
12PAL033 •

G
E Fi

K 1 N

■ ■; Cenová nabídka

Všeobecné podmínky

Datum zhotovení nabídky: 
Piatnos! na bfdky: ::.■*■ 
Dodacfihůia:
Záruka: ' '
Měna: ■
Splatnost
Plalební podmínky ; :
Čisto nabídky.
Vytvořil: :■:: :: -  :

27.22012 
1 město
Uvedeno v tabulce 
24 měsíci
veškeré cen/ Jsou v Kč 
21 dní
převodem na účet 
12PAL033 
Jan Paleček

[Lčási í[; ' [ ■ £i.v[."7'■[[[.[ V^Tř ' "T f i i d i V .
Cena za Jednotku '

Objednací čisto s' Popis zbožíístužby
SupportNet, Indudes web support, 24x7 phone, firmware updates/upgrades, and NBD

- bez DPH ‘ Počet Jednotka Celková cena bez DPH ,

S4-CHASŠÍS- PÓ E4 sdvance replacemenl of parts.
SupportNet, Inciudes web support, 24x7 phone, firmware updates/upgrades, and NBD

34 620,00 Kč ks 1 34 520,00 Kč

S-AC-PS advance reptaoémentof parts.
SupportNet, ínetodes web support, 24x7 phone, firmware updates/upgrades, and N8D

1400,00 Kč ks 2 2 800,00 Kč

S-POE-PS advance repiacementof parts.
SupportNet, Indudes web support, 24x7 phone, firmware updates/upgrades, and NBD

1 400,00 Kč ks . 2 2 800,00 Kč

ST4106-0348-F8 advance repiacementof parts.
SupportNet, indudes web support, 24x7 phone, firmware update s/upgrades, and NBD

26 200,00 Kč ks 1 23200,00 Kč

ST4106-0248 advance repiacementof parts.
SupportNet, Inciudes web support, 24x7 phone, firmware updates/upgrades, and NBD

24 300,00 Kč ks '  1 24 300,00 KČ

SOT1206-0112 advance replacement of parts.
SupportNet, Indudes web support, 24x7 phone, firmware updates/upgrades, and NBD

6899.00KČ ks 1 6899,00 Kč

SŤ1203-0848-F6 advance replacemen t of parts, 56 800,00 Kč ks 1 56800,00 Kč
WS-C3560G-48PS Cisco SmartNet24x7xNBD 14 650,00 Kč ks 6 89 100,09 Kč
WS-C3560G-24PS Cisco SmartNet 24x7xN BD 6 899,00 KČ ks 2 13998,00 Kč
WS-C3750G-48PS-S Cisco SmartNet 24x7xŇBQ 22 300,00 Kč ks 1 22300,00 Kč
WS-C3750G-24PS-S Cisco Srna rtNet 24x7xN BD t t  950,00 Kč ks 1 11950,00 Kč
WS-C4506 Cisco SmartNet 24x7xNBD 45 300,00 Kč ks 1 45300,00 Kč
C1SC02811-V/K9 Cisco SmartNet 24x7xN8D 12 450,00 Kč ks 1 12 450,00 Kč
technické práce 
[pěna cekem l.č.

12 500,00 Kč město ■ 12 150 000,00 Kč 
499517,00 Kč

[pěna gětkém .všetrtČ.OFÍí ^  420,40 Kč

Poznámky.

VaJtKKIN s .r .o ,
KYTÍN 166 W
262 10 KYTÍN 

GZ23768288[KTliwlgs «SS....J J

GERKiN s.r.o.
Kytín 168

25210, Mníšek pod Brdy 
te l: 604 6414 48



Servisní smlouva - NÁVRH

uzavřená ve smyslu ustanovení § 409 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění 
mezi společností

Společnost ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETETCTVÍ
Sídlo Letiště Ruzyně

Spisová značka
Zastoupena ...............................
Osoby zmocněné
k  jednán í o  sm luvn ích, 
techn ických  a  da lších 
podm ínkách

ič
DIČ
Bankovní.spojení Česká spořitelna a.s., č.ú. 
dále jen „odběratel"

a společností
Společnost Gerkin s.r.o.
Sídlo Kytín 166, 252 10 Mníšek pod Brdy
Spisová značka Obchodní rejstřík vedený Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C 

vložka 91784
Zastoupena ......................................
Osoby ̂ mocněné.. .................
k  jedn án í o sm luvn ích,
techn ických  a  da lších
podm ínkách *■ ’ '

IČ 26758288
DIČ; CZ26758288
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., č.ú.: 390751319/0800 

dále jen „dodavatel"



1.1 Předmětem této smlouvy je podpora HW a SW podpora pro aktivní prvky.

1 Předmět smlouvy

2 Způsob, termín a místo plnění

2.1 Činnosti definované v bodu 1.1 budou prováděny vzdáieně pomocí 
vzdáleného přístupu nebo na vyžádání v místě sídla odběratele uvedeném 
v záhlaví této smlouvy.

2.2 V případě vzniku poruch na technickém HVy nebo SW je dodavatel povinen 
zahájit činnost směřující k odstranění této závady nejpozději do 16:30 hod, 
následujícího kalendářního dne od dne prokazatelného nahlášení závady.

2.3 Pracovní dobou se pro účely této smlouvy rozumí doba od 8:00 do 18:00 hod.
, Odběratel může požadovat provedení ostatních prací (rozumí se odstraňování 
závad na technickém vybavení) mimo tuto pracovní dobu. V takovém případě 
bude účtována přirážka (viz bod 3.6). Dodavatel může takovouto práci 
z provozních důvodů odmítnout.

3 Cena předmětu plnění a způsob úhrady

3.1 Roční paušální poplatek ve výši 499 517,- Kč bez DPH.
3.2 Cena odpovídá rozsahu technického vybavení odběratele uvedenému

v Příloze č. 1, V případě změny rozsahu tohoto technického vybavení bude 
cena po dohodě smluvních stran upravena.

3.3 Práce prováděné v rámci záruk a garancí poskytovaných dodavatelem na jím 
dodaná zařízení nebudou započítávány do hodin odpracovaných v rámci 
paušálu, (Budou tedy zdarma dle záručních podmínek.) Pokud záruku resp. 
garanci na zařízení resp. služby poskytuje třetí strana bude o provedení těchto 
prací dle záručních resp. garančních podmínek požádána tato třetí strana. 
Práce prováděné v rámci záruk a garancí budou uvedeny v samostatném 
pracovním výkazu řádně označeném jako „Garance"

3.4 Cena nezahrnuje náhradní díly, nové technické vybavení, práce, které nejsou 
předmětem této smlouvy (např. školení uživatelů, tvorbu a úpravy 
programového vybavení, ..,).

3.5 Uvedené ceny a ceník využívaný pro účely této smlouvy je dodavatel . 
oprávněn po. dohodě s odběratelem aktualizovat jedenkrát ročně. Aktualizace 
bude provedena formou dodatku k této smlouvě.



4 Fakturace a platební podmínky

4.1 Práce mimo paušální poplatek budou dodavatelem fakturovány vždy do 
desátého dne měsíce následujícího. K poplatkům bude připočtena daň 
z přidané hodnoty dle platných předpisů.

4.2 Splatnost vystavené faktury bude 21 dnů ode dne doručení odběrateli. Úhrada 
bude provedena na účet dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

4.3 Na stejné faktuře může být vyúčtováno i zboží dodané v daném měsíci při 
provádění servisní činnosti (např. náhradní díly, nové technické vybavení,...).

5 Práva a povinnosti dodavatele

5.1 Dodavatel je povinen provádět činnosti definované v bodu 1.1 v termínech a 
za podmínék sjednaných dle bodu 2.

5.2 Tyto činnosti je.dodavatel povinen vykonávat na odpovídající odborné úrovni 
prostřednictvím svých zaměstnanců, případně třetích osob, vyžaduješ to 
povaha činnosti.

5.3 Dodavatel je povinen dodržet doby zásahu a minimalizovat dobu potřebnou 
pro odstranění závady (nefunkčnosti zařízení).

5.4 Dodavatel je povinen předcházet škodám (např. ztrátě dat, škodám 
způsobeným nefunkčností technického vybavení, napadení počítačovými viry 
a hackery) s využitím dostupného technického vybavení odběratele.

5.5 Dódavatel se zavazuje uchovat pro potřebu odběratele doklady, jež nabyl 
v souvislosti se svou činností pro odběratele, a to po dobu, po kterou tyto 
doklady mohou být významné pro ochranu zájmů Odběratele.

5.6 Dodavatel se zavazuje včas upozornit na skutečnosti, které by mohly vést ke 
ztrátě dat, snížení výkonu, morálnímu a technickému zastarání technického 
vybavení odběratele, nevhodným investicím odběratele do nového 
technického vybavení. Upozornění provede dodavatel písemně.

5.7 Pro běžný pracovní styk s odběratelem určuje dodavatel pracovníka 
společnosti pana Jana Palečka.

6 Práva a povinnosti odběratele

6.1 Odběratel je povinen převzít výsledky činností podle bodu 1.1a zaplatit 
dohodnutou cenu v dohodnutých termínech v souladu s podmínkami této 
smlouvy.

6.2 Odběratel je povinen poskytnout dodavateli veškerou potřebnou součinnost a 
zajistit podmínky nutné pro splnění předmětu smlouvy, zejména umožnit 
přístup k technickému vybavení, na něž se vztahuje tato smlouva příp. i
k návazným systémům.

6.3 Odběratel zajistí po dobu práce dodavatele dle této smlouvy přítomnost 
odpovědného pracovníka, který po ukončení prací provede jejich převzetí a 
potvrzení.



Odběratel je povinen seznámit dodavatele se všemi důležitými skutečnostmi, 
které mohou mít vliv na funkci technického vybavení.
Odběratel je povinen hlásit závady a požadavky telefonem na čísle 
+420733 401 410. Mimo praGovní může být tento telefon přesměrován na 
mobilní telefon servisního technika, který se potom použije k nahlášení 
závady. Toto telefonické hlášení musí být nejkratší možné lhůtě ještě 
potvrzeno zadáním do systému helpdesku nebo zasláno emailem na adresu 
servis@qerkin.cz,
Hlášení závad a požadavků je možné provádět pouze v pracovní době. 
Hlášení závady musí obsahovat číslo této servisní smlouvy, jméno a kontakt 
na osobu provádějící hlášení, specifikaci vadného zařízení a co 
nejpodrobnější popis příznaků závady.
Odběratel souhlasí s využitím prostředků vzdálené správy a zajistí potřebné 
technické vybavení. Náklady na vzdálený přístup jsou hrazeny dodavatelem. 
Pro běžný pracovní styk s dodavatelem určuje odběratel pracovníka 
společnosti pana XXXXXXXXXXXX.

Sankce

Nedodrží-H prokazatelně dodavatel dobu zásahu definovanou v bodě 2.2, je 
povinen snížit paušální částku fakturovanou za daný rok odběrateli o 5% z této 
částky za každé takové provinění, maximálně však do výše 20% z celkové 
částky.
Dodavatel je oprávněn odběrateli účtovat penále z prodlení plateb ve výši 
0,5 % z celkové dlužné částky za každý den prodlení.
Je-li odběratel v prodlení s platbou delším 14 dnů, je dodavatel oprávněn 
pozastavit práce vyplývající z této smlouvy až do úplného uhrazení dlužné 
částky. Dodavatel není odpovědný za případné problémy a ztráty vzniklé tímto 
jeho postupem odběrateli.
Dodavatel se zavazuje bezplatně odstranit závady prokazatelně způsobené 
jeho činností během správy systému. Tato záruka se nevztahuje na data, nebo 
škody způsobené závadou počítačové sítě, která nastala vlivem

• , hardwarové poruchy
• chybou aplikačního software
• viry a počítačovými hackery ' .
• externími vlivy, živelnými pohromami, poruchami telefonického spojení, 

elektrického napájení apod.
• neoprávněným nebo neodborným zásahem jakékoliv osoby do 

počítačově sítě, kromě pracovníků dodavatele, či osob jím pověřených.
• na závady, které nastaly po předešlém písemném upozornění a jimž

mohl odběratel zabránit, . .
pokud o těchto vlivech nemusel dodavatel prokazatelně vědět, nebyl o nich 
informován, či jim nemohl stávajícím technickým vybavením odběratele 
zabránit..

mailto:servis@qerkin.cz


8.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
8.2 Výpovědní lhůta této smlouvy je stanovena na 2 měsíce. Výpovědní lhůta 

začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni doručení 
výpovědi druhé straně.

8.3 Strany mohou odstoupit s okamžitou platností od smlouvy v případě, že druhá
strana hrubým způsobem poruší své povinnosti podle této smlouvy a nezajistí 
do 10 dnů od okamžiku, kdy byla první stranou na tuto skutečnost 
prokazatelně upozorněna, nápravu nebo nepodnikne kroky k této nápravě pro 
první stranu přijatelné. /

8.4 Výpověď smlouvy dle bodu 8.2 resp. 8.3 musí být učiněna písemně 
a prokazatelně doručena druhé straně.

8.5 Ukončení platnosti této smlouvy nemá žádný vliv na práva a povinnosti 
smluvních stran a na vzájemné vypořádání pohledávek a závazků vzniklých 
před ukončením smlouvy.

8.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy.

8 Platnost smlouvy

9 Závěrečná ustanovení

9.1 Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

9.2 Pokud si smluvní strany při uzavírání smlouvy nebo v průběhu její platnosti 
poskytnou informace týkající se know-how nebo obchodního tajemství druhé 
strany, nebo označí definované informace za důvěrné, nesmí tyto informace 
poskytnout, zpřístupnit, či jinak sdělit třetím subjektům nebo je využít pro sebe.

9.3 Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou
písemného dodatku k této smlouvě a potvrzeny podpisy,zástupců obou 
smluvních stran, jinak jsou neplatné. ; ; .. v :,.

9.4 Veškeré právní vztahy založené, resp. vyplývající z této'Smlouvyt iktere zde 
nejsou výslovně upravené, včetně eventuálních řešení vzájemných sporů, se 
řídí ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky. Strany se 
dohodly, že případné právní spory vyplývající z této smlouvu budou řešeny u. 
příslušného soudu v Praze.

9.5 Zástupci smluvních stran prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě jsou 
výrazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují níže své 
podpisy.
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10 Přílohy

*, Příloha č. 1 -  Popis technického vybavení odběratele 

" Příloha 6. 2 -  Ceník servisních prací

Všechny výše uvedené přílohy tvoří nedílnou Část této smlouvy.

V  pí?/A 'Z JT______ čine f í l * 0- V Pr & Z Í"  dne jL

Za dodavatele:

G ERK IN  s .r .o .
KYTÍN’166 ,
252 10 KYTlN 
DIČ: CZ26768288
SCO: 26X68288

Za odběratele:

podpis
.ť»Oi

KYTÍN 1fi6 v 
252 1 0  KYT<Vf 
DíC: C í . 2 r :  :r> ^IČO. 2’c ■̂■0 4 

&  '

)



Příloha č. 1 k servisní smlouvě

Popis technického vybavení odběratele

Objednací číslo . Popis zboží/služby Počet Jednotka

S4-CHASSIS-POE4
SupportNet, Inciudes web support, 24x7 phone, firmware 

updates/upgrades, and NBD advance repiacement of parts. ks 1

S-AC-PS
SupportNet, Inciudes web support, 24x7 phone, firmware 

updates/upgrades, and NBD advance repiacement of parts. ks 2

S-POE-PS
SupportNet, Inciudes web support, 24x7 phone, firmware 
updates/upgrades, and NBD advance repiacement of parts. ks 2

ST4106-0348-F6
.SupportNet, Inciudes web support, 24x7 phone, firmware 
updates/upgrades, and NBD advance repiacement of parts. ks. 1

ST4106-0248
SupportNet, Inciudes web support, 24x7 phone, firmware 
updates/upgrades, and NBD advance repiacement of parts. ks 1

SOT1206-0112
SupportNet, Inciudes web support, 24x7 phone, firmware 
updates/upgrades, and NBD advance repiacement of parts. ks 1

ST1206-0848-F6
SupportNet, Inciudes web support, 24x7, phone, firmware 
updates/upgrades, and NBD advance repiacement of parts. ks 1

WS-C3560G-48PS Cisco SmartNet 24x7xNBD . ks 6
WS-C3560G-24PS Cisco SmartNet 24x7xNBD ks 2
WS-C3750G-48PS-
S Cisco SmartNet 24x7xNBD ks 1
WS-C3750G-24 P S- 
S Cisco SmartNet 24x7xNBD ks 1
WS-C4506 Cisco SmartNet 24x7xNBD ks 1
C1SC02811-V/K9 Cisco SmartNet 24x7xNBD ks 1
technické práce měsíc 12



Příloha č. 2 k servisní smlouvě 

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ PRO OBLAST LAN

Návštěva technika u zákazníka:

,

Čas
u zákazníka

V normální pracovní době v pracovních dnech 
08:00-16:30

1250,-Kč

Přesčas v pracovních dnech 06:00-08:00 a 18:00- 
22:00 a v sobotu 06:00-22:00

1750,-Kč

Přesčas v noci 22:00-06:00, neděle a svátky • 1750,-Kč
Dopravné -  paušál Praha 650,-Kč

Dále účtujeme další vzniklé náklady dle skutečností 
(nocležné při vícedenní cestě, parkovací poplatek apod.).

Vzdálený zásah:

Při vzdáleném zásahu (např. zásah po modemu, přes datové linky, prostřednictvím 
Internetu) účtujeme čas dle sazby “čas u zákazníka”.

-Všechny ceny jsou uvedeny bez DRH.



ČESKÁ REPUBLIKA * REJSTŘÍK TRESTŮ * 140 66 PRAHA 4 * SOUDNÍ 1
TELEFON: +420 244 006 111 *FAX: +420 244 006 260 * E-mail: rejstrik@rejtr.justice.cz

Islo žádosti: 98008722 
Hrdost doručena: 03,02.2012 15:01:11 
jracováno: 03.02.2012 15:01:11 

Jočet záznamů: 0

i i i i i i i i i i
0098008722

} [a žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává: .

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ

)sobní údaie:
(méno:
Jříjmení:
Lodné příjmení:
)atum nahození /  rodné číslo: 
^ohlaví:
líšto / okres narození; . 

itát narození:
Státní občanství:

)bsah:

fvonec sestavy

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

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

..................
......................................
ŽENA
PRAHA / HLAVNI MĚSTO PRAHA 
ČESKÁ REPUBLIKA 
ČESKÁ REPUBLIKA

Nemá záznam v Rejstříku trestů ČR

| Případné nepřesné údaje ihned sdélle m: shora uvedenou mírem, aby mohlo být okaméhěprovedeno pře.mřeití.
Strana 1 z 1
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Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních 
předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. c), d), e), f), g), h), i) zákona ě. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

Já,......... ............................... níže podepsaná oprávněná osoba jednat za dodavatele 

GERKIN s.r.o., se sídlem Kytín 166, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ: 26758288, 

zapsané v OR Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 91 784, 

prohlašuji tímto, že: *

c) GERKIN s.r.o. nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 

zvláštního právního předpisu,

d) vůči majetku GERKIN s.r.o. neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo 

zavedena nucehá správa podle zvláštních právních předpisů,
í

e) GERKIN s.r.o. není v likvidaci,

f) GERKIN s.r.o. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) GERKIN s.r.o. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to 

jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

' h) GERKIN s.r.o. 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,

í) ‘ GERKIN s.r.o. nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,

V .......................... dne

. . . ..... .............. ..................jednatelka společnosti 

(osoba oprávněná jednat za dodavatele dle O R)
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V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného 
Městským soudem v Praze 
oddíl C, vložka 91784

Datum z á p i s u ; 19,února 2003 
■Obchodní f i r m a : GERKIN s. r. o.
S í d l o :  Mnišek pod Brdy, Kytin 166, PSČ 252 .10
I d e n t i  f i k a č n í  č í s l o :  267 58 288
P r á v n í  fo r m a : Společnost s ručením omezeným
Předm ět p o d n i k á n í :

- výroba, obchod a služby neuvedené v, přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona
- výroba, instalace, opravy elektrických střojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízeni
Statutární o r g á n :

jednatel: ............................................
Mnišek pod Brdy, .......... okres Praha-západ, PSČ 252 10 
den vzniku funkce: 19.února 2003

Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně, 
Jménem společnosti se podepisuje tak, že k'.obchodní firmě 
společnosti připoji svůj vlastnoruční podpis.
S p o l e č n í c i :

............................................
Mnišek pod Brdy, .......... okres Praha-západ, PSČ 252 10 
Vklad: 200 000,- Kč 
Splaceno: 100 %
Obchodní pódii: 90,9 %

................................
Mnišek pod Brdy, .......... PSČ 252 10 
Vklad: 20 000,- Kč 
Splaceno: 100 %
Obchodní pódii: 9,1 %

Z á k l a d n í  k a p i t á l :  220 000,- Kč
------------ - Správnost tohoto výpisu se potvrzuje ---------

Městský soud v Praze

Údaje p la tn é  ke  c ln i : 13 ,02 .2012  6 :00 S tra n a :  1/1



Výpis z veřejné částí Živnostenského rejstříku
Platnost k 13.01.2012 1

Obchodní firma: G l i K K I N  s.r.o.

Sídlo: 252 10, Kyt ín 166
identifikační Číslo: -> 26758288
Statutární orgán nebo jeho  členové:

Jméno a příjmení: ........ .............. ................

Živnostenské o práv) té ni <\ í  . • ■
Předmět podnikáni: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 

a telekomunikačních zařízeni
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 19.02,2003
Doba platnosti oprávnění: tm dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: ...... ............

Živnostenské oprávnění i12 '

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 

Velkoobchod a maloobchod
Poskytováni software, poradenství v oblastí informačních technologií, zpracování dat, 
hostingové a související Činností a webové portály
Poradenská a konzultnční činnost, zpracování odborných studií a posudků 
Přípravu a vypracování technických návrhů, grafické a kreslířské práce 
Projektování elektrických zařízení 
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 
Mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kurzu, školení, včetně lektorské činností 
Provozování kulturních, kulťurnř-vzdřlávacích a zábavních zařízení, pořádání 
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Dmh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávněni; 19.02.2003
Doba platnosti oprávněni; na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce;

Jméno a příjmení; ........ .............. ..............á

Seznam zúčastněných ostib
Jméno a příjmení: ...... ............
......................... .................
Občanství: Česká republika
Bydliště: 252 10, . . .............

Jméno a příjmení: ........ .............. ................
Datum narozeni: . ..............
Občanství: Česká republika
Bydliště: 252 10, ...............

Úřad příslušný podle $71 odsl.2 živnostenského zákona: Městský úřad čerti osice

Ž V W j.4  w t íB O ím w i



Ailianz pojišťovna, a. s.

i Dodatek k pojistné smlouvě č. 502 364 284 
| - SOUHRNNÉ POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ PP01

Ailianz ®

0300/20136583

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

t.e r a i

Pojistitel:
Ailianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3 
186 00 Praha 8 
Česká republika'

10471 15 971
DIČ: CZ699001236
Obch, rejstřík u Měst. soudu v Praze
Oddíl 8, vložka 1815

Pojistník: 
CERKiNs.r.o. 

■ Kytín 166 
252 10 Kytín

1Č: 267 58 288 
DIČ:

Pojištěný; 
GERKlNs.r.o, 
Kytín 166 
252 10 Kytín

ÍČ: 267 58288 
DIČ:

0 7
Datum sjednání
20.05.2010

Počátek pojištění
25.05.2010 '

Účinnost změny
20.10.2011

Pojistné období Pojistná doba
roční Pojištění sjednáno na dobu neurčitou

Sjednaný rozsah pojištění odpovědností za škodu:

1. Základní pojištění
1.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností

Limit pojistného plnění

20 000 000,-Kč

Pojistné.

33 795,- Kč

Spoluúčast

1 000,-Kč
Pojištěná činnost; Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včet

Služby v  oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 
Činnost technických poradců v oblasti...
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

2. Rozšířené pojištění
Regresní náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou 
Škody způsobené na věcech převzatých 
Škody způsobené na věcech zaměstnanců 
Škody způsobené na pronajatých nemovitostech 
-Věci odložené

*) V  rámci lim itu pojistného plnění pro základní pojištění

Další pojištěné činnosti (do 10% celkových ročních příjmů)
Maloobchod výpočetní technikou a kancelářskými stroji _________________________________________ ._____________________;________________'

Celkové roční pojistné 
38 195,-Kč

1 000 000,- Kč *) 0,- Kč ' 1 000,-Kč
1 000 000,-Kč*) 0,-Kč 1 000,-Kč
1 000 000,-Kč*) 0,-Kč 1 000,-Kč
5 000 000,-Kč*) 3400,- Kč 1 000,-Kč

100 000,-Kč*) 1 000,- Kč 1000,-Kč

Obecná ustanovení:
Toto pojištění se řídí všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění podnikatelů a zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a 
odpovědnosti za škodu podnikatelů, smluvními ujednáními a přílohami smlouvy. '

Praha 24.11,2011

Ailianz pojišťovna, a. s.
generální ředitelství' -

úsekpojiůřní maietku a odpovědnosti 
občanů a podnikateli)

' Ke Štvanici 656/3,1SS 00 J-Taiia 8
učí ti ? 1 ?| __[Sí
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Secu re Networks"

Vec: Prohlášení - Výběrové řízení „Hardwarová a softwarová podpora pro aktivní prvky“ pro 
Úřad pro civilní letectví.

Enterasys Networks Distribution Limited, což je společnost registrovaná v Irsku pod číslem  215318, 
' která ma své sídio registrováno na adrese: 3rd Floor Rineanna House, Shannon Industrial Estates 

Shannon, County Clare, íreland /Irsko/, tímto prohlašuje, že společnost Gerkin s.r.o. ,se sídlem Kytín 
j ; 166,25210 Mníšek pod Brdy, ČR nabízí pro výběrové řízení „Hardwarová a softwarová podpora pro 
í í aktivní prvky" podporu, která je službou výrobce a je určena pro český trh.

1 Datum: 27.2.2012

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

ř Area Sales Manager -  regionální zástupce pro Střední a Východní Evropu 
: Enterasys Networks, A Division of Siemens Enterprise Communications GmbH & Co KG

i í ; ■■■■■: ■-
J j; V ,
I Ir. :..■■■...

|t Énterasys Networks • 50 Minuteman Road • Andover, MA • 01810 • +1.978.684.1000 • www.enterasys.com

I :. \

http://www.enterasys.com


■:---.....::v:

Enterasys Systems Engineer

Enterasys Networks recognizes that

............................
has successfuliy compíeted the rigorous certification requirements and has 

been awarded the certification o f Enterasys Systems Engineer

Dáte: June 23,2010 
Expires: June 23,2012

s f i * | 8
■ É l i f 1tllflllllfl
ISilMHÍ

I*

..
...................
Více President, Wbddwide Solutions Engineedng

Enterasys Wbrtdwíde Training

0 S e e u f f t  N e t w o r k * ' '

CERTIFIED
Car&Jjcste N um bar; 3l78QQQQ0QQTaHdAAK
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fiAŽ£ ZMAČKAOUR ft£F . W Ř IZ U j&RESP, DATUM DÁTE 27.2.2012

Věc: Odborná reference pro veřejnou zakázku malého rozsahu -  „HW a SW podpora 
pro aktivní prvky Enterasys" a „Podpora HW a SW IPS systému.Enterasys"

Potvrzujeme, že firma Gerkin s.r.o. dodala podporu SW firmy Enterasys.

Cena díla: . 8.999,- USD {bez DPH)
Termín plnění: 2012 ■
Místo plnění: prostory firmy Český Aerohoiding, a.s.

Zakázka byla řádně a odborně provedena.

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

.......................................................
Český Aerohoiding, a.s.

Český Aerohoiding, a.s,
K Letišti 1040/10
180 08 Praha 6

Č eský A e ro h o id in g , a .s. . K  Letišti 1040/10, Zapsaná M ěstským  soudem
160 08 P raha 6 v  Praze, oddíl B, v ložka  17005

IČO: 24821993

in fo@ cah.cz 
w ,vw .cah.cz

mailto:info@cah.cz


Věc: Odborná reference pro veřejnou zakázku malého rozsahu -  „HW a SW 
podpora pro aktivní prvky Enterasys" a „Podpora HW a SW 1PS systému 
Enterasys*1

Statutární město Most, referát informatiky tímto potvrzuje, že firma Gerkin 
s.r.o. dodala support pro aktivní prvky a support pro bezpečnostní řešení 
Juniper.

Cena díla 850iis bez DPH
Termín plnění 2011
Místo plnění prostory Magistrátu města Mostu

Zakázka byla řádně a odborně provedena.

V Moste dne 27. 2. 2012 1

.............................
Vedoucí odboru informačního systému



Eurosignal, a.s,
Vědecko-technický park Mstětice 
Mstětice 34 250 91 Zeleneč 
tel.: +420311 404 111 
fax: +420 311 404 110 
e-mail: Office @eurosignal.eu 
www.euroslgnal.eu

Věc: Odborná reference pro veřejnou zakázku malého rozsahu -  „H W  a $W 
podpora pro aktivní prvky Enterasys" a „Podpora HW a SW IPS systému 
Enterasys"

Eurosignal a.s. tím to  potvrzuje, že firm a Gerkin s.r.o. dodala aktivní prvky a 
bezpečnostních řešení včetně záruk'firm y Enterasys.

Cena díla 1 850tls bez DPH 
Termín plnění 2008
Místo plnění prostory firm y Eurosignal a.s., Mstětice

Zakázka byla řádně a odborně provedena. . .

V Praze dne 27.2.20X1

.................... 
Provozní ředitel

EUROSIGNAL, a.s.
zareg is trovaný u re jstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 10521
IČ: 27423867 DIČ; CZ27423867 adresa: M stětice 34 250 91 Ze leneč
bankovní spojení: č.ú.: 35-6503740227/0100 {Kom erční banka, Praha 10)

http://www.euroslgnal.eu

