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OBJEDNATEL:

ČÁST

1.

PŘE D MĚT

SM LOUVY A ČAS

PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje vykonávat činnost správce serverů a aktivních prvků sítě
1.1.

Předmětem smlouvy je především zajištění služeb technické podpory níže uvedených zařízení. Zhotovitel
odpovídá za bezproblémový chod serverů a aktivních prvků sítě. Jedná se především o následující zařízení a
činnosti:
o servis a technická podpora bezpečnostní brányCyberoamCR50ia
o servis a technická podpora switchů HP
· 1x HP A5500G 24p,
· 2x HP 2610 24p,
· 4x HP 2410 24p.
o servis a technická podpora serveru HP ProlíantML350 G3 sOSLínux- Slackware
· Instalované služby:
• dns server,
• mail server pro doménu „sshmp.cz",
• vlastní notifikace pomocí SMS na mobilní telefon při příchozím emailu
• antispam,
• monitor ups,
• monitor raidu,
• apache2 + php,
• squirrelmail,
• qmailadmin,
• squid včetně statistik,
• překlad IP adres,
• automatické zálohování na páskové médium a vzdálený server.
o servis a technická podpora serveru HP ProliantDL380 G4 sOS Windows 2003 server
· Instalované služby:
• zálohovací program BrightStor ARCserve Backup r.11 for Windows,
• antivirový program NOD 32.
o servis a technická podpora serveru HP ProliantDL380 G6 sOS Windows 2008 server
· Instalované služby:
• Active Directory,
• SQL server,
• antivirový program NOD 32.
o řešení havarijních situací na síti v následujícím rozsahu:
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- odstranění HW závad bezpečnostní brány, serverů, aktivních prvků a jejich následné uvedení
do provozu.

I

Pro řízení IT procesů provozovat nepřetržitě:
- Systém HELPDESK, který musí evidovat požadavky, stav plněni, posílat zprávy o zadání,
schválení a plnění jak e-mailem, tak SMS zprávou. V případě nefunkčnosti systému HELPDESK
bude k dispozici telefonická linka HOT-LINE (viz bod 3.2),
- Monitorovací systém NAGIOS, který nepřetržitě monitoruje chod systémů HW a v případě
poruchy posílá zprávu jak e-mailem, tak SMS zprávou,
- Zhotovitel odpovídá za bezproblémový chod serverů, aktivních prvků, udržování konzistence a
zálohy dat.
Pro podporu objednatele:
- Poskytovat potřebné informace o stavu a nastavení systémů pověřenému zástupci objednatele,
- Předkládat návrhy na upgrade nebo obměnu bezpečnostní brány, aktivních prvků a serverů,
jejich optimalizaci a případnou virtualizaci,
- Předkládat návrhy hardwarových a softwarových změn pro další rozvoj systému v souladu
s technickým vývojem,
- Provádět konzultační a poradenskou službu v oblasti výpočetní techniky a sítí,
- Vést dokumentace o nastavení a zapojení bezpečnostní brány, aktivních prvků, serverů a
zálohování,
- Vést dokumentaci o účtech vedených v AD a nastavení serveru AD, hlavně parametrů nastavení
služeb IAS, vést dokumentaci o nastavení sdílených adresářů a právech přístupů k nim.
Podpora serverů v následujícím rozsahu:
- Instalace nového hardware do racků,
- Přesuny stávajících zařízení v serverovém racku v době určené objednatelem,
· - Instalace serverů do jiných lokalit podle požadavků objednatele,
- Komunikace s dodavateli serverů a zajištění záručního servisu,
- Profylaxe hardware,
- Upgrade firmware hardware v době určené objednatelem,
- Po dohodě se zadavatelem upgrade HW komponent v době určené objednatelem,
- Údržba a nastavení servisní sítě serverů, pokud je k dispozici,
- Zabezpečení dostupnosti provozovaných systémů v případě havárie HW,
- Konfigurace optických karet pro případná připojení serverů do SAN sítě,
- Instalace OS a ovladačů, integrace do síťového prostředí,
- Konfigurace požadovaných serverových služeb a rolí OS,
- Instalace, konfigurace a údržba požadovaných serverových služeb a rolí OS a SW,
- Instalace aktualizací OS a standardních SW v době určené objednatelem,
- Po dohodě s objednatelem instalace nových verzí OS a SW v době určené objednatelem,
- Zajištění pravidelné instalace bezpečnostních záplat pro OS a jeho součástí, ostatního SW,
- Řešení incidentů a událostí spojených s funkčními nedostatky OS a SW,

,.

Podpora a údržba poštovního serveru v následujícím rozsahu:
- Nastavení parametrů a služeb podle požadavků objednatele,
- Údržba používaných služeb,
- Po dohodě se zadavatelem instalace upgrade, bezpečnostních záplat, antivirového zabezpečení
a service packů,
- Údržba databáze poštovních schránek uživatelů,
- Tvorba, přejmenování a rušení poštovních účtů,
- Pravidelná profylaxe stavu poštovního serveru,
- Podpora uživatelů poštovního serveru (nastavení doplňkových služeb, uživatelská nastavení,
dohledání ztracených zpráv apod.),
- Instalace a konfigurace klientů na stanicích,
- Řešení incidentů a událostí spojených s funkcí poštovního serveru,
- Pravidelný upgrade firmware v době určené objednatelem,
- Nastavení SPAM a antivirových filtrů,
- Nastavení parametrů blokování škodlivých mailů podle požadavků objednatele,
- Obnova blokovaných mailů,
- Kontrola logů.
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Podpora a údržba serveru Active Directory v následujícím rozsahu:
- Údržba serveru Active directory a domény,
- Tvorba, přejmenování a rušení osobních profilů v AD,
- Nastavení klientů pro přístup do domény,
- Údržba, upgrade a konfigurace služeb a SW souvisejících s dynamickým zařazováním uživatelů
do AUTOVLAN (IAS),
- Nastavení parametrů souvisejících s provozem protokolu 802.X,
- Konfigurace služeb DNS, DHCP.
Podpora a údržba souborových serverů v následujícím rozsahu:
- Nastavení práv a přístupů uživatelů a uživatelských skupin ke sdíleným adresářům na
souborovém serveru,
- Na požádání objednatele vytvářet sdílené adresáře na souborovém serveru,
- řešení incidentů a událostí spojených s provozem SW třetích stran s provozovateli a autory těchto
SW,
- Na požádání objednatele provádět instalace klientů SW třetích stran,
- Na požádání objednatele provádět upgrade SW třetích stran,
- Provádět nastavení a údržbu profilů uživatelů vzdálené plochy.
Zálohování dat v následujícím rozsahu:
- Instalace a konfigurace zálohovacího HW a SW,
- Upgrade zálohovacích zařízení v době určené objednatelem,
- Instalace aktualizací zálohovacího SW v době určené objednatelem,
- Pravidelný monitoring zálohování,
- Kontrola stavu zálohovacích médií, dodání zálohovacích médií po dohodě s objednatelem,
- Přednostní řešení incidentů a událostí spojených s provozem zálohovacího SW a HW,
- Předkládat objednateli návrhy na disaster recovery plány a jejich aktualizace,
- Testování disaster recovery plánů v době určené objednatelem.

,.

Podpora a údržba bezpečnostní brány (IDS/IPS) v následujícím rozsahu:
- Zajistit pravidelný upgrade firmware,
- Podle požadavků objednatele nastavení pravidel síťových služeb,
- Podle požadavků objednatele nastavení Web Filteringu,
- Podle požadavků objednatele nastavení propustnosti jednotlivých VLAN,
- Pravidelně zálohovat konfigurace nastavení,
- Konfigurovat a spravovat VPN server,
- Podle požadavků objednatele konfigurovat uživatele s přístupem VPN,
- Konfigurovat a spravovat pravidla pro VPN přístupy správcům SW třetích stran,
- Konfigurovat a spravovat pravidla pro přístupy do DMZ,
- Pravidelně kontrolovat logy,
- Přednostně řešit incidenty a události spojených s provozem „Bezpečnostní brány",
- Plánované odstávky provádět pouze v době určené objednatelem.
Podpora a údržba switchů a monitoring sítě v následujícím rozsahu:
- Zajistit pravidelný upgrade firmware,
- Pravidelně zálohovat konfigurace nastavení,
- Podle požadavků objednatele měnit konfigurace switchů,
- Konfigurovat a udržovat WiFi zařízení, ACL, QoS, VLANy, AUTOVLANy,
- Předkládat objednateli návrhy na nastavení switchů tak, aby optimálně přenášely zatížení a jejich
kapacitu,
- Řešit konflikty a incidenty spojené se síťovým provozem,
- Plánované odstávky provádět pouze v době určené objednatelem,
- Sledování a kontrola stavu sítě včetně připojení k internetu,
- Na požádání objednatele zpracovat výstupy pro potřeby managementu,
- Pravidelně kontrolovat stav aktivních prvků,
- Komunikace s poskytovatelem připojení při výpadku připojení k internetu.
Mimo uvedené služby je předmětem smlouvy dále provádět na požádání následující činností:
- Zajišťovat záruční a pozáruční servis všech zařízení,
- Zajišťovat dodání komponent výpočetní techniky, serverů, tiskáren, spotřebního materiálu,
pasivních a aktivních prvků sítě,
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- Komunikovat s poskytovateli internetových domén a provádět jejich změny,
- Provádět změny na nadřazených DNS serverech,
- Provádět zajištění ekologické likvidace vyřazených PC a jejich komponentů, periferií, aktivních a
pasivních prvků sítě a spotřebního materiálu.
1.2.

V případě závady zabezpečí zhotovitel servisní zásah do doby uvedené v následující tabulce:

roblém se serverem včetně serverov· ch a likací"

do 5 hodin
do 5 hodin
do 5 hodin
do 24 hodin

Závady se nahlašují elektronicky pomocí aplikace HELPDESK. V případě nefunkčnosti sítě telefonicky, nebo
faxem (spojení viz bod 3.2.)
Servisním zásahem se rozumí začít řešit uvedený problém buď dálkově pomocí Internetu, telefonu, nebo
v naléhavějších případech přímo na adrese instalace a v řešení pokračovat bez zbytečného prodlení.
V případě náročných HW závad bude objednatel vždy informován a následné řešení se provede dle
vzájemné domluvy tak, aby byl problém co nejefektivněji vyřešen. Doba garance začíná běžet od schválení
servisního zásahu oprávněnou osobou objednatele a platí pro všechny formy servisního zásahu.
Servisní podpora bude prováděna v pracovní dny od 8:00 - 18:00 hod. Pracovní pohotovosti budou
vykonávány v nepracovní dny a svátky od 18:00 - 8:00 hod. Ostatní práce, které by mohly narušit nebo
omezit provoz, budou prováděny po dohodě s objednatelem v době, která tento provoz nenarušuje.
1.3.

Místa plnění, která jsou předmětem této smlouvy se nacházejí v této lokalitě:
>"" Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň
Č Á S T

2.1.

2.

C E N A

A

F A K T U R A C E

Cena za služby uvedené v bodě 1.1 a garance uvedené v bodě 1.2. je stanovena dohodou takto:
13.600,- Kč měsíčně bez DPH.
V ceně je obsaženo 6 hod práce specialistů zhotovitele za kalendářní měsíc u objednatele, potřebný
čas na vzdálenou správu a údržbu Windows 2003 a 2008 serverů, Linux serveru, bezpečnostní brány
CR50ia, aktivních prvků, garance servisních zásahů. Cestovné je zahrnuto v ceně.
Cena nezahrnuje požadavky na přeinstalace SW serverů, zhodnocení technického stavu, jednorázové
projekty (rozšíření HW, restrukturalizace zařízení výměny systémů apod.). Na takovéto požadavky
objednatele bude zpracována a předložena individuální kalkulace a realizace proběhne po jejím schválení.
Cena bude aktualizována zhotovitelem na základě:
a) vývoje indexu cen tržních služeb vydávaného českým statistickým úřadem za předchozí období,
b) změny konfigurace serveru, stanic a ostatních periferních zařízení,
c) změny konfigurace a velikosti sítě,
d) instalace atypické konfigurace hardware požadované objednatelem,
e) instalace atypické konfigurace programového vybaveni požadované objednatelem,
D aktualizace doby servisního zásahu.
Nová cena bude platit v souladu s písm. a) tohoto bodu minimálně po dobu jednoho roku a po prvé může být
změněna nejméně po roce od podpisu smlouvy. Dříve může být cena aktualizována v souladu s písm. b) - D
tohoto bodu od 1. dne měsíce následujícího, kdy došlo ke změně konfigurace systému. Změny cen v bodech
a) - D platí pouze po dohodě s objednatelem. Předchozím obdobím se rozumí období uplynulé od data
poslední aktualizace smlouvy.

2.2.

Cena za práce, které nespadají do běžné údržby sítě dle bodu 1.1. této smlouvy je stanovena dohodou ve
výši:
850,- Kč za hodinu vykonané a potvrzené práce technika bez DPH.

Správa služeb hlavního města Prahy

416

Smlouva o dílo:

Správa serverů a aktivních prvků sítě

0212012

Jedná se o každou další hodinu práce specialistů zhotovitele u objednatele za kalendářní měsíc, která
přesahuje dohodnutý paušál dle bodu 2.1. Cena bude aktualizována na základě aktualizace ceníku prací
zhotovitele. Aktualizace cen probíhá analogicky vzhledem k bodu 2.1. této smlouvy.

I

2.3.

Sazba daně z přidané hodnoty se řídí platnou legislativou DPH pro kalendářní rok. Cena dle bodu 2.1.
nezahrnuje materiál, který bude k činnostem uvedených v bodě 1.1. a 1.2. nezbytný.

2.4.

Fakturace prací uvedených v bodě 1.1. a 1.2. bude prováděna měsíčně dle bodu 2.1. vždy do 15. dne
aktuálního měsíce. První fakturace bude provedena po převzetí sítě správcem v poměrné části dle počtu
kalendářních dnů 1. kalendářního měsíce. Fakturace prací dle bodu 2.2. bude prováděna měsíčně vždy do
15. dne následujícího měsíce na základě dodacích listů potvrzených objednatelem následujícím způsobem.
V dodacím listu bude uveden druh práce a počet hodin. Na konci měsíce se hodiny na všech dodacích
listech za daný měsíc sečtou a odečtou se hodiny zdarma, které jsou uvedeny v bodě 2.1. Rozdíl potom
bude objednateli fakturován. Splatnost faktur je 14 dnů od data doručení objednateli
Č Á S T

3.1.

3.

J I N Á

U J E D N Á N Í

Pro jednání a operativní styk se zhotovitelem je určen:
Výše uvedený pracovník zhotovitele je oprávněn objednávat práce, dodávky a služby a potvrzovat konečné
podklady pro fakturaci.
Objednatel se zavazuje aktualizovat na adresu zhotovitele veškeré změny adres instalace, tel./fax. čísel,
názvu organizace, jména garanta atd.

3.2.

Spojení pro účely konzultací objednatele v oblasti správy sítě a hardware na zhotovitele:
·JI.

Zhotovitel a objednatel se zavazuje neprodleně aktualizovat druhé smluvní straně kontaktní osoby, HOT
LINE a jiná telefonická spojení. Tato aktualizace bude řešena vždy operativně, bez smluvní úpravy.
3.3.

Zhotovitel se zavazuje, že informace získané o objednateli při provádění činností dle této smlouvy nezneužije
a zachová o nich mlčenlivost. Za každý případ porušení povinnosti mlčenlivosti je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

3.4.

Objednatel umožní zhotoviteli v naléhavých případech a v případech souvisejících s bodem 1.2. této smlouvy
přístup k hardwarovému vybavení i mimo pracovní dobu objednatele na základě vzájemné dohody.
Neumožní-li objednatel přístup k hardwarovému vybavení i mimo pracovní dobu včetně soboty a neděle,
posouvají se automaticky termíny (doby) uvedené v bodě 1.2. této smlouvy.

3.5.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruku za plnění služeb řádně a včas v určených termínech a
určeným způsobem dle této smlouvy formou smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou započatou hodinu
prodlení s plněním v případě překročení lhůty pro zásah stanovené v čl. 1.2 smlouvy.
Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, může zhotovitel účtovat úrok z prodlení ve výši stanovené
nařízením vlády č.142/1994 Sb. v platném znění.

3.6.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.

3.7.

Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody
vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, za jejíž nedodržení jsou smluvní pokuta nebo
úrok z prodlení vymáhány a účtovány.

3.8.

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu z provozu firmy ve výši 5.000.000 Kč.

3.9.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES)
vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
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4.
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U S T A N O V E N Í

4.1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou pro obě smluvní strany. Smlouvu
lze vypovědět bez udání důvodu.

4.2.

Tříměsíční výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi
druhé smluvní straně.

4.3.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti
dnem 1. dubna 2012. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky podepsanými
oběma smluvními stranami.

4.4.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom (1) výtisku.

4.5.

Obě smluvní strany s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.

'l , ·\\1· 1\\\1
V Praze dne: ........................
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