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Číslo smlouvy: JAS-09399100
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Nygíoníckä mnie: T

Smlouva poskytování služeb Tísňové linky hlavního mesta ?r.1117

uzavřena' mezi smluvními stranami'
n

0 O 9 2 (i L O'i .li 3 /

Poskytovatel: San íSP Li

Společnosti' JABLOTRON SECURITY lČ' 28501 861 DIČ 0228501861„ L ll [Hill lu reg

se sídlem K dubu 2328/25, 149 OC Praha 4l zapsaná v obchodním rejstřlku u Městského soudu v Prazel oddíl El

vložka 14899, bankovní spojeni Česka spořitelna. Č účtu 19391 7835910500 telx 800 800 522

(dale jen „společnost JABLOTRON SECURITY)

Zakazníkem

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba:

Obchodní firma: Hygianlcká slanlca hlavního města Prahy as sídlem v Praze

Adresa sldla:

Ulice Rytířská op. 6.0.4 404/1 2

IČ 71009256 Teleíonnl číslo:

Kontaktní e-mail

Nepodnlkajícl fyzická osoba:

Jméno

u příjmení:

Trvale bytem:

Kontaktní e~mai|z @

Předmět smlouvy

1› Společnost JABLOTRON SECURITY se zavazuje, za podmínek dále uvedených. napojit alarm v chráněném objektu na Tísňuvou

linku Jablotron (dále jen „TLJ') hl poskytovat zákazníkovi bezpečnostní služby uvedené v clanku Il této smlouvy l=J další služby

uvedené v příloze Č' 1.

Z. Zákazník se zavazuje Vł-J poskytnuté sluzby platit sjednanou cenu.

3. Alarm a chráněný objekt jsou bl|2e specifikovány v Eezpeónoslním dotazníku který je pl'llohou ČJ této smlouvy.

JABLorRoN secuRlTv u. :i dubu rturbín" ill" :ir-I Frlha n Cuch Republic lúkazlllcká llnka izmr: ?MIX 522 bunacnnstnicentmm.cz

íČ ?SSMGSL SPOLEČNOST ZAFSÁNA u MĚSTSKÉHO SDUDL v PRAZE. obbíL a, VLOŽKA 14599. ČJ'J 19317535910500

m 2420 tíd nwm



BEXPEENOSYNI rnuM

Poskytované služby TLJ ajejich cena

Základní Běžná Celkova

ochrana ochrana ochrana
Služba TLJ:

1 650cena Kč

1 i Služby TLJ jsou speclñkovany u: Všeobecných obchodních podmínkách. které jsou přílohou Č. 2 telo smlouvy

Pronájem komunikačního
ANO cena:

zařízení Ůí:i :iKč

Komunlkace m TLJ:
vedení SIM karty

cena:
KčZ]

Obchodní sleva 20% Kč

Paušalnl cena za služby TLJ celkem měsíčně 1.320 Kč

ceny jsou bez DPH

Paušalnl cena za služby TLJ celkem měsíčně: 1 597 Kč

cena uvedena s DPH

TLJ Kč bez DPH Kč DPHCena hrazeneho výjezdu AZS dle WP“ služby [j Z]

Kč bez DPH Kč o DPHCena za připojení chráněného objektu k TLJ Z] É]

2 Ceny ostatnich služeb se řídí oenlkem spolecnosti JABLOTRON SECURITY platným v době objednání příslušné sluzby

3. V případě zmeny sazby DPH bude cena sluzby účtován a DPH v nove výší ode dne učinnosll příslušného zakona

Fakturace služeb bude prováděna čtvrtletně předem a zasílana

na adresu 1:

o-mailsm

na adresu Z:

Ill. Závěrečná ujednání

Datum zahájení Poskytování služeb TLJ 16 10 2020

Z. Smlouva se uzavírá na dobu: neurčitou

3 Právní vztahy„ výslovně touto smlouvou neřešeny, se dále řídí Vseobecnýml obchodním podmínkami spolecnosti JABLOTRON

SECURITYv nlrníž byl zákazník píed uzavřením této smlouvy seznámen a ktere tvoří Prííonu Č 2 této smlouvy.

4a Tato smlouva se vynotovuje ve 2 (dvou) stejnopisecn, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po (jednom).

V 25 -09- ZUZDV-

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

Jmeno, příjmení MUDr Zdenka JágrovaJmeno, přijmení

Pozice
Pozice ředitelka

as.

Podpis
Praha 4

Pod pis

00

25501861

522

*A llt'i
Lo'w

Seznam priioh-

ct Bezpečnostní dotazník iiyh'r'síe 12.. lm D1 Prahal

Č' 2 Všeobecné obchodni podmínky pušlnvní pnhniuka
203

tel. 295 355 700,

JABLOrRoN sEcuRl'rv u, z dubu 132m: 149 3111 Praha Al czech Republic zákaznická linka 3M] 521' zpecnostnlcentrum.cz

ic 28501E6t SPOLEČNOST ZAPSÁNA u MĚSTSKÉHO souuu v PRAZE ODDIL VLOŽKA Mass. Č.Ú isagimsssíoaon

nom
r.i2.izu m



JAB-093997.00

Bezpečnostní dotazník

Příloha č. ke Smlouvě o poskytování služeb Tísňove linky

'A ł m
arzvzeuosmi ((MYRUM

A) chráněný objekt

Název objektu: Hygienická stanice hlavního města Prahy sídlem v Praze

dúm kancelářTyp objektu: rodinný byt >< É] prodej na línýi:

Adresa objektu:

UIíCe' Némcicka cp. íč.o. (o parc.) 11 12/8

Obec Část obce: PSČ: 14200

Vzhled objektu:

barva střechy ei druh krytiny' plocha barva fasády.

GPS souřadnice objeklu 50 02490500, 1443765100 počet podlaží:
[a

i?" TYPY kontroly:

'š

FE.”

vnitřnl pläšl'ová Obvodová částečná

g J É]
Ě
Š

Patrový, fasáda tma, okna dveře bí\é„ větší prosklené Částiv označeno Hygienická stanica1
pozemek omocen

W

Typ systém u připojeného na TLJ:

(správné varianty označte X vyplňte 'YP systému)

Jabhätron JA-103K
Elektncký zabezpečovací system (alarm) Ě] typ

Elektrický pnžaml systém (EPS) 'F __% 1 i*

Jiný systém I-I 'YP

v přlpadě pñpojenr více systémů na TLJ bude
pro každý vyplněn samaslatný Bezpečnoslnl dotaznlk.

Servis alarmu zajišťuje montážní partner:

objednávky záručních mimozáručnich servisních praci na teL

Montážní partner Je zmocněn hláswt TLJ vypmm alarmu při serv'wsu:

ANO NE, čímž Je objekt vyfazen ze streženl TLJ až do oznámen! ukončenl servisu'

Způsob připojeni alarmu i?“ TLJ:

Připojení systém u na TLJ ie provedena nlže uvedeným komunikačním zařízením

Radíový vysHač GPRS/SMS komuníkámr GPRS komunikátorÉ] É]

TeWefonnl Komunikátor Jiný komunlkälorÉ] Ů i:

JABLOTRON SECURITY 3.5. :1 dubu 232m: Ms u.; Praha m Czech Republic | xákamioki linka mm sm: 522 www.hezpecnmmicenlrum.cz

IČ 29501361, SPOLEČNOST ZAPSÁNA u MEsrsKEHo saunu v PRAZE onou. a VLOŽKA Mega. Čvú 1939178359/0500

Frizrizn 110449



uzpnuusmi

B) Kontaktní údaje

ZÁKAZNÍK:

Komaklni osoby:

Jméno ä přijmení telefonnl kontakty role heslo'

'NebudeJi u kuniakinl osoby vyplněno heslo. bude knnlakini Dsoba ověřena opereiurem TLJ Domocl ieiełnnnino Llsia

POSKYTOVATEL:

Tísňová linka: Zákaznická linka:

tel.: 244 020 220 tel: 'Kill' HOO 522 e-mail' zakaznickaJinkaQIablotron.cz

o) Upřesnění parametrů služby TLJ

Před vyslanlm výlezdu AZS le ANO přl nedovolánl ANO pľl nadovolánl NE Zákazník má NE zákazník nemá

přijetí Signálu „ poplach" zákazník vyslat AZS' AZS nevysllat možnost moznost

informován operátorem TLJ É) odvolal výjezd
'_

odvolat výjezd

Před vyslánlm výjezdu AZS ANO při nedeolánl ANO přl naduvolání NE - zákaznlk má NE - zákazník nemá

přijetí signalu „punika“ zákazník vyslat AZS AZS nem/sila! možnost možnost

Informován operátorem TLJ E] odvolat výjazd' odvolat výjezd

Pl'í pnjetí signálu „porucha“ je ANO Informovat ANO Informuvat NE neínlarmoval

zákaznlk inłnrmován operátorem telefoní CRY po
uze SMS'

TLJ [É] l×l

Standardní volby nastavení služab :al-.hrana

D) Nastavení doplňkových služeb

Služba „Zasílání měsíčních výpisů TLJ“ e-mailam: ANO NE

Ů

e-mailová adresa:

dne V dne 25. 09 2020V
u. 7.1.21.;

Poskytovatel
JABLOTRON SECURITY a.s, Zákazník Hyglenlcká Start toe hl města Prahy

Jméno, příjmení
Jméno. pl'ljmenl MUDr Zdeňka Jágrová

Pozice
Pozice ředlteika

Podpis
ITv

Podpis
Praha 4

1P.
hle m. Ptal.:

„l

110 DI Pralla1
:na

JABLMRON sEcuRľív dubu mzdu' '49 :du Praha Czech
Republic

zakaznicu Illlku .mi LM: 1w.hezpecnostnlcerltmm

:n

IČ 2850|5614 SPOLEČNOSY uPsANA MĚSTSKÉHO souou v PRAIE, ODDíL g VLOZKA 14599. 6.0 mas

4/4

!558% ' tim-tzn I !1009255
170mm

muzu



.nutnasrnl ::uranu

Číslo smlouvy JAB~093997DO

Dodatek č. smlouvy [O] pos kytováni bezpečnostních služeb
[Z]

uzavřené dne: mezi smluvními stranami,

Poskytovatelem: JABLOTRON SECURITY as IC, 28501861. DIČ' CZ28501861.

se sídlem K dubu 2328/23, 149 00 Praha 4v spis zn. 314899, vedená u Městského soudu v Praze,

bankovní spojení' Česká spořitelna, Č. účtu' 1939175359/0800, telvv 800 800 522

a'

Zákaznikem:

Jméno/nazev: Hyglenlcká stanice hlavního města Prahy SF sídlem v Praze

Bydlíštělsldlo:

Datum narození/IČ: Teleíonnl číslo:

Kontaktní e-mail:

Předmět dodatku

Smluvní strany timto dodatkem mění na chráněném objektu:

Název obioktu

Adresa oblektu:

!mal-umí: SECURITY eu Duhu HYHIÍF' :u: tltl: mir' n :m: Ropubllc xákaxulclll linka :m 'zílíl m.
bezpecnostnluntrum

lČ 235015“ sPoLEČNosr ZAPSANA u MĚSTSKÉHO saunu v PRAZE ODDIL a VLGŽKA mass 0.11. lgsolraasslosoc



znénl smlouvy [a to tak, že doplňují následující ustanovení:

Transparentnost úřadu přístup k lníormaoím

1. Poskytovatel bere na vědomi povinnost zákazníka uveřejnit tuto smlouvu v souladu se zákonem Č 340/2015 Sb. o zvláštních

podm lnkácn účinnosti některých smluv. uveřejňovánl těchto smluv o rengtľU smluv (zákon o registru smluv), ustanovením š

219 zákona Č' 134/2016 Sb.. zadávání veřejných zakázek. E vnitřn Im předpisem zákazníka Č. 11/2016 ze dne 23. kvétne 20161

Registr smluv HSHMP a zásady upravuj lcl jejich uveřejňovaní.

Z bere na vědomí ze zákona Č. 106/1999 o svobodném kPoskytovatel povinnost zákazníka vyplývající Sb.. přlsmpu lntorrnecim.

ve znění pozdějších předpisů

3. Poskytovatel bere na vědomí, že je na základě § 2 Dísm al Zákona Č 320/2001 Sb. :-i ñnanční kontrole ve veřejné správě o

zméné zákonu o ñnančnl ve znění osobouněkterých (zákon kontrole). pozdějších předpisů, povinnou spolupůsoblt při výkonu

finanční kontroly

4 Smluvní strany souhlasí je, tím. aby tato smlouva byla zveřejněna na onciálnlcn webových stránkách zákazníka. r: to včetně

případných příloh k: dodatku bez časového omezení

5. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenílvost o všech skutečnostech které se dozvěděl v souvislosti rs plnenlm této smlouvy

kl osobě zákazníka Povinnost mlcenllvostl trvá
po

ukončení smlouvy, a to 5 let

Smlouva nabývá platnosti dnem jej lho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Závěrečná ujednánl

1t Ostatní ujednání smluvních stranl která nejsou v rozporu se změnami dohodnutýml v tomto dodatku, zůstávají nezmenenat

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranaml

3. Dodatek je sepsán má dvou stejnopasech, po lednem pro
každnu ze smluvnlch stran.

Poskytovaie! JABLOTRON SECURITY as, Zákaznlk Hygienická stanice hlavnlho města Prahy

zastoupen Jméno. příjmení MUDr. Zdeňka Jágrová

Na základě Pczlce ľedwtekka

Podpis Podpis
14

„u m.

mym:

V PrazeSC sídíem

nymska 12.
na III Praha I

poštovní m u hrádka
203

ÍEI 296 335 7UU„

ČNR Praha l 65875011107XD

IČ 71D09255

JABLOTRON SECURlTV 'u K Dubu 231m: im. hp; Praha 'I Czech Repuhll: xnamxcka Ilnlu .nh ::mv 'Im
www.bczpecnoslnlcenlvum.cz

v VLOŽKA ČJ'J mm mass/cam)
IC 23501351. SPOLEČNOST ZAFSANA u MĚSTSKÉHO saunu PRAZE 1ms,

ODDÍL m


