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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NABÍZEJÍCÍHO

ZHOTOVITEL (NABÍZEJÍCÍ):

identifikační údaje;

Název;
Sídlo:
IČ:
DIČ:

GiTy, a.s.
Brno, Mariánské náměstí 1, okres Brno - město, PSČ 617 00 
25 30 24 00 
CZ 25 30 24 00

Právní forma; 
Statutární orgán: 
Předseda:

akciová společnost 
představenstvo 
...... .................

Bankovní spojení: 
Banka:
Číslo účtu;

Česká spoňteína, a.s. 
4044692/0800

Odpovědný zástupce Zhotovitele:

Tel;
Fax:
e-maii:

......................... 
............... ...... ..... 
+420 545 129 200 
...........................

VVLADĚNÉ
KOMUNIKACE

Strana 3



2 P R O K Á ZÁ N Í K V A LIF IK A C E

Strana 4

VYLADĚNÉ
KOMUNIKACE

[*



ČESKÁ REPUBLIKA * REJSTŘÍK TRESTŮ * 140 66 Praha 4 * SOUDNÍ 1
TELEFON: -*420 244 OOfi 111* Í-AX: +420 244 Ottó 260 * E-MAIL: rdsiiik^rciir.itisřice.cz

Číslo žádosti: P 
Žádost doručena: 
Zpracováno:
Počet záznamit: 0

613
17.1.2012
17.1.2012

Na žádost se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ  
PRÁVNICKÝCH O SOB

Identifikace subjektu:

identifikační číslo osoby: 253 02 400
Obchodní firma nebo název: GiTy, a.s.

Sídlo: BrnOj Mariánské náměstí f  okres Bmo-město, PSČ 617 00

Právní forma: Akciová společnost

Obsah evidence Rejstříku trestfi České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestu České republiky.

Konec sestavy

Případně nepřesné údaje Ihned sdělte na shora uvedenou adresu, aby mohlo být okamžitě provedeno přeseďenL Tento 
dokument neslouží k prokazování existence právnické osoby,
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Čestné prohlášení

GiTy, a,sM se sídlem Mariánské náměstí 1, 617 00 Brno, Česká republika, (5:26302400,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíí B, vložka 2017, 
zastoupená ...... ...........................předsedou představenstva GiTy, a,s.

a) neby! pravomocně odsouzen pro trestný Čín spáchaný ve prospěch zločinného 
spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné 
Činností, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, 
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství 
na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového 
trestného činu,

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podie zvláštních předpisů nebo došlo k zahlazení 
odsouzeni za spáchání takového trestného činu,

c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 
zvláštního právního předpisu,

d) vůči jeho majetku neprobíhá ínsoívenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku nebo insotvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insofvenčnfho řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podie zvláštních právních 
předpisů,

e) není v likvidaci,

f) nemá v evidenci daní zachyceny daftové nedoplatky, a to jak v české republice, tak 
v zemi sídfa, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) 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) 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) neby! v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podie zvláštních právních předpisů,

Toto prohlášení činí NAVRHOVATEL podie své jasné, srozumitelné, svobodné a 
omyluprosté vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

čestně prohlašuje, že:

V Praze dne 28. února 2012

.......................
Předseda představenstva GiTy, a.s.



V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného 
Krajským soudem v Brně 
oddíl B, vložka 2017

Datum zápisu: 1.července 1996
Obchodní firma: Gily, a.s,
Sídlo: Brno, Mariánské náměstí 1, okres Brno-město, PSČ 617 00 
Identifikační číslo: 253 02 400 
Právní forma: JUcciová společnost 
Předmět podnikání:

- projektová činnost ve výstavbě
- poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná 
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - 
nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené 
hmotnosti do 3,5 tuny včetně
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení
- poskytování služeb elektronických komunikací
Statutární orgán ~  představenstvo:

předseda představenstva: ..................................... 
Praha, Hlubočepy, ................., PSČ 152 00 
den vzniku funkce: 1,ledna 2011
den vzniku členství v představenstvu: 1.ledna 2011 

Způsob jednáni:
Společnost zastupují a jejím jménem jednají samostatně předseda 
představenstva nebo některý z místopředsedů představenstva.
Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: ....................................... 
Rájec-Jestřábí, ............., PSČ 679 02 
den vzniku funkce: 1,dubna 2011
den vzniku členství v dozorčí radě: 1.dubna 2011

člen dozorčí rady: .................................. 
................ChotěŠovská 700/7, PSČ 190 00 
den vzniku Členství v dozorčí radě: 1,dubna 2011

člen dozorčí rady: .......................................

Údaje platné ke dni: 10,02*2012 6:00 Strana: 1/2



oddíl B, vložka 2017
Blansko, .............. PSČ 678 01
den vzniku členství v dozorčí radě: 1*června 2011

Jediný akcionář:

GiTy Group, a.s.
Praha, Hostivař, 0 továren 770/lb, PSČ 102 00 
Identifikační číslo: 616 72 025

Akcie:

133 829 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité 
hodnotě 7 0 0 Kč

Základní kapitál: 93 680 300," KČ
Splaceno: 93 680 300,- Kč

Ostatní skutečnosti:

-  Společnost vznikla přeměnou obchodní společnosti GITY, spol, 
s r.o. se sídlem v Brně, Mariánské náměstí 1, IČO 00 20 89 57,
Rg C 295 Krajského obchodního soudu v Brně.
- Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou 
21.10.1996.
- Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém 
rozhodnutím valné hromady dne 10.2.1997.
- Na společnost bylo převedeno obchodní jmění společnosti G-MAT, 
spol. s r.o., Mariánské nám, 1, 617 00 Brno, IČO 25579851.
- Na společnost bylo převedeno obchodní jmění společnosti GiTy-F, 
a.s., Mariánské nám. 1, 617 00 Brno, IČO 25348574.
- Na společnost bylo převedeno obchodní jmění společnosti GiTy 
Holding, a.s., Mariánské nám. 1, 617 00 Brno, IČO 25338994,
- Na společnost bylo převedeno obchodní jmění společnosti GiTy 
Net, spol. s r.o,, Mariánské nám. 617/1, 617 00 Brno, IČ 
25543768,
- Společnost GiTy, a.s., byla rozdělena odštěpením se založením 
jedné nové společnosti, a to společností SPV Net, s.r.o,, se 
sídlem Mariánské náměstí 1, 617 00 Brno. Na nástupnickou 
společnost přešla část jmění společnosti GiTy, a.s, vymezená
v projektu rozdělení odštěpením.
-------------Správnost tohoto výpisu se potvrzuje — -------- ----

Krajský soud v Brně

Úcta.je p l a t n é  k e  d n i :  1 0 , 0 2 * 2 0 1 2  6 : 0 0 Strana: 2/2
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\

ýpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
/  Platnost k  10.02.2012 16:36:15

""" Dbchdcfní firma: GíTy, a.s.
Sídlo: Mariánské náměstí 617/1, 617 00, Brno - Komárov
Identifikační Číslo: 25302400
Statutám orgán nebo Jeho členové;

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

Živnostenské oprávnění č. I

Předmět podnikáni: Projektová Činnost ve výstavbě
Druh Živností: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění; 22*07.1996
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

Odpovědný zástupce:

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

Živnostenské oprávnění ii. 2

Předmět podnikání: Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Druh živnosti: Koncesovaná
Vznik oprávnění: 23.08. í 996
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a př(jmení: ....... .........................

Živnostenské oprávnění č J

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Diuh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávněni: 30.04.1999
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce;

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

Živnostenské oprávněníČ,4

Předmět podnikáni: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozseli předmětu podnikání: vyhrazená elektrická zařízení bez omezení napětí, v objektech třídy A+B
Druh živností: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 22.07.1996
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

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

Živnostenské oprávnění Č.5

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly 
o největší povolené hmotností do 3,5 tuny včetně

Druh živností: Koncesovaná
Vznik oprávnění: 28,05.2003
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

- 1- ZVWIA WEB 0036*031



m s ^ l^ zůstlipce\
jpiéito a příjmem. ........................

^ to s m s k é  oprávněni č,ó

přOdrnčf podnikání: 
iGbcry činnosti:

Druh živnosti:

Výroba, obchod a služby neuvedené vpřQohách 1 až 3 Živnostenského zákona 

Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických 
strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí 
Zprostředkování obchodu a služeb 
Velkoobchod a maloobchod
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické Činnosti v dopravě 
Zasilatelství a zastupování v celním řízení 
Ubytovací služby
Poskytování software, poradenství v oblastí Informačních technologií, zpracování dat, 
hostíngové a související činnosti a webové portály 
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 
Pronájem a půjčování včcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
Projektování elektrických zařízení
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických včd nebo společenských věd 
Reklamní Činnost, marketing, mediální zastoupení
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, Školení, včetně lektorské činností 
Ohlašovací volná

Vznik oprávnění: 01.07-1996
Doba platnosti oprávnění: na dobu ucurčiiou

Živnostenské oprávnění č.7

Předmět podnikáni: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických
a telekomunikačních zařízení 

Druh živnosti; Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 22.07,1996
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

Odpovědný zástupce:

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

Provozovny k předmětu podnikáni číslo 
1. Projektová Činnost ve výstavbě

Adresa: Mariánské náměstí 617/í, 617 00, Brno - Komárov
Identifikační Číslo provozovny: 1001964209 
Zahájení provozování dne: 22,07.1996
Adresa: ............................, 149 00, Praha -  Chodov
identifikační číslo provozovny: 1001964225 
Zahájení provozování dne: 01.02,2010

4. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 
Adresa: Mariánské náměstí 617/1, 617 00, Brno - Komárov
Identifikační číslo provozovny: 1001964209 
Zahájení provozování dne: 22.07,1996 6

6. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I  až 3 živnostenského zákona
Obor činností: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 

Adresa: Mariánské náměstí 617/1,617 00, Brno - Komárov
Identifikační čísío provozovny; 1001964209 
Zahájení provozování dne: 23.02,2001

-2- ZVW2.4WHBWUŘ/0?



Obor Činnosti: Skladování haleni M L  manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 
Adresa; Mariánské náměstí 617/1,617 00, Brno -  Komárov

Identifikační čísio provozovny: 1001964209 
Za Ji ájens provozován í dne i t  5*02«2001

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod
Adresa: Mariánské náměstí 617/1, 617 00, Brno - Komárov
Identifikační číslo provozovny: 1001964709 
Zahájení provozování dne: 22.08.1996
Adresa* Tttrkova 2319/Sb, 149 00, Praha - Chodov
Identifikační číslo provozovny: 1001964275 
Zahájení provozování dne: 01.02,2010

Obor činnosti: Výroba elektronických součástek, elektrických zařízeni a výroba a opravy elektrických strojů, 
přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí 

Adresa; Mariánské náměstí 617/1, 617 00, Brno - Komárov
Identifikační číslo provozovny: 1001964209 
Zahájení provozování dne: 22,07,1996

Obor Činnosti: Projektování elektrických zařízeni 
Adresa; Mariánské náměstí 6 Í7 /1 ,617 00, Brno - Komárov
Identifikační číslo provozovny: 1001964209 
Zahájení provozování dne: 22,07,1996
Adresa; Tíirkova 23l9/5b, 149 00, Praha - Chodov
Identifikační Číslo provozovny: 1001964225 
Zahájení provozování dne: 01,02,2010

Adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončeni Činnosti v provozomě (§31 odst 16 živnostenského 
zákona)

1, Místo pro vypořádáni závazků: Mariánské náměstí 617/1, 617 00, Brno - Komárov 
Adresa: Rudná 1117/30a, 703 00, Ostrava - Vítkovice 

Identifikační číslo provozovny: 1001964217 
Ukončení Činnosti v provozovně: 31.01.2011

Seznam zúčastněných osob
Jméno a příjmení: ..........................
Datum narození: 30.06.1967
Bydliště; ŠtČpařská 1196/18,154 00, Praha - Hluboěepy

Jméno a příjmení: ................................
Datum narození; 12,07.1980
Občanství; Česká republika
Bydliště: Vinařiekého 3433/19, 615 00, Brno - Žfdenice

Jméno a příjmení: ........................
Datum narození: 28.02.1957
Občanství: České republika
Bydliště: Podbrázní 330/34, 643 00, Brno - Chrlice

Jméno a příjmení: .....................
Datum narození: 16,09,1951
Občanství: Česká republika

Bydliště: Nová 190,664 84, Babice u Rosíc

Úřad příslušný podle §71 odst,2 živnostenského zákona; Magistrát města Brna
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e n t e r & s y s ,
S e c u r e  N e t w o r k s '

Věc: 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 sídlo registrováno na adrese: 3rd Floor Ríneanna House, Shamion Industrial Estates 
Shannon, County Clare, Ireland /Irsko/, tímto prohlašuje, že společnost Gity a.s. ,se sídlem Turkova 5B, 
14900 Praha 4, ČR nabízí pro výběrové řízení „Hardwarová a softwarová podpora pro aktivní prvkyí( 
podporu, která je službou výrobce a je určena pro český trh.

Datum: 27.2.2012

Podpis:

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

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

Enterasys Networks * 50 Minuteman Road * Andover, MA • 01810 * +1.978.684.1000 • www.enterasys.com

http://www.enterasys.com
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VYLADĚNÉ
k o m u n i k a c e

Osvědčení objednatele o řádném provedení 
dodávek a služeb

Objednatel Bauhaus, k.s.
Strážní 7, 639 00 Brno 
IČ: 49435388

Dodavatel GiTy, a.s.
Mariánské nám. 1,617 00 Brno 
IČ: 25302400

Předmět plnění zakázky Výstavba a správa aktivních prvků LAN 
sítě, IP telefonie a VSÁT

Rozsah prací provedených dodavatelem Předmětem komplexní dodávky je návrh, 
konfigurace, Instalace a následná správa 
aktivních prvků LAN sítě, VolP a VSÁT.

Místo plnění zakázky 3 lokality v Praze, 1 lokalita v Brně, 1 lokalita 
v Liberci a 1 lokalita v Českých Budějovicích

Doba realizace zakázky Nepřetržitě od roku 2006
Celkový finanční objem zakázky Přes 20 mil. Kč bez DPH
Kontaktní osoba objednatele pro potvrzeni 
reference

........... 
IT specialista 
................................... 
...............................................

Vyjádření objednatele:
Dle § 56 zákona 6. 137/2006 Sb. o prokázání splnění technických kvalifikačních 
předpokladů osvědčujeme, že dodavatel GiTy, a.s,, Mariánské nám. 1, 617 00 Brno, 
IČ: 25302400 plní fádně a včas předmět plnění výše uvedené zakázky,

Provedené služby odpovídají technickým parametrům dle platné smlouvy.

Objednatel nemá v rámci této zakázky nevypořádané reklamace Či soudní spory s GiTy, a.s.

Zároveň prohlašujeme, že všechny výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a souhlasíme 
s ověřením příslušných referencí ze strany zadavatele veřejné zakázky.

V Brně dne 10. srpna 2010



VYLADĚNÉ
KOaiaUWlBCACE

O svědčen í objednatele  o řádném  provedení dodávky

Objednatel NextíraOne Czech - Praha 
Na Pankráci 322/26,140 00 Praha 4 
IČ: 45769851

Dodavatel GiTy, a.s*
Mariánské nám. 1, 617 00 Brno 
ÍČ: 25302400

Předmět plnění zakázky Dodávka aktivních prvků pro Dopravní podnik 
Hlavního města Praha

Rozsah plnění zakázky

Místo plnění zakázky
Doba realizace zakázky 2009
Finanční rozsah zakázky 11 036 480 Kč x,
Kontaktní osoba objednatele pro 
potvrzení reference

......

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

Vyjádření objednatele:
Dle § 56 zákona č< 137/2006 Sb. o prokázání splnění technických kvalifikačních předpokládá 
osvědčujeme, že dodavatel GiTy, a.s.t Mariánské nám. 1, 617 00 Brno, IČ: 26302400 plní 
řádně a včas předmět plněni výše uvedené zakázky.

Provedené služby odpovídají technickým parametrům dle platné smlouvy.

Objednatel nemá v rámci této zakázky nevypořádané reklamace či soudní spory s GiTy, a.s.

Zároveň prohlašujeme, že všechny výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a souhlasíme 
s ověřením příslušných referencí ze strany zadavatele veřejné zakázky.

V Praze dne 30, dubna 2010

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

n ex h ra o n e
NexífraOne Czech s.r.o.

Na Pankráci 332/26.140 00 Praha A 
DIČ; CZ26175738



VYLADĚNÉ
KOMUNIKACE

Osvědčení objednatele o řádném provedení dodávek a služeb

Objednáte! Technická správa komunikací Hl. města Prahy 
Řásnovka 770/8,110 15 Praha 1 
IČ: 63834197

Dodavatel
GfTy, a.s.
Mariánské nám. 1, 617 00 Brno 
ÍČ: 25302400

Předmět plnění zakázky
Vybudování, instalace, provoz a servis Internetové, datové a IP 
telefonní sítě včetně proaktivnfho monitoringu a dohledu 
v nepřetržitém režimu 24x7x365.

Parametry
poskytovaných služeb:

Návrh, instalace, realizace kompletního IP telefonního systému 
založeného na produktech CISCO, 2N, 2RING, ZOOM 
Provoz dohíedového centra - NONSTOP, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 
včetně sválků.

Místo plnění zakázky 10 lokalit, cca 300 koncových zařízení na území ČR
Doba realizace zakázky Od 2004- d o 2009
Aktuální finanční rozsah 
zakázky Cca 30 000 000 KČ bez DPH za celou dobu realizace

Kontaktní osoba 
objednatele pro potvrzení 
reference

................... 
Správce IT
mob,: ............................ 
................................................

Vyjádření objednatele:
Dle § 68 zákona č. 137/2006 Sb. o prokázání spínění technických kvalifikačních předpokladů 
osvědčujeme, že dodavatel GíTy, a.s., Mariánské nám, 1, 617 00 Brno, 1Č: 26302400 splnila řádně a 
včas předmět plnění výše uvedené zakázky. Provedené služby odpovídají technickým parametrům 
dle platné smlouvy.

Objednatel nemá v rámci této zakázky nevypořádané reklamace či soudní spory s GíTy, a,s.

Zároveň prohlašujeme, že všechny výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a souhlasíme 
s ověřením příslušných referencí ze strany zadavatele veřejné zakázky.

V Praze drtě 6. ffjna 2010

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



3 POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA
Obsahem nabídky je dodávka podpory systému ÍPS dle poptávky ze dne 20,2,2012.

4 CENOVÁ KALKULACE

F/N Popis Jedn. Počet

Cena za 
jednotku bez 

DPH
Celková cena bez 

DPH

DSHSS7-1-LIC

SupportNet Software Application Service, Includes web 
support, 24x7 phone support, major/minor/maintenance 
updates, and upgrades. ks 11 3 990,00 Kč 43 890,00 Kč

DSEMS7-ME

SupportNet Software Application Service, Includes web 
support, 24x7 phone support, major/minor/maintenance 
updates, and upgrades. ks 1 27 210,00 Kč 27 210,00 Kč

DSNSS7-GE

SupportNet Software Application Service, Includes web 
support, 24x7 phone support, major/minor/maintenance 
updates, and upgrades. ks 1 72 350,00 Kč 72 350,00 Kč

DSIPA7-FE-TX

SupportNet Security Appiiance Includes web support, 24X7 
phone, firmware updates/upgrades, Content Updates and N8D 
Advanced replacement of parts. ks 1 38 200,00 Kč 38 200,00 Kč

NS-AB-50

SupportNet Software Application Service, Includes web 
support, 24x7 phone support, major/minor/maintenance 
updates, and upgrades. k$ 1 89 999,00 Kč 89 999,00 Kč

SNS-TAG-HPA

SupportNet Security Appiiance includes web support, 24X7 
phone, firmware updates/upgrades, Content Updates and N8D 
Advanced replacement of parts. ks 1 42 100,00 KČ 42 100,00 Kč

SNS-TAG-LPA

SupportNet Security Appiiance includes web support, 24X7 
phone, firmware updates/upgrades, Content Updates and NBD 
Advanced replacement of parts. ks 1 33 200,00 Kč 33200,00 Kč
implementace rok 1 194 400,00 Kč 194 400.00 Kč
Celkem 541 349,00 Kč
Celkem včetně DPH 649 618,80 Kč
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Závěrečné ustanovení

Společnost GiTy, a.s. prohlašuje, že neposkytne třetím osobám informace získané 
během výběrového řízení k jiným než zadávacími podmínkami stanoveným účelům.

Společnost GiTy, a.s, se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které 
budou v souvislostí s následným výběrovým řízením.

Tento dokument obsahuje Informace, které nejsou určeny ke zveřejnění mimo Vaši 
Organizaci a nesmí být jako celek ani částečně kopírována, upravována ani jinak využívána 
k účelům, které nesouvisejí s jejím vyhodnocením. Pokud by tato nabídka vedla k uzavření 
kontraktu, mé Vaše organizace právo j i  kopírovat či jinak používat při realizaci předmětného 
kontraktu.

Děkujeme vám za čas, který jste věnovali prostudování žádosti o informace. V případě 
doplňujících dotazů se na nás můžete kdykoli obrátit Po vzájemné dohodě jsme připraveni Vás 
navštívit a poskytnout Vám další informace.

Platnost nabídky je  90 dní od jejího podání.

V Praze, 28.2.2012

Za společnost GiTy; a.s.

......................... 
Senior KAM

VYLADĚNĚ
KOMUNIKACE



Číslo smlouvy objednatele: XXXXXXXXXX
Číslo smlouvy zhotovitele: XXXXXXXXXX

SMLOUVA
o

poskytování servisních služeb

uzavřená mezi

objednatelem:

XXX

xxx

XXX

a zhotovitelem:

GiTy, a.s,
Mariánské náměstí 1 

617 00 Brno

SML.fi. XXXXXXXXXXXXXX 1/10



Článek 1 
Smluvní strany

1.1. Objednatel

xxxx____________________________________________________________________ IČ:
DIČ:

Se sídlem
Adresa pro doručování:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném xxx, oddíl x, vložka xxx

Bankovní spojení: 
xxx
číslo účtu: xxx

Zastoupená:
xxx
xxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech plnění této smlouvy, s výjimkou ieiích změn: 

dle článku č. 7 smlouvy,

Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého 
právního řádu v obchodním rejstříku a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a schopen řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.2. Zhotovitel

GiTv, a.s._______________________________________________________ IČ: 25302400
DIČ: CZ25302400

Se sídlem Mariánské náměstí 1, 617 00 Brno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, 
vložka 2017

Bankovní spojení:
Evropská-ruská banka, a.s, 
č. účtu: 1032047/2210

Jednající:
...... ................., předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech plnění této smlouvy, s výjimkou ieiích změn: 

dle článku č. 7 smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého 
právního řádu v obchodním rejstříku a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a schopen řádně plnit závazky v ní obsažené.
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Článek 2
Předmět smlouvy

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1.1. Předmětem této smlouvy je poskytování síužeb servisní a provozní podpory zhotovitelem na 
zařízeních objednatele specifikovaných v Článku 3 této smlouvy (dále též „servisovaná 
zařízení11) v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a 
informacemi obsaženými nebo zmíněnými v této smlouvě.

1.2, Služby servisní a provozní podpory poskytované na základě této smlouvy zahrnují: ______

1.2.1. Výměnu Hardwaru

V případě vadného kusu zařízení, bude toto zařízení vyměněno a nahrazeno servisním 
prvkem zhotovitele, v čase definovaném v Článku. 7, tak aby byl zajištěn chod 
objednavatelových aplikací a služeb.

1.2.2. Servisní program

Zahrnuje servisní činnost a další práce směřující k odstranění poruch, závad, vad a 
chybových stavů (dále jen souhrnně porucha nebo vada) na zařízeních objednatele.

1.2.3. Profil péče

Zahrnuje rozšiřující péči o řešení nad rámec běžné servisní činnosti. Do této úrovně spadají 
zejména specifikované úpravy konfiguraci, práce spojené s poskytováním maintenance na 
software, zálohování konfigurací a profylaxe, ________  _______ _____________

2. V ymezení pojmů

2.1. Hlášení poruchy
doba, kdy lze nahlásit poruchu na Pohledové centrum zhotovitele (dále jen „DC")

2.2. Doba odezvy
doba od nahlášení poruchy do potvrzení přijetí nahlášení poruchy dohiedovým centrem zhotovitele.

2.3. Odstranění poruchy
doba, do které zhotovitel zajistí funkční provoz zařízení opravou stávajícího zařízení, výměnným 
způsobem za stejné zařízení nebo náhradním řešením poskytnutím náhradního zařízení. Doba 
odstranění poruchy se začíná počítat od regulérního nahlášení poruchy dle této smlouvy.

3. M ísto a způsob plnění

3.1. Místem plnění služeb jsou objekty objednatele specifikované v Článku 4 této smlouvy.

3.2. Seznam servisovaných zařízení, na kterých jsou poskytovány služby servisní a provozní 
podpory v lokalitě (lokalitách) objednavatele je uveden v Článku 3 této smlouvy.

3.3. Obě smluvní strany se dohodly, že objednatel bude poruchy ohlašovat písemně. Objednatef 
bude na primární kontakt zhotovitele dle Článku 6 odesílat písemně e-mailem nebo faxem 
zprávu s hlášením poruchy, která bude obsahovat informace dle formuláře v Příloze č. 2. 
Pro urychlení řešení poruch je možno nahlásit poruchu telefonicky s následným písemným 
potvrzením. Pro stanovení doby nahlášení poruchy je rozhodující čas doručení písemného
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hlášení na primární kontakt zhotovitele. Zhotovitel si vyhrazuje právo nezačít s pracemi dle 
této smlouvy do doby příjmu písemného hlášení.

3.4. Pokud by sí povaha poruchy vyžadovala provedení zásahu, který by omezil nebo narušit 
provoz datové sítě, je zhotovitel oprávněn provést tento zásah pouze po předchozí 
konzultaci s objednatelem.

3.5. Zhotovitel určuje a plně zodpovídá za stanoveni způsobu odstranění poruchy, za stanovení 
posloupnosti jednotlivých činností.

3.6. Odstranění každé poruchy bude objednateli písemně potvrzeno servisním protokolem, který 
vystaví zhotovitel, s uvedením času odstranění poruchy, způsobu odstranění poruchy a 
doby uvedení k původnímu stavu. Servisní protokol bude za objednatele podepsán 
odpovědnou osobou za danou iokatitu,

3.7. V těch případech, kdy odstranění poruchy opravou nebo výměnou stávajícího zařízení není 
ve lhůtě uvedené v Článku 7 této smlouvy technicky možné, zhotovitel zajistí náhradní 
řešení. Zajištěním náhradního řešení se rozumí poskytnutí náhradního zařízení nebo jeho 
částí, dílu, zhotovitelem objednateli za účelem zajištění plné funkčnosti opravovaného 
zařízení.

3.8. V případě, kdy zhotovitel provede opravu poškozeného zařízení výměnným způsobem, čímž 
se rozumí výměna poškozeného zařízení, jeho části nebo jednotlivého dílu za nové zařízení, 
jeho Část nebo jednotlivý díl, je zhotovitel oprávněn si vadné zařízení, část nebo díi 
ponechat,

3.9. Servisní protokol s uvedenými P/N vyměněných zařízení, jejich částí, nebo jejích dílů 
společně s jejich identifikací sériovým číslem slouží jako doklad o provedené výměně.

3.10. Zhotovitel nemá odpovědnost za možnou ztrátu či změnu dat, ke které může dojít při 
poruše zařízení nebo v době servisního zásahu, nebo zásahem v rámci technické podpory. 
Obnovu ztracených nebo pozměněných dat je povinen si zajistit objednatel ze svých 
zálohovaných dat.

3.11. Zhotovitel a objednatel mohou rozšířit rozsah poskytovaných služeb nad rámec 
služeb již dohodnutých formou písemného dodatku k této smlouvě.

4. O mezení platnosti poskytovaných služeb

4.1. V rámci této smlouvy není zhotovitel povinen poskytovat služby na zařízeních, která nejsou 
uvedena v Článku 3 této smlouvy.

4.2. Pokud dojde k poruše na servisovaném zařízení v důsledku nekonzultovaného zásahu do 
sítě, úmyslného nebo nedbalostního porušení nebo nedodržení provozních podmínek ze 
strany objednatele, jeho zaměstnanců či třetích osob, je objednatel povinen uhradit vedle 
paušální ceny dle Článku 3 této smlouvy í veškeré náklady spojené s provedením opravy, 
zejména náklady na práci techniků, cenu spotřebovaného materiálu a náhradních dílů, jakož 
i všechny ostatní účelně vynaložené náklady spojené s provedením opravy, a to podle 
aktuálního ceníku zhotovitele.

4.3. Pokud dojde k poruše na servisovaných zařízeních v důsledku vnějších událostí jako např. 
požáry, povodně, jiné živelné události, vandalství, občanské nepokoje, je objednatel 
v takovémto případě povinen uhradit zhotoviteli veškeré nákíady spojené s provedením 
opravy, zejména náklady na práci techniků, cenu spotřebovaného materiálu a náhradních
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dílů, jakož i všechny ostatní účelně vynaložené náklady spojené s provedením opravy, a to 
podle aktuálního ceníku zhotovitele.

5. Součinnost objednatele

5.1. Objednatel je povinen poskytnout níže uvedenou součinnost, zejména pfi provádění 
servisního zásahu:

5.1.1. písemně informovat zhotovitele o příznacích vad a poskytnout informace, které 
mohou pomoci upřesnit místo a rozsah vady

5.1.2. zajistit vstup servisních vozidel zhotovitele do areálu objednatele a bezodkladný 
přístup k servísovaným zařízením

5.1.3. vždy zajistit pracovníkům zhotovitele potřebný prostor a přístup k zásuvce 220V

5.1.4. zajistit dostupnost odpovědné osoby objednavatele, zejména v případě servisních 
zásahů, u kterých bude potřeba součinnost z jinými zařízeními, které nejsou uvedeny 
v Článku 3 této smlouvy.

5.2. Objednatel poskytuje součinnost zejména prostřednictvím tzv. odpovědných osob, které 
definuje v Článku 6,

5.3. Objednatel se zavazuje provozovat zařízení uvedená v Článku 3 této smlouvy v souladu 
s předanými technickými a provozními podmínkami dle originální technické dokumentace.

5.4. Objednatel se zavazuje předem konzultovat se zhotovitelem zásah do sítě, který by mohl 
mít negativní vliv na funkčnost zařízení uvedených v Článku 3 této smlouvy.
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Článek 3
Cena (a platební kalendář)

Cena předmětu smlouvy

Článek 4 
Místo plnění

P3.1. Místem pinení (předání a převzetí výstupů) je

Článek 5 
Doba plnění

Smlouva je uzavírána na dobu určitou do xxx. Po tuto dobu plnění je zhotovitel povinen poskytovat 
služby die sjednaných podmínek a parametrů.

Článek 6
Oprávněné osoby

Postup nahlašování poruch

Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude vady ohlašovat písemně faxem nebo e-mailem na 

pracoviště DC zhotovitele na Formuláři pro hlášení vady/požadavku na podporu, jehož vzor tvoří 

Přílohu č. 2 této smlouvy. Pro stanovení doby nahlášení vady/požadavku je rozhodující čas 

doručení tohoto formuláře na DC zhotovitele.

Primární
kontakt Pohledové centrum NOC Operátor +420545 I29 360 +420 604 223 054

Oprávněné osoby zhotovitele

Ve věcech smluvních a obchodních a změn smlouvy; 

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

Ve věcech technických a potvrzení předávacího protokolu: 

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

Oprávněné osoby objednatele
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Ve věcech smluvních a obchodních a změn smlouvy;

Článek 7
Garantované parametry a sankce při jejich nedodržení 

Lhůty pro odstranění vad/poruch

Služby servisní a provozní podpory

Jedná se o zajištění činností servisní a provozní podpory (dále jen SsaPP) pro objednatele v rozsahu dle 
smlouvy a výhradně na zařízeních specifikovaných v Článku 3,

11. Priority  S sa P P

Provozní podpora je na základě technických požadavků jednotlivých zařízení rozdělena do následujících 
oblastí:

o Infrastruktura LAN

III. SsaPP
I ÍU  Výměna HW

Iíj.1,1 V případě poruchy způsobené vadou na HW bude v rámci servisního programu obnovena 
funkčnost zařízení v íokalitě objednatele. Výměna HW se vztahuje pouze na lokality a 
zařízení uvedená v Článku 3.

ill.1.2 Poskytovatel v rámci plnění smlouvy na svou odpovědnost zajistí dobu připravenosti 
servisního/náhradního HW tak, aby byl schopen realizovat servisní činnost v termínech 
dle bodu lil.2.

li 1.2, Servisní činnost
ill.2.1 Program Výměna
Servisní činnost na zařízeních uvedených v Článku 3 je zajišťována s těmito garantovanými 
parametry:

« Hlášení poruchy na NOC GtTy 24x7
* Doba odezvy do 1 hodiny
* Odstranění poruchy NBD

Program
Standard
hlášení poruchy 24x7
doba odezvy Do 1 hodiny
odstranění poruchy NBD

lil.3 Pravidelná údržba
Pravidelná údržba bude prováděna na zařízeních uvedených v Článku 3 v rozsahu specifikovaném 
Článkem 3.

* xxxxx 
« xxxxx

Pro výkon těchto činností bude ze strany objednatele umožněn vzdálený přístup ke všem dotčeným 
zařízením.
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Jméno:

Funkce:

Jméno:

Funkce:

Příloha č. 1
Vzor Předávacího protokolu

P řed ávac í p ro toko l

Předmět předání a převzetí je plnění smlouvy o poskytování servisních služeb
č.............................. .

uzavřené d n e ......................................

mezí společnostmi PSJ, a. s. a .............................................

Oprávněný zástupce objednatele potvrzuje oprávněnému zástupci zhotovitele, že plnění za 
období......................................proběhlo v souladu s výše uvedenou smlouvou bez výhrad.

Přílohy Předávacího protokolu

Datum Datum

Oprávněný zástupce zhotovitele Oprávněný zástupce objednatele
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Příloha č. 2
Vzor formuláře pro hlášení vady/požadavku

Číslo klienta f-  čisio smlouvy): xxxxxxxxxx 
Název, lokalita, adresa:
Jméno odpovědné osoby:_______
Rozsah vady (zakroužkujte)

1 - celá síť je nefunkční (kritické)
2 - nefunkční část sítě
3 - nefunkční koncové zařízení 

Popis vady/požadavku:

Typ zařízení, výrobní číslo:

Místo vady/ požadavku:

Doplňující informace pro technika poskytne: 

Jméno: Tel: Fax: Mobil: e-mail:

Požadujeme opravu/podporu v jiném termínu:

Vadu/požadavek nahlásil:

Jméno: Datum: Čas: Podpis;

Vady/požadavky hlaste na "Servisní a dohledové centrum” 
GiTy a,s., Mariánské nám, 1, 617 00 Brno

Tel: 545 129 360 Fax: 545 129 361 e-mail: operator@.áitv.i
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