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Dodatek č. ke Smlouvě (C: llll IIC] 814 O monitorování 5 zajištění výj ezd u ÍEl

multifunkčním dohledovém centru pultu centrální ochrany
ALKOM (dále jen „smlouva“)

R REGB. i Hygienickásllnice
hlavního mosia Prahy

Smluvnl strany:

(i 0 O 2
'It ČR

Hygienická
stanice hlavníhoměsta Prahy

iq. / 2 n V r; i.. 0

složka státuorganizační

Sídlo: Praha 1 Staré Mestow Rytířská 404/12 SGI

IČO 71009256 Ilvü-h.M
Zastoupené' MUDr. Zdeňkou Jagrovou, ředitelkou

Bankovní spojeni ČNB Praha 1 l Č. ú. 65825011/0710

dále jen „objednatel”

e

2 ALKOM Security 3.5.

Sídlo V Holešowčkách 10,180 00 Praha ;i

IČO: 261 B4672

Zastoupené JUDr. Václavem Růžičkou předsedou představenstva

Kontaktní osoba ve věcech plnění smlouvy:

Bankovní spojení: Komerční banka le; sm Č›ú 3639550277/0100

dale „dodavatel“jen

se n [že uvedeného dne. měsíce ÍOKU dohodly na dodatku č. k výše uvedene smlouvě, uzavřené mezi

obýednatelem a dodavatelem dne 31. 7. 2009, kterým er: nahrazuje nedílná součást smlouvy, a to příloha Č.

na MDC-PCO („Seznarn přípojenýct objektů na
smlouvy („Seznam připojených objektů Alkom“) přílohou

MDC-FCC Alkom s píatností od 1 9. 2020).

Tento dodatek dnem oběma smluvními stranami ÚČlnľlGSll dnemnabývá platnosti Jeho podpisu jeho

zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem Č 340/2015 Sb o zvláštních podminkäch účlnnosti

některých smluv, uveřejnovánl těchto smluv o registru smluv (zákon o reglstru smluv).

Tento dodalek Č. H:: ve dvou Z mchž má Jedenvyhotovuje stejnopisech, každý povahu originálu stejnopis

Sl ponechá Objednatel druhý dodavatel

Nedílnou součásti dodatku č. 1 je příloha

Příloha č. Seznam připojených objektů na MDC-PCO Alkom 5 platnosti od i 9. 2020

Za oblednatele, Za dodavalele:

117. MÚ.V Praze dne Sll DG. VHYIH V Praze e' 1.1

MUDr. JUDL Václav Růžička

ředitelka e'

Z' ::if-Tj;

V 10Praha 8v Holašovibkach

IČ: 26184672. DIČ: CZ26154672

H tel.; ma' :Hi WF. hx: 242 490 507



Příloha č. dodatku č.

Seznam připojených objektů Il MDC-PCO Alkom s platnosti od 1. 9. 2020

Zanuur on ekl Název Ulm Psc .hmm Kod mnnltorlnqu Datum enl

HS Praha 1 Rytířská 121 101 00 Praha 1 ýąsgjňň 6, 124 2005
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SMLOUVA O MONITOROVÁNÍ BJ ZAJIŠTĚNÍ VÝJEZDU

NA MULTIFUNKCNIM DOHLEDOVEM CENTRU

PULTU CENTRALNI OCHRANY ALKOM

nee. č. Hygienická mnie.
hiavnino mesia Prahy

Č: MDC 814

10007-01/,2-009l

Smluvní stranv
lol

Obchodni' firma: ALKOM Security, 51.5.

Se sídlem: V Holcšovičkách 10, 180 IIIL' Praha 1:1

JUDr. VáclavJ ednaj ící Růžička, předseda představenstva

Telefon, fax: tel. 12 726, 242 490 222, fax: 242 490 507

IČ: 26184672

DIČ: CZ 26184672

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6619

Bankovní Komerční Praha 7spojení: banka, as.,

Číslo účtu: 3639550277/0100

dále jen „dodavatel“

xi

Obchodní firma:
Hygienická stanice hl. m ěsta Prahy

Se sídlem: Rytířská 12, P.S4 203, 110 01 Praha 1

Jednající:

Telefon, fax:

[Č: 71009256

dále jen „objednatel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona či 513/1991 Sb.,

obchodní zákoník, V znění, smlouvu:platném následuj íci

IL Předmět smlouvy

a) Předmětem této smlouvy je zajištění nepřetržité dálkové kontroly zahezpečeného objektu

informací na dohodnuté telefonní k zásahu kvobj ednatele, předání čísla, zajištění pohotovosti

vlastní bezpečnostní zásah v případě příjmu poplachové informace ZC systému zabezpečovací

signalizace.

b) Tato sířñouvač. MDC-814 taktéž mahmzuje původní Platnost

smluv MDC-280 a MDC-288 zaniká dnem vzniku smlouvy č. MDC-280 a MDC-288. Dlatnosti smlouvv MDC-814 dle
platnosti smlouvy -814 dle odstavce

g/Vll.
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III. Povinnosti dodavatele

a) Dodavatel se timto zavazuje, že zajistí nepřetržitou dálkovou dohledovou službu nad připoj enými

objekty dle přílohy Číl vybavený/mi stávajícím zabezpečovacím zařízením a zajistí okamžité

předání informací signalizovaných elektronickou zabezpečovací signalizaci (EZS) U narušení

zabezpečeného obj ekt'u (přenos po VTS) na telefonní Čísla určená objednatelem a současně bude

informovat zásahovou skupinu smluvní bezpečnostní agentury k přijetí dalších opatření. Další

podrobné údaje k realizací teto služby jsou uvedeny V tiskopisu Připojovací protokol objektu

kontrole a nedílnou součástí této
připojeného k nepřetržité monitoringu, který je přílohou

smlouvy.

b) Dodavatel .se dále zavazuje bezplatně V rámci monitorování provádět pravidelne' kontroly

funkčnosti komunikace na dohledovou službu TEST SPOJENÍ.

C) V případě, kdy není dodavatel služby dálkového dohledu a zásahu so učasně dodavatelem

Systému EZS, zavazuje se ručit Za funkčnost, seřízení a naprogramovat-n přenosového zařízení

(např. vysílač GSM) pro přenos informací na Multifunkční dohledove' centrum A LKOM.

Funkčnost a správné nastavení systému
EZS pak objednateli musí garantovat a zajistit původní

dodavatel systému EZS nebo jina servisní organizace, s níž má obj ednatel uzavřenou smlouvu na

provádění servisni, kontrolní a revizní činnosti. Dodavatel dálkového dohledu a zásahu dle této

smlouvy neručí za nefunkčnost systému EZS.

d) Dodavatel prohlašuje, Že přenosová zařízení, namontovaná V objektech uvedených V příloze čil,

jsou funkční a zařízení jsou připojena na Multifunkční dohledové centrum pult centrální

ochrany,

Dodavatel za škodu dle ustanovení 373 Zl násl. obchodního zákoníku,
e) odpovídá objednateli §

IV. Povinnosti objednatele

Objednatel se tímto zavazuje:

a)
hradit veškeré poplatky na základě faktury dodavatelc

dálkovou dohledovou službu včetně
b) zaplatit poplatky ZB nepřetržitou zaj ištění oprávněného

výjezdu stálou zásahovou skupinu u v cele' ČR v měsíční výši 789,- Kč za jeden obj ekt. Cena

zahmuj e kontrolu objektu 11' střežení po
dobu 30 min.

Kč zaC) uhradit náklady spoj ené :4 výjezdem zásahové skupiny ve výši 490,- jeden výj ezd; který

vznikne neodbomým zacházením, nedbalostí uživatele nebo poruchou syslému

d) uhradit náklady ZZ] fyzickou ostrahu nad rámec základního Střcžcní (30 min.) pm zajištění objektu

nebo narušení ve výši 190,- Kč Za každou, započatou hodinu vlastníhopři jeho poškození

výkonu/ 1 pracovník.

uhradit :4. které vzniknou zacházením nebo
e) náklady spojené opravami zařízení, neodbomým

nedbalostí uživatele.

0 uhradit došlou fakturu V době splatnosti, tj, do 14 dnů od jejího vystavení,

Objednatel je dále povinen:

g) nezasahovat do instalovaného zařízení, obsluha bude prováděna poučenou osobou

h) V případě uzamčených vstupů do společných prostor objektu zaj istit odpovědnou osobu S klíči za

účelem zaj ištění možnosti prověření poplachové informace kontrola objektu a to vždy

V okamžiku vyhlášení poplachu Z napadeného objektu nutná součinnost ze strany objednatele a

dodavatele

i) zajistit součinnost servisní organizace nebo umožnit přístup pověřeným pracovníkům k provedení

revizí a kontrol zařízení

j) neprodleně písemně nahlásit veškeré změny týkající se této smlouvy, zejména nutných údajů

k objektu u zm čn či zásahů na telefonní lince použité k připojeni EZS
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k) sdělit ihned změnu tel. spojení udaných kontaktů a odpovědných osob, které se vyrozumivaji

V případě poplachu

l) hlásit se při komunikaci s dispečinkem MDC Alkom (tel. 12 726) vždy svým číslem obj ektu,

které je uvedeno V tí skopísech s dalšími údaji, které se týkají zásahu u objektu

m) obj ednatel souhlasí tím, že pokud neuhradí dva měsiční poplatky (viz, čl, V. platební

podmínky), má dodavatel právo dočasně odpojit zařízení EZS od nepřetržité dálkové dohledove'

služby a nečínit další opatření uvedená V bodě Ill. a) sv V tiskopisu Připojovací protokol objektu,

a to až do doby uhrazení celé dlužné částky. Neuhrazení dvou měsíčních poplatků může být také

důvodem pro okamžité vypovězení smlouvy Ze strany dodavatele.

V. Platební podmínky

a) Měsíční poplatky a případné náklady budou fakturovany vždy za uplynulý měsíc. Splatnost

faktury bude l4 dnů od jejího vystavení na bankovní účet a pod variabilním symbolem uvedeným

na faktuře-daňovém dokladu,

b) Pro případ prodlení 5*. úhradou faktury dodavatele podle této smlouvy, resp. nedodržení termínů

splatnosti faktur, sjednaly smluvní
strany

smluvní pokutu Ve výší 0,1% Z dlužné (fakmrovane')

částky ZB každý započatý den prodlení a to až do úplného zaplacení dluhu. Tímto ustanovením

nej sou dotčeny příslušné právní předpisy O náhradě škody.

c) Smluvní pokuty jsou splatné nej pozdeji do čtrnácti pracovních dní od doručení vyúčtování

(faktury-daňového dokladu) stranou oprávněnou straně povinné. Tímto ustanovením není dotčeno

právo kterékoli Ze smluvních stran na náhradu škody.

d) Určené poplatky budou ročně
upraveny V závislosti llčl výši inflace vyhlášené Čsü v předchozím

roce a dále mohou být upravený V důsledku zásadních změn podmínek poskytování služby; tato

úprava bude předem oboustranně projednána.

Veškeré smluvní a bez daně z DPH bude účtována dlee) ceny jsou přidané hodnoty (DPH). platných

předpisů.

VI. Doha plnění smlouyx1 odstoupení

a) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Pokud některá Ze smluvních stran projeví zajem 0

vypovězení smlouvy, sdělí toto písemně druhe' straně Výpovědní lhůta je tříměsíční, Běh

začíná dnem měsíce doručení druhé smluvnívýpovědní lhůty prvním následujícího po výpovědí

straně'

b) Dodavatel si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu V případě neuhrazení 2 měsíčních poplatků a to

bez tříměsíčnísjednané výpovědní lhůty.

c) Monitorování (dohledová služba) bude Ze strany dodavatele zahájena do 14 dnů od podpisu této

smlouvy a Připojovacího protokolu, který je přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy. Dohodou

obou stran bude stanovena doba zkušebního víz
provozu připojovací protokol.

d) Zkušební
provoz

slouží zejména k vyzkoušení obsluhy systému EZS ze strany objednatele,

k odzkoušení odvolávání planého poplachu na pracovišti Multí funkčního dohledového centra Ze

strany objednatele, k odzkoušcní komunikace systému EZS s pracovištěm dálkové dohledove'

služby a odstranění případných závad nebo úpravě požadavků uvedených V Připoj ovacím

protokolu. Zkušebním
provozem

se tedy rozumí monitorování objektu V plném rozsahu bez

zaj ištění výjezdu stálou výjezdovou skupinou l'lł! jakýkoli signál. V době zkušebníhc
provozu

může být výj ezd vyslán pouze
V případě výslovného požadavku oprávněné osoby, Tento výjezd

bude samostatně fakturován dle odstavce c/ lV Povinnosti objednatele.

Obě mohou od nedodrží-Ii druha' stranae) strany smlouvy odstoupit, podmínky smlouvy. Dojde-li

k odstoupení od smlouvy, má dodavatel nárok na úhradu poměrné Části sj ednaného poplatku za
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služby k datu odsto upení, Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle
oprávněné

strany odstoupit od smlouvy je doručen druhé sm] uvní straně.

Vll. Závěrečná ustanovení

a) Dodavatel neodpovídá Za škody vzniklé poruchou telekomunikační sítě nebo neodbomým

zacházením I: instalovaným zařízením osobami , které se nacházejí v zabezpečeném objektu. Dále

dodavatel neodpovídá za škody vzniklé následkem živelné události nebo nedodržením

stanovených technických podmínek Ze strany uživatele.

b) Obě smluvní
strany prohlašuji, že informace uvedené v této smlouvě považují za důvěmé n

že informace a třetí straně sankcí smluvní vezavazují se, tyto nezveřejní neposkytnou pod pokuty

Kč dvacettisíc korun Za každé takovévýši 20,000: (slovy: českých] prokazatelně porušení

povinnosti mlčenlívostí.

G) Strany této smlouvy se
dohodly,

že veškeré písemností budou doručovány na jej ich adresy

uvedené V této smlouvě doručení nastanou druhá strana odmítneUčinky tehdy, jestliže

doporučenou zásilku přijmout nebo je odesílající straně vrácena držitelem poštovní licence jako

nedoručitelná.

d) Smluvní
strany souhlasí S uzavřením smlouvy Za výše uvedených podmínek ajako projev tohoto

souhlasu pñpojují sve' podpisy. Obě strany se dohodly, že tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat

pouze číslovanýmí písemnými dodatky, na nichž SČ obě
strany dohodnou, přičemž podpisy

zástupců obou stran musí býI na téže listině.

e) Obj ednatel souhlasí o] přiměřeným a preventivním označením O střežení objektu dodavatelem.

f) Osoby pověřené k jednání dle této smlouvy:

Za objednatele:

pro věci smluvní

pro
věci technické

Za dodavatele:

pro věci smluvní

pro věci technické

Tato smlouva účinnost okamžikemg) vstupuje v platnost jejího podpisu oprávněnými zástupci

obou smluvních stran . Nebude-li tato smlouva podepsána sm luvnímí stranami téhož dne, stává se

platnou zl účinnou dnem podpisu pozdějšího. Sepsána je VC dvou vyhotoveních, jedno obdlží

ob j ednatel a jedno dodavatel.

Data uvedena v č,l a V danémnapojení jednotlivých objektů jsou příloze vždy připojovacím protokolu,

S cznam zařízení EZS jsou uvedena V příloze Č.1

'x
V Praze dne 3 4742009 'AHH-I-I

[x
- v - - mnm..

Praha 8. \ Hc |ch10

Hygienická stanice IC Zl 184572 !24 l84672

se sídlem V Praze [171 H 'US 490 222 lnx: 242 490 507

kl 12. 11001 Praha 'i

VRylrřskľ. čna Praga l : 1 BSHZSCJMÍJTÍO 71009256
Za objednatele
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Příloha č.1 MDC-814 "Seznam m MDC-PCO Alkom"smlouvy připojených objektů

Zarlzenl | Objekt Název objektu UIIOE objektu Města nbiekw

2004>0645 Hyglemcká stanlce Nechanského 1/590 150 00 Praha 6 1.142003

2004-0645 Hygienická stanice Dukelských hrdinů ll 170 [IIC Praha 7 8.242003

20040647 Hygienická stanice Dukelských hrdinů 11 170 EI! Praha 7 8.2.2003

2004-0643 Hygienická stanice Měšická 545/5 190 21 Praha 9 8.2.2003

2004-0649 Hygienická Stanice Dukelských hrdinů 11 170 00 Praha 7 20,6,2003

2004-0650 Hygienická stanice ve stínu 100 ÍIIIÍ Praha 10 19.11.2003

200570592 vaieriidiá samce Praha 4 Němčidal 14/1112 142 :III: Praha 4 31.10.2005

2005-0768 Hygienická stanice Praha l Rytířská 12 101 00 Praha 1 6.12.2005

Za obiednaleie Za dodavatele

nit , hi

slacice h|.m. Prahy Lřv'J' i]

lv.

Hygienická V'ľ?
.1: s lillem v Praze

k212.110 01 Praha# Praha 8. V Holešovičkách |0

Fi líská 12. Čllyě Praha! 6552501110710 IC 26184672 DIČ: 0226184672

242 !Hi 507[Č: 71009256 í11]
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