
HYGI 3! ICKÁ

STANJCE
HLAVNIHO MESTA U
PRAHY

uzvseuosvul

JAB-DSIHQQJJOČíslo smlouvy:

REG. C :quienlcká smmce

Smlouva poskytování služeb Tísňové linky mamma mcslu Prahy

uzavře ná mezw smluvními stranarm
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Poskytovatel

Společnoslt JABLOTRON SECURITY a.s.„ IČ' 28507861, DIČ 0225501861, | .x
L1: sIdlem' K dubu 2328/2a 149 00 Praha A zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddIl EL

vložka 14899. bankovni spojenl Česká spomelna. Č› úČlu: 1939178359/080Q [el ' BOD SOD 522

(dále Jen „společnost JABLOTRON SECURITY")

k

Zákazníkerr

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba:

Obchodní firma: Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Ad resa sídla:

Ulice'
Rytířská č. p. /Č.o 404/ 1 2

IČ: TI [109256 TEISÍOHHI Číslo:

Kontaktnl e-mail:

Nepodnikajlcl fyzlcká osoba:

Jméno

51 příjmení:

Trvale bytem:

Předmět smlouvy

'L Společnost JABLOTRON SECURITY se zavazuje. za podmínek dále uvedených, napojit alarm v chráněném objektu na Tlsňovou

Imku JabIotmn (dále Jen „TLJ“) poskytovat zákazníkovi bezpečnostní služby uvedené v Článku této smlouvy a další služby

uvedené v příloze Č. 'I

Z. Zákazn Ik se zavazuje v4; poskytnuté služby platit sjednanou cenu

3. Alarm a chráněný objekt JSOU
blíže specllikovany v Bezpečnostním dotazníku, který je přílohou č1 této smlouvy.

JABLOTRON SECURlTV dubu ?JZBIZa 14D Kill Praha a Czech Replibllo zákaznická linka 522 wwwmelpecnoslniccntmmmz

iČ 23501351, SPOLEČNOST ZAPSÁNA u MĚSTSKÉHO SOUDU v PRAZE oouii. si VLOŽKA 14599. Čü issgwaass/uenu

muzu m 1704702
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Kč[I
Poskytova né služby TLJ a jejich cena

ZákIaan Bežná Celková

Služba TLJ:
ochrana ochrana ochrana

KčŮ

1' TLJ ve obchodních které Č. 'a tétoSlužby Jsou specrlikovany Všeobecných podmínkách, jsou plllohou smlouvy.

Pron Hm komunlkačnlno I;

KčPronája zařízení ANO DC:: :a

cena:

Komunikace na TLJ:
vedeni SIM karty Kči:)

Obchodní sleva 20% Kč

Paušálnl cena služby TLJ calkem měsíčně KČ

ceny/sou bez DPH

Pausaíní cena za služby TLJ celkem měsíčně: 11 13 Kč

mm uvedena t. DPH

Cena hrazeneho výjezdu AZS die typu služby TLJ KČ bez DPH KČ s DPH[Z] í:)

Cena g
pripci

I'i iení chráněného obiiektu k TLJ Kč bez DPH KČ s DPH

CE É]

2. Ceny ostatních služeb :H íldí ceníkem společnosti JABLOTRON SECURITY platným v době objednání příslušné služby.

3, V případě zmeny sazby DPH bude cena služby účtována DPH v nové výsl ode dne uČínnosIí příslušného zákona.

Fakturace služeb bude prováděna čtvrtletně předem ::i zasílena'

um adresu 1:

na adresu 2:

Závěrečná ujednání

Datum zahájení poskytování služeb TLJ 10 10. 2020

2. Smlouva :1:: uzavírá na dobu: neurcilou

3 Právní vztahy. výslovně touto smlouvou neřešeny, si# dále řídl Všeobecny'ml obchodními podmínkami společnosti JABLOTRON

SECURITY nlmIŽ byl zakaznik uzavřením leto smlouvy seznámen a ktere tvoří Prílohu Č. 2 léto smlouvy
pred

4' Tato smlouva a:: vyholovuje ve 'a (dvou) stejnopísech, z nichž každá rm smluvních stran obdrží
po

I (jednom).

Poskytovalel JABLOTRON SECURITY as Zákazník Hygienická Stanice hlavního města Prahy

Jmeno příjmení MUDr ZdeňkaJménor píljmenl Jagrova

Pozice
Pozice ředllelka

PodPis
Podpís

e-mail' zakunlckalinkanablolrm cz

M

.lyçicnick
Seznam priloh: slmicc rikin idlern v Praze
č' Bezpečnostní dulazník

są sídlem v P il'skú l2.110 OI Praha

c. Všeobecné obchodní podmínky
nymsku TY.. HU u. .~ poštovní přihrádka 203

JABLOTRON sEcuanv :4 dubu lellla u! ut' Praha 4 Czech Republic nkunlcka Iluíll. sw 'MĚ n www.pezpecnesmlcenlrumsz

IC 255015514 SPOLEČNOST ZAPSÁNA u MĚSTSKÉHO souou v PRAZE ODDIL a VLDŽKA Mass Č u lsasnasssloaoo

a: „04.09
m 2.120



JAG-09379900

Bezpečnostní dotazník

Příloha Č ke Smlouvě o poskytován! služeb Tlsllove linky

u ł ÚIOII
Iízrícwostul

A) Chráněný objekt

Název objektu: Hygienlcká stanlce hlavního másla Prahy se sldlem v Praxe

Typ objektu: rodinný dum byl kancelář prodejna Wii"[Ě] [É] [:]

Adresa objektu:

Vzhled objektu:

souřadnice objektu. pocet podlaží:

TY PY kontroly:

z

É] vnllřni ÍĚ] plastová B obvodové í>'<í Částečná

i m

á
mu »a

ü Hygienická stanice střeží Liz".
pouze

Čásl objektu (vymezeno šípy) přízemní budova, íasada

T2. bílo-šedá, okna a dveře bíléi větší prosklené časti, pozemek oploceny'.

TY P ona TLJ:

(správné

systému

mému připojeneht varianty uzname x a vyplňte 'VD systemu)

Elektrický požaml s -Í_Ď_I____i „j „p

V přlpadě pnpojenl více systemu na TLJ bude pro každý VYPłnén samostatný Eezpečnoslnl dolaznlk.

Servis alarmu zajišťuje montážní pmner:

objednavky záručních mimozaručních servisních prací na tel..

Montážní partner je zmocnen hlásit TLJ vypnutí alarmu při servisu:

ANO NE, ČímŽ je objekt vyřazen ze stfežení TLJ až do oznamení ukonceni sen/iso.

Způsob alarmu IE TLJ:připojení

Připojení systému IE TLJ je provedeno níže uvedeným komunikačním zařízenlm

Radiovy' vysílač GPRS/SMS komunikátor GPRS komunikátor[Ě] É]

Telefonní komunikátor Jiny' komunikátor[Ě] í:

JABLOTRON sEcuRlTv as. k dubu úmrtí us „F Praha Czech Republic xaknmlnkt Ilnkł ?mit TIITĚ oezpecnoslnlcentrum

íČ 2850156L SPOLEČNOST ZAPSÁNAU MEsrskEHo souou v PRAZE ODDIL e VLOŽKA 14699 Cu least mass/nano

F-iZ-lZG minus
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B) Kontaktní údaje

ZÁKAZNÍK:

Kontaktní osoby:

Jmeno a příjmení teleíonní kontakty role heslo'

' Nebude-H u kontaktu! osoby vyplněno neslo. bude konlaklnl asoba Dvěřena operátorem TLJ pomoc] telefonnlho čísla.

POSKYTOVATEL:

Tísňová linka: Zákaznická linka:

tel' 244 020 220 tel: 'SIIXII 800 .Wii e-mail: zakaznicka.|inka@jab|mron,cz

o) Upřesnění parametrů služby TLJ

Pred vyslánlm výJezdu AZS ja ANO pri neúnvoláni ANO ph neduvołánl NE zákazník má NE -Zákaznlk nemá

přuelí swgnalu ,.poplach" Zákaank vyslat AZS' AZS nevysHac možnasl možnost

informován nperátorem TLJ cdvulat výjezd
|_

odvolat výjezd

Před vyslán rm výjezdu AZS
JE

ANO ph nedovulám ANO pm nedovmám' IE -zákaznlk má NE Zákazník nemá

pnieu swgnám „panika“ zákazno vlk
VY

sla! AZS AZS mi
VY

sila! možnnsl možnost

Inľurmován operátorem TLJ:
odvolat výlezd' odvmal výjezd

Při přueh' signálu „porucha“ je ANO - mformovał ANO -Informoval NE - neinlormoval

Zákazník infnrmaván erátnrem SMS

TLJ

(elefunicky pouze

standardní vule nastavení sluzeb ochrana

D) Nastavení doplňkových služeb

Služba „Zaslłánl měsíčních výpisů TLJ“ e-mailem: ANO NE

UŽ]

Poskytovatel
JABLOTRON SECURITY a.s, Zákaznlk Hyglemcká stamce l'll. másla Prahy

Jméno, Jméno, přljmenl
MUDr. Zdenka Jágrovapříjmení

Pozice Pozloe ředitelka

Podpls Podpis
4

L

m

JABLOTRON SECURITY dubu mam l 149 00 Prlha dí Cuch Republic zákaznická linka :m :11H '.i u;,ł(cnas(nicenlrum.cl

IČ 25§u1ssi„ SPOLEČNOST ZAPSANA u MĚSTSKÉHO saunu v PRAZE. ODDÍL a VLOŽKA 14399. ČJ'L '*l zvu „a wr* , ,fi 'Lüwšmšwncsszsowum

4/4 lČ 7'1009755
Uno-09M2420



uzpscuosmi CENYRUMl
Číslo smlouvy JAR-093799110

Dodatek č. smlouvy poskytování bezpečnostních služeb
[Z]

uzavřené dne
2D '3. ZC) ZJ

mezi smluvními slíanami'

Poskytovatelem' JABLOTRON SECURITY
a.s.„

IČ' 28501 ESL DIČ CZ28501 861'

se sídlem K dubu 2328/22, 149 OD Praha 4„ spis. Zn. Bl 48991 ved ena' u Městského soudu v Praze.

bankovní svolení. Česká spořitelna, Č. účtu. 19391 7835910800. tel ' 500 800 522

Zákazníkem:

Jméno/název: Hygienická slanlce hlavního města Prahy u: sídlem Praze

Bydliště/sídlo:

Předmět dodatku

Smluvní
strany

timto dodatkem mění mi chráněném oblektu:

Název objektu

Adresa objektu:

Obec:

JABLOTRON sEcuRiTv n.s„ ln Dubu 'HUN' 149 :111. Praha Cuch Rnplihllc zákaznlckl 1m* :.íixui !.ími Ji.
www.bozpocnostnicentrum

IČ: 2650131“. SPOLEČNOST ZAPSÁNA MÉSTSKEHC souou v PRAZE ODDIL VLOŽKA 14899. ČJZI 19391 7335910500
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znění smlouvy a io iak„ že doplňují následující ustanovení

Transparentnost úřadu a pílstup k Informaclm

1' Poskytovatel bere na vědomí povxnnost zákazníka uveřejnlt tuto smlouvu v souladu se zákonem Č. 340/2015 Sbl o zvláštních

podmínkách účlnnostl některých smluv, uveřejňováhl těchto smluv o registru smluv (zákon o reglstru smluv), 1:' ustanovenlm §

219 zákona Č„ 134/2016 Sbvl o zadavanl veřejných zakázek, a vnitřním předpisem zákazníka Č. 11/2016 ze dne 23 května 2016.

Registr smluv HSHMP a zásady upravullcl lejrch uveřejňovánlv

2 Poskytovatel bere na vědomí povlnnost zákazníka vyplýval lol ze zakona Č 106/1999 Sblr o svobodném přístupu k informacím.

ve Znění pozdějších předpisů

3 Poskytovatel bere na vědomí, že re na základě § 2 písmo e) zakona Č. 320/2001 so, o finanční kontrole ve veře] ne správě a o

změně některých zákonů (zákon o frnanční kontrole), ve znění pozdělšlch předpísů, osobou povinnou spolupůsobli při výkonu

ünenčnl kontroly,

4 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna 11:1 oficiálních webových stránkách zakazn íka, !a to voetné

případných příloh dodatku bez časového omezení.

5 Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlrvost o všech skutečnostech, ktere 'as dozvěděl v souvislostí plněním teto smlouvy

'er osobě zákazníka Povlnnost mlóenlívosil trvá
po ukončení smlouvy, e to 5 let.

Smlouva dnem oběma smluvnlmr stíanaml účinnosti dnemnabývá platností Jeíího podpisu zveřejnění v registru smluv'

Závěrečná ujednání

Ostatní uyednaní smluvních stran, která neisou v rozporu se změnami dohodnutýmí v tomto dodatku zůstávají nezménšna

2 Dodatek nabývá účinnosti dnem' jeho podpisu oběma smluvními stranami

3 Dodatek
je sepsán ve dvou stejnopisech, po jednorr Dro každou 79 smluvních Stra n

Poskytovatel JABLOTRON SECURITY a.s. Zákazník Hygienická stanice hlavního mesta Prahy

Zastoupen Jmeno, příjmení MUDr Zdeňka Jágrová

Na základe zástupce Pozice ředitelka

as,

Podpis
00 Praha 4

Podpis

CZ 25501561

522

,I

ídftx'r'r

\'Íská 12, IID m Prahaí

ywska h poštovní přihrádka 203

296 33': 700.

rei. 29 ČNB ico:: u Praha! 65825011/0710

lČ 71009256

JABLOTRON SECURITY as. K Duhu 23mm mi" !E Praha 4 duch Republic j zákaxnlcká línka mi
wwwbazpccnoslnlcentrummz

lc 28501861 SPOLEČNOST ZAPSÁNA u MĚSTSKÉHO souDu v PRAZE. e, VLDŽKA 14399, ou 19397335310300

oooít zrz


