
SPRÁVA, ÚDRŽBA A DODÁVKA KLIENTSKÝCH POČĺTAČŮ,
SERVERŮ A DATOVÝCH ROZVODŮ, KONFIGURACE A
ZABEZPEČENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ VNITŘNÍ SÍTĚ Obecního úřadu
Psáry
Tento kompletně vyplněný krycí list musí být umístěn v úvodu nabídky uchazeče. Uvedené údaje se musí
shodovat s údaji uvedenými v nabídce a budou využity v rámci procesu otevírání obálek s nabídkami.

Obchodní firma Ijméno uchazeče WeDolT.cz s.r.o.

lČ uchazeče 24690775

DIČ uchazeče CZ24690775

Sídlo I bydliště uchazeče Korunní 1030132, Praha 2

. Spisová značka:
Zápis v obchodním I jiném rejstříku

C 166405 vedená u Městského soudu v Praze

+420 603 869 720, vedeni(~wedoit.cz, www.wedoit.cz
Telefon; Fax; E-mail; www stránky

Bankovní spojení — číslo účtu Fio banka, 2900381821 I 2010

Jméno a funkce statutárního orgánu Jakub Kohn, jednatel, Lukáš Berger, jednatel

Kontaktní osoba uchazeče, telefon, Jakub Kohn, +420 603 869 720; jakub.kohn~wedoit.cz

e-mail

Cena celkem v Kč DPH v Kč Cena celkem v Kč
A. Cena za měsíční za správu a údržbu bez DPH s DPH
sítě správu a údržbu serverů a
klientských stanic 4.400,- 924,- 5.324,-

Jakub Kohn Lukáš Berge~,1
Jméno a podpis oprávněné osoby
jednat za uchazeče nebo jeho jménem

DOIT.c
‚.‘ sF~RAvA shi, vtvo., anrrw~~~

Datum a razítko 20t2015 WeDoIT.cz ss.o.
kcrunní 1030/32,120 00 Praha 2
J ‘~‘ r.~-,~‘—~ao, I ‘J, ‚JI‘—. ‘.“.~~Q~‘JI IV

Uchazeč podpisem na tomto krycím listu současně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací
dokumentaci a soutěžními podmínkami, že jsou mu veškerá ustanoveni srozumitelná a jasná, že se
soutěžními podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje ji a že je vázán celým obsahem
nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.
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4.2. Cenová nabídka
Cenová nabídka paušálu za služby uvedené v bodě 3.1 zadávacího řízení. Hodiny se mohou během
jednoho měsíce „přesouvat“ libovolně z jedné služby na jinou (v tu chvíli intenzivněji
využívanou službu).

Služba Navrhovaný CenaIhod Celkem
měsíční počet

paušálních hodin

Správa počítačové sítě formou outsourcingu (servery, 1,5 440 660,00 Kč
klientské počítače), správa a údržba datových
rozvodů, konfigurace zabezpečeni aktivních prvků
vnitřní sítě.
Správa výpočetního centra formou outsourcingu 1 440 440,00 Kč
(servery, vzdálená konfigurace instalovaných
aktivních prvků sítě)
Správa počítačové sítě pracovníkem Firmy v 3 440 1 320,00 Kč
prostorách zadavatele pravidelně dle harmonogramu
schváleného zadavatelem.
Činnost v oblasti prevence (proaktivní technické 0,5 440 220,00 Kč
podpory provozu a rozvoje sítě) a v oblasti řešení
problémových stavů sítě (vlastni provozní technické
podpory).
Poskytováni podpory uživatelům. 2 440 880,00 Kč
Spolupráce při vyhledáváni problémů a úzkých mist 0,5 440 220,00 Kč
na vnitřní datové síti zadavatele, konzultace
plánovaných změn fyzické topologie či logické
architektury sítě.
Poskytováni konzultací podle požadavků žadavatele 0,5 440 220,00 Kč
(plánováni dalšího rozvoje sítě, problematika zajištěni
vysoké dostupnosti, bezpečnosti apod.)
Prováděni drobných oprav vnitřni datové sítě, 0,5 440 220,00 Kč
rekonfigurace aktivních prvků podle
požadavků zákaznika
Prováděni částečného bezpečnostního siťového 0,5 440 220,00 Kč
auditu (podle požadavků zákaznika)
V ceně jsou bez příplatku 2 urgentní zásahy (do 1 0,00 Kč
hodiny) každý měsíc
Automatizovaný monitoring klíčových systémů formou 0,00 Kč
emailových zpráv a SMS varování (v ceně)

Celkem (bez DPH) 10 4400,00 Kč
DPH 924,00 Kč
Celkem s DPH 5324,00 Kč

Celkem (bez DPH) za 48 měsíců 211 200 Kč
DPH za 48 měsíců 44352 Kč
Celkem (s DPH) za 48 měsíců 255 552 Kč

Platební podmínky
Dodavatel vystaví odběrateli daňový doklad — fakturu se splatností 30 dnů ode dne vystavení.
Faktura bude zasílána elektronicky se souhlasem odběratele.
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5. SPLNĚNÍ PODMÍNEK ZADA VA TELE

5.1. Účastník řízení
Učastníkem řízení je právnická osoba (společnost s ručením omezeným):

Jméno: WeDoIT.cz s.r.o.
Adresa: Korunní 32, 120 00, Praha 2
iČ: 24690775
DIČ: CZ24690775
Tel: ±420 603 869 720
E-Mail: jakub.kolm‘~ä~wedoit.cz

Délka působení v oboru viz kapitola 5.4, Čestné prohlášení 2.

5.2. Kontaktní osoby I pracovníci
Výčet pracovníků a kontakty na ně:

1) Jakub Kohn, tel 603 869 720, e-mail: jakub.kohn@wedoit.cz
2) Ing. Tomáš Krajča, tel: 733 123 699, e-mail: tomas.kraica@wedoit.cz
3) Ing. Lukáš Berger, tel: 606 499 151, e-mail: lukas.berger(~wedoit.cz
4) Zbyněk Macák, tel: 608 176 320, e-mail: zbvnek.macak@wedoit.cz

5.3. Čestné prohlášení I

Čestně prohlašuji, že nejsem v příbuzenském ani jiném obdobném vztahu s žádným členem rady
obce Psáry ani s žádným členem hodnotící skupiny při OU Psáry. Zároveň prohlašuji, že ani jiný
pracovník společnosti s ručením omezeným WeDoIT.cz s.r.o. (účastník řízení) není v příbuzenském
ani jiném obdobném vztahu s žádným členem rady obce Psáry ani s žádným členem hodnotící
skupiny při OU Psáry.

Jakub Kohn, Korunní 32, Praha 2, R.č.: 7211010510, podpis: ‘

Čestné prohlášení 2

Společnost WeDoIT.cz s.r.o. vznikla před více než čtyřmi tety. Jednalo se však pouze o změnu
právní subjektivity (z podnikající f~‘zické osoby na právnickou osobu). Čestně prohlašuji (a
dokládám kopií živnostenského listu), že v oboru působím již od roku 1996, tj. zhruba 18 let.
Podobně i uvedení spolupracovníci působí v oboru mnohem déle než dva roky.

Jakub Kohn, Korunní 32, Praha 2, R.č.: 7211010510, podpis:
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Čestné prohlášení o splnění základnĺch kvalifikačních
předpokladů (1.2 KD)

Čestně prohlašujeme, že společnost WeDoIT.cz s.r.o., její statutární orgány ajejich členové splňují
níže uvedené kvalifikační předpoklady.

Statutární orgán společnosti:

statutární orgán:
jednatel:

JAKUB KOHN, dat. nar. 1. listopadu 1972
Praha 2 - vinohrady, Korunní 1030132, PSČ 12000
Den vzniku funkce: 2. června 2010
Ing. TOMÁŠ KRAJČA, dat. nar. 9. května 1983
V Hliníku 633, 25401 Jílové U Prahy
Den vzniku funkce: 2. června 2010
Ing. LUKÁŠ BERGER, dat. nar. 4. července 1980
Skuhrovecká 906, 261 64 MnichoVice
Den vzniku funkce: 2. června 2010

počet členů: 3
způsob jednání: Za společnost jednají společně dva jednatelé.

Podpisy:

Jakub Kohn Ing. Tomáš ajča Ing. Lukáš Berger

Dle ~ 53 odst. I ZVZ základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizovaně zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství,
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o připravu nebo pokus nebo
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat Jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle
tohoto pismene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
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b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný Čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzeni za spáchání takového trestného Čínu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat Jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele Či Členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto pismene splňovat vedle uvedených osob rovněž
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenčni
řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho řízeni, nebo nebyl konkurs
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující) nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů,

e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci dani zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak

v zemi sídla, místa podnikáni či bydliště dodavatele,

~) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikáni či bydliště dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatřeni podle zvláštních právních předpisů, je-li podle @ 54
písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů;
pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plněni veřejných zakázek, k) kterému nebyla
v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožněni výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu

k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v
posledních 3 letech pracovali u zadavatele,

I) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů 5 podílem akcií
vyšším než 10 %.

Podpisy:

Jakub Kolm Ing. Tomáš ajča Ing. Lukáš Berger

I
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Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů

(1.3 KD)

(následují kopie výpisu z obchodního rejstříků a ŽL)
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Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal ‘MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE (lČ 00215660]‘ dne 20.1.2015 V 14:28:18.
EPVid: nHVssthQBKsDVITXZ6oHqw

Podíl:

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze

oddíl C, Vložka 166405

Vklad: 40 000,- Kč
splaceno: 100%
Obchodní podíl: 1/5
Druh podílu: základn

Ing. LUKÁŠ BERGER, dat. nar. 4. července 1980
Skuhrovecká 906, 251 64 Mnichovice

vklad: 70 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní pódíl: 7/20
Druh podílu: základní

Datum zápisu: 2. června 2010
spisová značka: C 166405 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: WeD0IT.cz s.r.o.
Sídlo: Praha 2 - Vinohrady, Korunní 1030132, PSČ 12000
Identifikační číslo: 246 90 775
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:

jednatel:
JAKUB KOHN, dat. nar. 1. listopadu 1972
Praha 2 - Vinohrady, Korunní 1030/32, psČ 12000
Den vzniku funkce: 2. června 2010
Ing. TOMÁŠ KRAJČA, dat. nar. 9. května 1983
V Hliníku 633, 254 01 Jílové u Prahy
Den vzniku funkce: 2. června 2010
Ing. LUKÁŠ BERGER, dat. nar. 4. července 1980
Skuhrovecká 906, 251 64 Mnichovice
Den vzniku funkce: 2. června 2010

Počet členů: 3
Způsob jednání: Za společnost jednají společně dva jednatelé.

Společníci:
Společník: JAKUB KOHN, dat. nar. 1. listopadu 1972

Praha 2 - Vinohrady, Korunní 1030/32, PSC 12000

Podíl: Vklad: 90 000,- Kč
Splaceno: 1Ó0%
Obchodní podíl: 9/20
Druh podílu: základní

Společník: Ing. TOMÁŠ KRAJČA, dat. nar. 9. května 1983
V Hliníku 633, 25401 Jílové u Prahy

Podíl:

Společník:

Údaje platné ke dni: 20. ledna 2015 04:55 1/2



oddíl C, vložka 166405

Základní kapitál: 200 000,- Kč .

Qstatnĺ skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle ~ 777 odst
S zákona č.9012012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Údaje platné ke dni: 20. ledna 2015 04:55 212
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Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních
předpokladů (1.5 KD)

• Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních třech letech:

Správa a rozvoj počítačové sítě společnosti STEMIMARK a.s.
Počet stanic: cca 150
Počet serverů: 7
3 pobočky propojené přes VPN tunel do 1 WAN
Kontakt: Milan Hurtík, tel: +420 225 986 811, e-mail: hurtik~stemmark.cz
Přibližná cena poskytnutých služeb od roku 2011 do roku 2014: 750.000,- Kč
(cena je bez DPH)

Správa a rozvoj počítačové sítě společnosti AC&C Public
Relations

Počet stanic: cca 30
Počet serverů: 2
Vlastní mail server, ftp server, web server
Kontakt: Martin Frýdl, tel: +420 220 515 314, e-mail: miin.ňwdl(~accPr.cz
Přibližná cena poskytnutých služeb od roku 2011 do roku 2014: 280.000,- Kč
(cena je bez DPH)

Správa a rozvoj počítačové sítě společnosti Restrial s.r.o.
Počet stanic: cca 45
Počet serverů: 5 (2 fyzické, 3 virtuální)
Vlastní mail server, ftp server
Kontakt: Martin Havlík, tel: +420 777 791 557, e-mail: martin.havlik@festrial.cz
Přibližná cena poskytnutých služeb od roku 2011 do roku 2014: 480.000,- Kč
(cena je bez DPH)

• Seznam spravovaných zákazníků se systémy Czechpoint, MiSys a Munis:

Obecní úřad Psáry (czechpoint, MiSys a Munis)

Mgr. Lada Behenská - advokát (Czechpoint)
Kontakt: Mgr. Lada Behenska, tel: +420 603 201 589, e-mail: lada.behenska(äL~vasadvokat.cz

Podpisy:

Jakub Kohn Ing. Tomáš Krajča Ing. Lukáš Berger



SMLOUVA

o zajišťování servisní činnosti

Smluvní strany

Obec Psáry

jednající panem Milanem Váchou, starostou

lČ: 00241580

se sídlem Psáry, Pražská 137, Psč 25244

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

WeDoIT.cz s.r.o.

jednající: panem Jakubem Kohnem, jednatelem a panem Lukášem Bergerem, jednatelem

lč: 24690775 DIČ: CZ24690775

se sídlem Korunní 1030/32, Praha 2, Psč 12000

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vykonávat pro objednatele komplexní servisní
činnost v oblasti výpočetní a kancelářské techniky, především pak technickou a systémovou podporu
týkající se údržby lokální počítačové sítě, údržby serverů a datových rozvodů, firewallu a klientských

PC, podporu SW produktů, zprostředkování reklamačních řízení, oprav a nákup nového materiálu.

Plnění zhotovitele podle této smlouvy bude zahrnovat následující činnosti zhotovitele:

a. Správa počítačové sítě (servery, klientské počítače), správa a údržba datových rozvodů,
konfigurace zabezpečení aktivních prvků vnitřní sítě;



b. Správa sítě (servery, vzdálená konfigurace instalovaných aktivních prvků sítě);

c. Správa počítačové sítě pracovníkem firmy v prostorách objednatele dle harmonogramu
schváleného objednatelem;

d. Činnost v oblasti prevence (proaktivní technické podpory provozu a rozvoje sítě) a v oblasti
řešení problémových stavů sítě (vlastní provozní technické podpory);

e. Poskytování podpory uživatelům;

f. Spolupráce při vyhledávání problémů a úzkých míst na vnitřní datové síti objednatele,
konzultace plánovaných změn fyzické topologie či logické architektury sítě;

h. Poskytování konzultací podle požadavků objednatele (plánování dalšího rozvoje sítě,
problematika zajištění vysoké dostupnosti, bezpečnosti apod.);

i. Provádění drobných oprav vnitřní datové sítě, rekonfigurace aktivních prvků podle
požadavků objednatele;

j. Provádění částečného bezpečnostního síťového auditu (podle požadavků objednatele).

Ill.

Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Před uplynutím doby stanovené v odst. 1 tohoto článku, lze tuto smlouvu ukončit písemnou
výpovědí, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba je 2 měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byla druhé smluvní straně písemná výpověď doručena.

lv.

Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou a je specifikována v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Mimořádné služby nad rozsah stanovený v či. II. této smlouvy budou účtovány dle přílohy č. 1
této smlouvy.

3. zhotovitel vystaví objednateli fakturu vždy do 15. dne kalendářního měsíce za předcházející
měsíc. Splatnost faktury činí 30 dní od jejího doručení objednateli.

4. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny zákonem a touto smlouvou stanovené
náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté
povinen vystavit novou fakturu snovým termínem splatnosti. V takovém případě není
objednatel v prodlení s úhradou.



V.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. zhotovitel se zavazuje:

. poskytovat objednateli v pracoyní dny mezi 8:00 - 17:00 hodinou systémovou podporu, tj.
reagovat na požadavky objednatele týkající se správy a údržby IT systému a lokální
počítačové sítě neprodleně, nejpozději do 2 hodin od nahlášení

. poskytovat objednateli telefonickou podporu v pracovní dny mezi 8:00 - 17:00 hodinou

. reagovat a řešit požadavky na odstranění závad na servisovaném zařízení s výjimkou serveru
objednatele, a to do 1 pracovního dne

. trvale monitorovat stav a provoz serveru a v případě poruchy reagovat do 4 hodin,

. po oznámení závady provádět zprostředkovatelskou činnost v oblasti nákupu a oprav
kancelářské a výpočetní techniky

. navrhovat objednateli řešení při odstraňování závad a dodržovat lhůtu reakce a smluvený
termín nápravy

. informovat objednatele o vývoji nových trendů v oblasti informačních technologií

2. objednatel se zavazuje:

. poskytnout zhotoviteli na jeho požádání veškeré podklady, konzultace a informace potřebné
pro úspěšné vykonávání činnosti dle této smlouvy

. poskytnout zhotoviteli na jeho požádání přístup ke všem PC, které souvisí s předmětem
smlouvy

. neodkladně informovat zhotovitele o případných změnách, které by mohly mít vliv na plnění
předmětu této smlouvy

3. V případě, že zhotovitel neposkytne služby v termínech a časech uvedených v článku V. odst. I, této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé
neposkytnutí služby v termínu a čase.



4. zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho
pokynů, činnosti či jiné skutečnosti, které by mohly mít za následek vznik škody v oblasti výpočetní a
kancelářské techniky.

5. zhotovitel se zavazuje přistupovat k plnění předmětu smlouvy zodpovědně, zachovávat
mlčenlivost o informacích zpracovávaných v počítačové síti a lokálních PC objednatele a
neposkytovat bez souhlasu objednatele žádné jiné informace získané při plnění předmětu této
smlouvy třetí osobě.

6. zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy a po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost O

všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele nebo od jiných osob v souvislosti 5 plněním
smlouvy. V případě, že zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti specifikované v této smlouvě, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ
porušení povinnosti mlčenlivosti.

7. zhotovitel se zavazuje vytvářet vsíti objednatele a klientských PC dostatečně účinnou ochranu
proti případným unikům informací, dat a zavirování.

8. zhotovitel je podle ustanovení ~ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží
nebo služeb z veřejných výdajů.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Písemnosti dle této smlouvy se doručují doporučeným dopisem nebo datovou schránkou.

2. vztahy zhotovitele a objednatele neupravené touto smlouvou se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem v platném znění.

3. všechny změny a dodatky ke smlouvě vyžadují dohodu smluvních stran a písemnou podobu.



4. Tato smlouva je smluvními stranami podepsaná ve 4 vyhotoveních splatností originálu, z nichž
každá ze stran obdrží 2 vyhotovení.

5. smluvní strany prohlašují a svým podpisem stvrzují, že tato smlouva odpovídá jejich svobodné vůli,
a že smlouva nebyla uzavřena vtísni či za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č, 1- odměna zhotovitele, ceník zhotovitele a seznam
servisovaných zařízeni, příloha č. 2 - výpis z obchodního rejstříku zhotovitele.

V Praze dne: 20.1.2015

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ý



Příloha Č. 1 ke smlouvě o poskytování servisních prací

Tato příloha specifikuje ceny, seznam servisovaných zařízení, kontaktní a zodpovědné osoby pro
správu počítačové sítě obecního úřadu Psáry a je nedílnou součástí této smlouvy.

Seznam servisovaných zařízení a ceny služeb

. 10 klientských PC,

. lx Servers řadičem domény, Exchange, fileserver,

. lx firewall,

. aktivní síťové prvky.

Celkem správa sítě : 5.324,- Kč včetně DPH za měsíc.

V ceně je obsaženo 10 hodin práce na údržbě a správě uvedeného zařízení.

Ceny za neplánované služby:

Cena za havarijní výjezd:

. doprava: 0,- Kč včetně DPH

. sazba za hodinu práce: 440,- Kč včetně DPH

Kontaktní osoby

za obecní úřad Psán‘ (Jméno, e-mail, telefon)

. Vít Olmr, tel. 777 232 759, olmr@nsarv.cz

za zhotovitele (Jméno, e-mail, telefon)

. Jakub Kohn, tel: 603 869 720, jakub.kohn@wedoit.cz

. Lukáš Berger, tel: 606 499 151, lukas.berger@wedoit.cz
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6. POČET STRAN NABÍDKY

Nabídka obsahuje 19 číslovaiiých stran včetně této, 1 stranu krycího listu, 1 stranu obsahu, 8 stran
dokladů KD, 6 stran vzoru smlouvy a 16 stran ukázky smlouvy instalátora a koncového uživatele od
společnosti Microsoft. Celkem má tedy nabídka 51 stran.
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