku.
6.

Cena sluieb standardni podpory podle odst. 1 tohoto élénku bude poskytovatelem fakturovéna
v pravidelnYch étvrtletnich platbéch na zékladé daﬁovych dokladﬂ vystavenych poskytovatelem

vzdy nejpozdéji k 15. dni prvnl’ho kalendéfniho mésice nésledujiciho p0 dokonéeném étvrtletf.

fipadé, 2e doélo k ukonéem’ smlouvy ke konci prvm’ho nebo druhého mésice kalendér‘niho

étvrtletl’, bude poskytovatel objednateli fakturovat jen pfisluény poéet m'ésicﬁ, kdy poskytoval
sluiby standardni podpory.
7.

Prévo fakturovat za sluiby nadstandardnl' podpory vzniké poskytovateli na zékladé oboustranné

odsouhlasenych protokolﬂ o pfevzetf a pfedéni, a to vzdy jednorézové zpétné za pfisluéné

kalendéfni étvrtleti za véechny sluiby poskytnuté v tomto obdobi na zékladé poskytovatelem
realizovanYch objednévek. ‘

8.

Splatnost daﬁového dokladu —- faktury se sjednévé ve lhﬂté 21 dni] ode dne jejich doruéeni
do sidla objednatele. Faktura musi byt objednateli doruéena emailem, datovou schrénkou,

Iistovni zésilkou, nebo osobné povéfenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni
doruéem’. Cena sIuZeb je uhrazena dnem odepsénl’ pfisluéné 'ééstky zuétu objednatele
ve prospéch 06m poskytovatele.

VII.

_

Smluvni pokuty
1.

V pr'l’padé prodlenl' poskytovatele s poskytovénfm standardni podpory v terminech pFIIohy 6.2 této
smlouvy nebo odstranénIm vad a nedodélkﬂ podle 6!. IV. odst. 6 této smlouvy, je objednatel

oprévnén poiadovat po poskytovateli zaplacenI smluvni pokuty ve vyéi 1.000,- K6 (slovy: jeden
tis’Ic korun éeskych) za kaidy zapoéaty den prodlenI.
2.

3.

4.

SqvnI strany se dohodly, ie V pﬁ’padé poruéem’ povinnostl’ k ochrané dﬁvérnych informacI dIe
této smlouvy je objednatel oprévnén po poskytovateli poiadovat zaplacem’ smluvni pokuty ve vyéi

100 000,— Kb (slovy: sto tisIc korun éeskych) za kaidyjednotlivy pfipad poruéeni povinnosti.
Ujedném’mi o smluvnl' pokuté nenI dotéen nérok objednatele na néhradu pfipadné zpﬂsobené
ékody, kterou je objednatel opra’vnén poiadovat vedle srhluvnl’ pokuty v plné vyéi.
Objednatél je oprévnén ‘jednostranné zapoéist svou pohledévku za poskytovatelem z titq
smluvnl’ pokuty vﬂéi jakékoII splatné pohledévce poskytovatele za objednatelem.

5.

fl’padé prodIenI objednatele s uhrazenim ceny sIuZeb je poskytovateI oprévnén poiadovat
zaplacenI Uroku z prodIem’ v zékonné vyéi.

6.

Smluvnl’ strany' se dohodIy, 2e splatnost smluvnl' pokuty nastévé dnem poruéeni smluvnI
povinnosti.

VIII.
Ostatni ustanoveni
1.

Poskytovatel vysIovné souhlasI se zvefejnénIm ceIého znéni smlouvy v souladu s povinnostmi
objednatele podle prévm’ch pfedpisﬁ.

2.

Poskytovatel bere na védoml', 2e znénl’ této smlouvy bude déle zvefejnéno na profilu zadavatele
EZAK a na internetovych stra’nkéch Ministerstva iivotniho prostfedi.

3.

Poskytovatel souhlasI s tim, aby subjekty oprévnéné dIe zékona c“). 320/2001 8b., 0 finanénI
kontrole ve vei‘ejné sprévé a o zméné nékterych zékonﬁ (zékon o finaném’ kontrole), ve zném’

pozdéjéich pfedpisﬂ, provedIy finanéni kontrolu zévazkového vztahu vypIyIvajito ze smlouvy s
um, 2e se poskytovatel podrobI této kontrole, a bude ptlsobit jako osoba povinné ve smysIu
ustanovenI § 2 pIsm. e)Vuvedeného zékona.

4.

Veékeré skuteénosti obchodm’, ekonomické a technické povahy souvisejIcI se smluvm’mi
stranami, které nejsou bézné dostupné v obchoach kruzich a se kterymi se smluvnI strany
éeznéml' pfi realizaci pfedmétu této smlouvy nebo v souvislosti s m, se povaiujl’ za dﬂvérné

informace.
5.

Poskytovatel se zavazuje zachovévat mléenlivost ohledné skuteénosti, které jsou obsahem této
smlouvy, ‘které se v souvislosti s plnénIm pfedmétu této smlouvy dbzvédél, nebo které objednatel

oznaéil 2a dtlvérné. Zavazuje se zachovat je v pFIsné tajnosti asdélit je vyluéné tém svym

zaméstnancﬁm, kteﬁ jsou povéfeni plnénim této smlouvy a za timto aﬁelem jsou oprévnéni se 5
témito informacemi v nezbytném rozsahu seznémit: Poskytovatel se zavazuje zabezpeéit, aby i
tyto osoby povaiovaly uvedené informace za dﬁvérné a zachovévaly o nich mléenlivost.
6.

Povinnost mléenlivosti se nevztahuje na informace, které:

‘r

mohou byt zvefejnény bez poruéeni této smlouvy,

>

byly pisemnym souhlasem obou smluvnich stran zproétény téchto omezem’,

>

jsou zna’mé nebo byly zvefejnény jinak, nei nésledkem poruéeni povinnosti jedné ze

smluvnl’ch stran,
>

pfijemce je zné drive, nez je sdéli smluvni strana,

>

jsou vyiédény soudem, stétnim’zastupitelstvfm nebo ph’sluénym sprévnl'm orgénem na
za’kladé zékona, popﬁpadé, jejichi uvefejnéni je stanoveno zékonem,

>

smluvm’ strana sdéli osobé vézané zékonnou povinnostl’ mléenlivosti (napf. advokétovi
nebo daﬁovému poradci) za L'Jéelem uplatﬁovéni svych prév.

Povinnost ochrany dﬂvérnych informaci trvé bez ohledu na ukonéem’ platnosti této smlouvy.
Smluvm’ strany se zavazUji kvyvinuti maximélniho Usilf k pfedchézeni ékodém a k minimalizaci

vznilch ékod. Smluvni strany nesou odpovédnost za ékodu dle platnych prévm’ch pfedpisﬂ a
této smlouvy.

9.

Zédné ze smluvnl’ch stran neni odpovédné za ékodu nebo prodlenl' zpﬂsobené okolnostmi
vyluéujicimi odpovédnost ve smyslu ustanovenl' § 2913 odst. 2 obéanského zékom'ku. Smluvni
strany se zavazuji upozornit druhou smluvni stranu bez zbyteéného odkladu na vzniklé okolnosti

vyluéujici odpovédnost a brénici fédnému plnénf této smlouvy.

IX.

Oprévnéné osoby
1.

Oprévnénou osobou na strané poskytovatele je‘:
jméno, pi‘ijmeni:

telefon / fax:

+

e-mail:

2.

Oprévnénou osobou na strané objednatele je Feditel odboru ICT feditelstvi CIZP a v dobé jeho
nepﬁtomnosti zéstupce feditele odboru ICT Feditelstvi CIZP. V objednévce sluieb nadstandartni
podpory mﬁie byt uveden kontakt na zaméstnance objednatele. ktery za objednatele bude

poskytovat poskytovateli v dané véci souéinnost.
X.
Ukonéeni smlouvy

Smlouvu lze ukonéit pisemnou dohodou podepsanou obéma smluvnimi stranami.
2.

Objednatel i poskytovatel je oprévnén tuto smlouvu jednostranné, i bez udéni dﬂvodu, vypovédét.
vypovédnf Ihﬁta je tfimésiéni a poéne bézet prvého dne kalendéfniho mésice nésledujiciho po

doruéeni pisemné vyipovédi druhé smluvni strané.

3.

Wpovéd‘ smlouvy nemé vliv na na’hradu ékody vzniklé poruéenim smlouvy v plné vyéi, néroky na
uplatném’ smluvm’ch pokut, ustanovem’ o ochrané dﬂvérnych informaci a ostatni préva a

( povinnosti zaloZené touto smlouvou, které majl vzhledem ke své povaze zavazovat smluvni
strany i po zruéem’ smlouvy.

XI.
Zévéreéné ustanoveni

1.

Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejfho podpisu zéstupci smluvm’ch stran a L'Iéinnosti prvého

dne kalendéfm’ho mésice na’sledujl'ciho p0 doruéem‘ pisemného oznémeni objednatele o nabytf

06innosti smlouvy podle ustanovenl' § 6 zékona é. 340/2015 8b., 0 registru smluv, ve znénf
pozdéjéich pfedpistl. Zvefejnénl’ znéni této smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.

2.

Préva apovinnosti vzniklé na zékladé této smlouvy nebo vsouvislosti sni se ﬁdl’ éeskym

prévnl’m fédem, zejména pak obéanskirm zékom’kem.
3.

Jakékoliv zmény 6i doplﬁky k této smlouvé je moiné provédét pouze vzestupné éa’slovanymi

pisemnymi dodatky podepsanYmi oprévnénymi zéstupci obou smluvnich stran.
4.

Neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nezpﬂsobuje neplatnostcelé smlouvy. V ph’padé,

2e nékteré ustanoveni této smlouvy budou neplatné nebo neﬂéinné, zavazujl' se smluvni strany

nahradit takovéto neplatné nebo neUéinné ustanoveni platnym a 06innYm ustanovem’m, které
bude co do obsahu a vyznamu neplatnému nebo neL’Jéinnému ustanoveni nejbliie.

5.

Veékeré ozna’meni podle této smlouvy musi byt uéinéna pisemné a zasléna kontaktni osobé
druhé smluvni strany prostfednictvim elektro‘nické poéty, nebo doporuéenou poétou, ph’padné

pFedéna osobné, neni-Ii ve smlouvé vyslovné uvedeno jinak.
6.

Smluvm’ strany se dohodly, ie smluvnim jazykem je jazyk éesky, a ie V éeském jazyce bude

probihat veékeré komunikace ve véech vécech tykajicich se této smlouvy.
7.

Smiuvni strany se dohodly, 2e veékeré sporné zéleiitosti, které se vyskytnou a budou se tykat

zévazkﬁ vyplajicfch z _této smlouvy, budou feéeny dohodou. Pfipadnému soudnimu sporu z
této smlouvy bude pi‘edchézet snaha smluvnfch stran o Feéenl sporu smirem.

8.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichi 1 (jeden) stejnopis obdrii

objednatel a 1 (jeden) stejnopis obdril' poskytovatel.
9.

Tato smlouva nabyva' platnosti a Uéimosti dnem podpisu oprévnénych zéstupcﬂ obou smluvnich
stran.

10. Nedilnou souéésti této smlouvy jsou tyto pﬁlohy:

o . Pﬂloha (“2. 1 — Seznam serverﬂ a infrastrukturnich prvkﬂ
-

Pffloha 6. 2 — Parametry sluieb standardni podpory

11. Smluvni strany shodné a vyslovné prohlaéujl', 2e je jim obsah smlouvy dobfe zném v celém jeho

rozsahu s tim, 2e smlouva je projevem jejich véZné. pravé a svobodné vﬁle a nebyla uzavfena v
tisni 6i za népadné netodnych podml'nek. Na dﬁkaz souhlasu pfipojuji oprévnéni zéstupci
smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

15. 12. 2017
V Praze dne ......................... 2017

v Kytiné dne [4‘2

Ceské republika — Ceské inspekce
iivotniho prostfedi

GERKIN s.r.o.
Mgr. Katerina Paleékové, MBA
jednatelka

Ing. Erik Geuss, Ph.D., feditel CIZP
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Pﬁloha 6. 1 Smlouvy - Seznam serveru a infrastruktumich prvku

Objednatel provozuje na redltelstvi a 11ti pracovistich lCT infrastrukturu postavenou na nésledujicich
technologiich. Seznam je platny ke dni zveiejnéni VYZvy, a vzhledem k rozvoji lS se v prubéhu
smluvniho vztahu s poskytovatelem muze menit.

Nézev

Typ

Poéet

HWISW

Servery a infrastruktura - Feditelstvi

fyzické servery Dell

HW — servery

diskové pole Dell Compellent

HW

HW - storage

HW

diskové pole EMC

HW — storage

pfeplnaée Cisco, SMC a Dell

HW

HW -— sit'ova infrastruktura

12

HW

ﬁrewall Fortigate

HW — sit’ova infrastruktura

2

HW

paskova' jednotka HP,

HW - zalohovéni

1

Virtualizace

HW

Servery Vmware vSphere 5

3

vCenter server

HW

Management vmware

1

Windows Sewer 2012

SW

Serverovy operabni system

16

Active'Directory

SW

Serverova aplikace

2

MS SQL Server

SW

Serverova aplikace

1

MS Exchange

SW

Serverova aplikace

Skype for Business

1

SW

Serverova’ aplikace

Veeam backup & replication

1

SW

Zélohovani

1

Veeam One

SW

Linux RedHat Ent, Suse Ent, Centos, Ubuntu

Monitoring zalohovani

1

SW

Serverovy operaénl system

11

WSUS

SW

Serverova aplikace

Symantec EndPoint protection

1

SW

Serverova aplikace

1

UPS

SW

Zéloini zdroje

4

HW

server Dell

HW infrastruktura

1

firewall Fortigate

HW

HW — sit’ova infrastruktura

1

prepinaée Cisco, Dell, SMC

HW

HW — sit'ové infrastruktura

4*

UPS APC

HW

Zéloinl zdroje

Windows Server 2012R2, Hyper-V

1

HW

Serverovy operaéni system

2

SW

Servery a infrastruktura — poboéka ( 11x)

*Poéet sit’ovh prepinaéu se na jednotlich poboékach se maze lisit. Jedna se 0 prt’imérnou
hodnotu.

7-.

Pfiloha 6. 2 Smlouvy — Parametry sluieb standardni podpory
Poskytované sluiby musi splﬁovat nésledujici parametry:

1)

Nahlééeni poruchy:

o

prostfednictvim helpd‘esku poskytovatele, emailem nebo telefonicky.

2) Zahéjeni Feéeni:

.

nejpozdéji do 4 hodin od nahlééem’ poiadavku objednatele formou on-site vyjezdu i‘eéitele.
Je—Ii moiné plnohodnotné vyfeéit poiadavek pomoci vzdélené sprévy, nem’ on-site vyjezd

nutny. Tyké se feditelstvf CIZP i vééch poboéek CIZP (oblastnich inspektorétﬂ).

3)

Reiim podpory:

.

9x5 tj. 8:00 —17:00 hod v pracovni dny.
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