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RJTURE OF COMMUNICATION

20210609-2

-C01-

ha-vel

95272

ID klienta:

Obchodní zástupce:

CERT1FIED SYSTEM ISO 9001 & ISO 14001 & ISO/IEC 27001
Poskytovatel
ha-vel internet s.r.o.( Olelní 587/11A, 71200 Ostrava-Muglinov, www.ha-vel.cz, lnfo@ha-vel.cz, tel. +420 552 305 305, IČ: 25354973,
DIČ: CZ25354973, dále jen "Poskyto
vložce C 9719, ze dne
25.7.1996
Účastník
Jméno:

Statutární město Brno

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Zápis v Obchod, rejstříku:

Zastoupený/á:

JUDr. Markétou Vaňkovou

Kontaktní osoba:

Ing. David Menšík,vedoucí OMI MMq

Telefon:

Ulice:

Dominikánské náměstí 196/1

Fax:

Město:

Brno

Mobil:

PSČ:

602 00

E-mail:

mensik.david@brno.cz

Elektronická fakturace*:

DS ID a7kbrrn

■ do pote Elektronická fakturace uveďte e-mall adresu na Berou bude tpoleZiKHt zasílat elektronické faktury

1. Předmět Smlouvy
1.1. Tato Smlouva je rámcovou smlouvou, která umožňuje sdružit poskytování více Služeb Poskytovatele pod jednu zastřešujíd smlouvu. Služby
samotné jsou pak stranami Smlouvy dohodnuty v jednotlivých Specifikacích služeb. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje poskytovat
Účastníkovi Služby dohodnuté ve Specifikacích služeb a Účastník se touto Smlouvou zavazuje platit cenu za poskytování Služeb.
1.2. Podmínky pro poskytování Služeb, stejně jako práva a povinnosti smluvních stran jsou, kromě této Smlouvy, stanoveny v níže uvedených
dokumentech a), b), c) a d). V případě rozporu mezi ustanoveními jednotlivých dokumentů, mají přednost dokumenty v následujícím pořadí:
a) tato Smlouva
b) Specifikace služeb ("Specifikace") podepsána oběma Smluvními stranami, Platební podmínky a Zvláštní ujednáni, SLA a ostatní přílohy této
Smlouvy. V případě rozporu mezí těmito přílohami mají přednost novější přílohy před staršími přílohami.
c) Aktuální ceník služeb ("Ceník"), pokud není Cena stanovena jiným způsobem.
d) Aktuální Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen
„Podmínky"), dostupné na "http://www.ha-vel.cz" a všech pobočkách a obchodních místech Poskytovatele.
2. Podklady pro fakturaci
Fakturační adresa:
6'slo účtu:
i

3. Závěrečné ustanovení
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3.1. Číslované dodatky ke Smlouvě budou vypracovány na základě požadavku některé ze smluvních stran. Veškeré změny lze provádět pouze
písemně. Další služby, nebo změny stávajících Služeb, poskytovaných Poskytovatelem mohou být Účastníkem požadovány formou vyplnění nové
Specifikace. Po akceptaci ze strany Poskytovatele se nová Specifikace stává součástí Smlouvy.
_
3.2. Účastník podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obsahem dokumentů dle čl. 1.2., přičemž Účastník podpisem této
Smlouvy ve smyslu § 1753 občanského zákoníku výslovně přijímá ustanovení obsažená v dokumentech dle čl. 1,2. Poskytovatel a Účastník
výslovně vylučují aplikaci § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
3.3. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
3.4. Jednotlivé Služby podle Specifikací je možné ukončit samostatně v souladu s dobou jejich poskytování.
3.5. Bližší podmínky poskytování Služeb jsou upraveny ve Specifikaci, ostatních přílohách této Smlouvy a Podmínkách.
3.6. Smlouva je připravena ve třech vyhotoveních, z nichž Účastník obdrží dvě podepsané vyhotovení a Poskytovatel obdrží jedno podepsané
vyhotovení.
3.7. V případě, že dojde k rozpora mezi touto smlouvou a zadávací dokumentací k veřejné zakázce s názvem „Připojení Městské policie Bmo k
síti Internet', platí ustanovení v zadávací dokumentaci.
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Specifikace služby ha-vel® VPN
Příloha ke smlouvě Č.:

20210609-2

Číslo speafikace/verze:

vpn-lA-210609

Nahrazuje specifikaci:
Doba poskytování služby:

ha-vel
FUTUFte OF COMMUNICATION
ID klienta:

12 měsíců

95272

Doba poskytování služeb počíná běžet od data předání služby.

ČERTI FIED SYSTEM I5Q 9001 8t ISO 14001 & ISO/IEC 27001
Poskytovatel
ha-vel internet s.r.o., Olešní 587/11A, 71200 Ostrava-Muglinov, www.ha-vel.cz, lnfo@ha-vel.cz, tel. +420 552 305 305, IČ: 25354973, DIČ:
CZ25354973, dále jen "Poskytovat
vložce C 9719, ze dne 25.7.1996.
Místo připojení 1:

Místo připojení 2:

Název

Statutární město Brno

Název

Ulice:

Husova 165/5

Ulice:

Město:

Brno - Staré Brno

Město:

PSČ:

602 00

PSČ:

Kontakt

Kontakt:

Telefon:

Telefon:

E-mail:
Upřesnění ukončení okruhu:

CMS II

E-mail:

lok95272-67235

Upřesnění ukončení okruhu:

Specifikace služby
Název služby:

IP VPN CMS 4 Mbps

Bližší specifikace:

• propojení míst 1 a 2 VPN kanálem s rychlostí 4 Mbps

Specifikace ceny
Jednorázový aktivační poplatek za připojení do sítě:

Kč

Jednorázový aktivační poplatek za nastavení služby Rrewall:

Kč

Jednorázový aktivační poplatek za nastavení služby QoS:

Kč
1670

Měsíční provozní poplatek za VPN:

Kč

Měsíční provozní poplatek za provoz záložní linky:

Kč

Měsíční provozní poplatek za službu Firewall:

KČ

Ostatní smluvní ujednání

Poznámky:
Účastník s poskytovatelem se dohodli, že po uplynutí sjednané doby trvání této speafikace, se služba mění na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
1 měsíc.

V Brně
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Platební podmínky a Zvláštní ujednání

J

Jméno:

Statutám! město Brno

Příloha ke smlouvě č.:

120210609-2

ID Klienta:

|95272

tm-vel
FUTUR6 OF COMMUNICATION

Nahrazuje specifikaci:
CERT1FIED SYSTEM ISO 90Q1 &. ISO 19001 & ISO/1EC 27001

i
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Platební podmínky
Faktura na služby je vystavována na 1 měsíční platbu a je splatná do 30 dnů ode dne doručeni Účastníkovi.

1
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Faktura musí obsahovat číslo smlouvy Účastníka, všechny náležitostí řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných
ustanovení, zejména zákona o DPH a § 435 občanského zákoníku a bude doručena do datové schránky Účastníka.

1 v případě, že faktura nebude splňovat zákonné nebo smluvené náležitosti, včetně jejího doručení do datové schránky, je Účastník oprávněn
I zaslat jl ve lhůtě splatnosti zpět Poskytovateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od
| opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
sl
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Povinnost zaplatit sjednanou cenu plnění je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Účastníka ve prospěch účtu Poskytovatele. Všechny
částky poukazované v Kč vzájemně smluvními stranami na základě smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných
nákladů spojených s převodem na jejich účty.
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Platba bude poukázána na bankovní účet Poskytovatele uvedený ve faktuře. Uvedený bankovní účet musí být zveřejněn správcem daně
způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Účastník oprávněn uhradit Poskytovateli cenu
na úrovni bez DPH, DPH Účastník poukáže správci daně.

U

Účastník neposkytuje Poskytovateli na předmět plnění smlouvy jakékoli zálohy.
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Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Datum uskutečnění zdanitelného plnění nastává dnem předání služby Účastníkovi. Dále se na základě
této smlouvy poskytují měsíční plnění dle Zákona o DPH v platném znění. Za zdanitelné plnění se považuje poslední den běžného kalendářního
měsíce.

9
li

Zvláštní ujednání
Smluvní strany se dohodly na zprovoznění služby k 1.7.2021.

a Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním prostřednictvím registru smluv ve
3 smyslu zákona č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
H registru smluv), v platném znění (dále jen „ZoRS"). Podle ZoRS bude tato smlouva Účastníkem zveřejněna v registru smluv.
I
I

Poskytovatel je dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU)
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislostí se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těďito údajů, povinen zachovávat
mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů v informačním
I systému Účastníka. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení úannosti smlouvy. Poskytovatel odpovídá Účastníkovi v plné míře za škodu, kterou
j mu způsob! porušením tohoto ustanovení.

I Účastník je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném postupu k informacím,
■ v platném znění.
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STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
m a g is t r á t m ě s t a b r n a
Odbor městské informatiky
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