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Číslo smlouvy: JABvDDOZOSDO

IT

RE G C Hygienická u n

Smlouva [II poskytování služeb Tísňové linky hlavního masu

uzavřená mezi smluvními stranami
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Poskytovatel:
ll

sw.

Společnosti: JABLOTRON SECURITY a.s„ IČ 28501861, oíC C228501851, smlouvou reg

se sídlem K dubu ZSZB/Za, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, Oddíl B,

vložka 14899, hanknvnl spojení' Česká spořitelna, Č. účtu 1939178359/0500, tel 800 800 522

(dale jen „spolecnost JABLOTRON SECURlTY”)

a

Zakaznlkem:

Právnická osoba nebo podnikající ryzícká osoba:

Obchodní firma: Hygienická stanice hlavního města Prahy sídlem v Praze

Adresa sídla:

Ullos
Rytířská ep. Čo.: 404/12

IC
71009256 Telefonní číslo'

Kontaktnl e-mall,

Nepounikalíol fyzická osoba:

Jméno

příjmení:

Trvale bytem:

Předmět smlouvy

1› Společnost JABLOTRON SECURITY H; zavazuje, za podmínek dále uvedených, napojit alarm v chráněném objektu na Tísňovou

linku Jablotron (dale jen „TLJ") a poskytovat zákazníkovi bezpečnostní služby uvedene v Članku této smlouvy další služby

uvedene v příloze č. 1›

2. Zákazník se zavazuje me poskytnuté služby platit sjednanou cenu

3. Alarm a chráněný objekt jsou blíže specifikovány v Bezpečnostnlm dotazníku, který je přílohou Č.1 této smlouvy.

JABLOTRON sEcuRtTv u, dubu 23mm 1 49 on Praha 4 Czech Republlc zbkazníokł lm liítrrl 522 www.bezpecnoatnlcentmm.cz
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Poskytované služby TLJ la' jejich cena
a Nl

Základní Běžná Celková

ochrana ochrana ochrana
Služba TLJ:

1. Služby TLJ jsou specifikovány ve Všeobecných obchodních podmínkách, které
jsou přííonou Č, 2 této smlouvy.

komunikačního JPronájem
KčCíl: Z]

Komunikace mil TLJ:
vedení SIM karty

cena:
Kči:

Obchodní sleva 20% Kč

Paušálnl :rx-.1 tri' 'kl služby TLJ celkem měsíčně Kč

ceny/Soil bez DPH

Paušaíni oena za služby TLJ celkem měsíčně: 1.1 13 Kč

cena uvedena s DPH

Cena hrazeneho výjezdu AZS dle typu služby TLJ KČ bez DPH Kč DPHZ] E

Cena ?z připojení chráněného objektu k TLJ Kč bez DPH Kč DPHí:°_l El

2. Ceny ostatních služeb se řldl oenlkem společností JABLOTRON SECURITY platným v době objednání příslusne služby.

3. V případě změny sazby DPH bude cena služby účtována DPH v nové výsi ode dne úČmnGSU příslušného zakona.

Fakturace sluzeb bude prováděna Čtvrtletní? předem zasílána:

1m adresu 1:

1m adresu 2:

Ill. Závěrečná ujednání

Dalum sluzeb TLJ 01 10 2020zahájenl poskytován!

2 Smbuva se uzavívá m dubu neurčilou

3. Právní vztahw výslovně touto smlouvou neřešenw se dále řídí Všeobecnýmw obchodními podmínkamw spalečnosh JABLOTRON

SECURITY, nimlž byl zákazník před uzavřením této smícuvy seznámen a které tvoří Přílohu Č. 2 této smlouvy

4 Talc smlouva se vyhotovule ve 2 (dvo'u) slelnoplsech. z mchž každá ze smluvních stran obdrží
po (jednom)

V dne V Praze dne 25 09 2020

Poskytovatel JABLOTRON SECURITY a.s. Zákazník
Hygienická stanlce hlavního města Prahy

Jméno, přijmení Jména přijmenl MUDr Zdeňka Jág rová
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Seznam příloh SC

č.1 Bezpečnoslnl dolaank l?..

č 2 Všeobecné obchodnl

van'sl'á “U U1 'ť nluádk; 203

padmlnky 'p'asmvnl umu ar. w. 70%
tel. J z'gc. 335 7 ..Leung 925m 1/0710
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Bezpečnostní dotazník .EE-00020300

Pilloha č' 1 ke Smlouvě poskytovánl služeb Tlsnové Imky

'A A E EKO]i l
A) chráněný objekt

unntuosml :ianuM

kancelářTW objektu: É] rodinný byl prudelna É] [:]

Adresa objektu:

Vzhled objektu:

GPS souřadnice oblektu' 50 09676200. 1443230300 počet podlažl'

Typy kontroly:

anlřnl plásťová Obvodová čáslešnál:
l É] [Ů É]

l
Jedné :1:1 o budovu Hygienické stanloe hl m Prahy, třlpodlažnl oblekt s šedou lasádau aWI íl
bervenou střechou T

Ty systém u připojaného
označte X a

m YLJ:

Iyp s s (správXé varlamy vyplflle WP systému)

Elektrickýpožáml system(EPS) 'Í Í-

EM Ů " A

V připade připojeni více systémů im, TLJ bude
pro každý vyplněn samoslatny' Bezpečnuslnl ddlaznlk.

Servis ala rm u zajišťuje montážní partner:

objednávky zaručnlch mimozáručnlch servisních praci na lel.:

Montážnl partner ie zmocněn hlásit TLJ vypnutl alarmu při servisu.

ANO NE čímž je objekt vyřazen u:: střaženl TLJ až do oznamanl ukončenl servisu.

alarmu m* TLJ:Způsob připojeni

Připojení systému na TLJ le provedeno níže uvedeným komunikačnlm zařizenlm

Radiový vysílat GPRS/SMS komunikátor GPRS komunikátorÉ] É]

Teleíonnl komunikátor Jiný komunikálor[Ů Ů [:]

JABLOTRON SECURITV ru 'A dubu zna/2a im lm! Praní 4 Czech Rumbnc l zákaznická linka mi 3;: buplcnastnlconlmm
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B)
Kontaktní údaje

ZÁKAZNÍK:

Kontaktní osoby:

Jmeno přijmení
telefonní kontakty role neslo'

' Nebude-Il konlaklnl osoby vyplněnn heslu bude koniakinl osoba ověřena operátorem TLJ pomoci telefonního cisla.

POSKYTOVATEL:

Tísňová linka: Zákaznická linka:

tel' 244 020 220 tel: :TIlIIJ 522 e-mail' zakaznicka.llnka@jablotron.cz

o) Upřesnění parametrů služby TLJ

Před vyslanlm výiamu AZS le c ANO při nedovolánl ANO pi'i nedovolání NE Zákazník n'ia NE zákazník nemá

přiletl signálu „poplach“ zakaznik AZS' AZS možncsl moznost

ínlormovan TU: JY.
vyslat nevysllat

odvolal odvclatoperátorem výjezd výjezd

Před vysláním výjezdu AZS
je

r. ANO při neoovolánl ANO .ph nedovolání NE V zákazník má NE - Zákazník nemá

přijetí signálu „panlka“ zákazník
vyslat AZS AZS nevysílat možnosl možnost

informován operátorem TLJ É] udvnlal výjezd' odvolat výjezd

Při přijetí signalu „porucha“ je
ANO - informovat ANO - Informoval NE - neinfnrmoval

zákazník informován operátorem taleíoni SMS'

TLJ Ď
GW

íX
pouze

|_

standardní volby nastavení služeb ochrana

Nastavení služebD) doplňkových

NESlužba „Zasílání měsíčních výpisů TLJ“ e-mallom: ANO

JABLOTRON SECURITY a.s. Zákazník Hygienická stanloe ní města Prahy
Poskytovatel

Jmeno. přijmení
Jméno. příjmení MUDr Zdeňka Jágrová

Pozice
Pozice ředitelka

u.
PodpisPodpis

Praha 4

Z 28501 861 522 m Fi

abiotron cz

li

S':

ii' u r,

JABLOTRON sEcURIrv 2.3. :i dubu ram# u! 31; Praha al Duch Republic ukuníokh mir :MII .nr zpecnosrniurrinrmsz
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Číslo smlouvy JAS-000203400

Dodatek č. smlouvy poskytování bezpečnostních služeb

uzavřené one: mezi smluvními stranami:

Poskytovatelem JABLOTRON SECURITY
a.s.i

lČ' 28501 861„ DlC: CZ28501861

sídlem K dubu 2328/23, 149 OD Praha 4. spis. zn' 514899. vedená Í Městského soudu v Praze,

bankovni spojení' Česká spořitelna, č. účtu' 19391 78359/0800, telo: 800 800 522

a'

zákazníkem.

Jméno/nazev: Hygienická stanice hlavního města Prahy sídlem v Praze

Bydlištěłsldlo:

Kontaktní e-mail'

Předmět dodatku

Smluvní strany tímto dodatkem mění na chráněném objektu:

Název objektu Hygienická staniua hlavnlho města Prahy H:: sídlem v Praze

Ad rasa objektu:

Obec:

JAELOTRON sEcuRlTv Duhu 2223/13 íH'I uv Praha n Czech Republic zákunlcka nnku :mi :mw: LW;
wwwmxpocnosmlccmmmcx

wc 25501551. SPOLEČNOST ZAPSÁNA u MĚSTSKÉHO souou V PRAZE ODDIL a VLOŽKA 14999. ČIA: 1939178359/0800
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znění smlouvy to tak že doplňqu námedující ustanovení:

Transparentnost úřadu 21 přístup k micrmacím

1› Puskyłuvate bere na vědomí povin nost zákazníka uveřemwt tuto smlouvu v somadu se zákonem Č. 340/201 5 Sb„ o zvláštních

podmínkách účwnnosh některých smluv, uvařejňovánl těchto smluv a' o registru smluv (zákon o registru smluv) a ustanovením §

219 zákona Č 134/2016 Sb„ o zadávání veremýcn zakázek, a vnvlřnlm předpisem zákazníka Č. 11/2016 ze dne 23 května 2016»

Registr smluv HSHMP zásady upravující jejich uveřejňovánlv

2 Poskytovatet bere na vědomi povwnncst zákaznlka WDIývaJ lc/ '4:1 zákona Č 106/1 999 sn, o svobodném přístupu k mformacím,

ve znénl pozdějšlch předpisu

3 Poskytovaleí bere na vědom i, že Je na základě § 2 plsm 9) zákona Č. 320/2001 Sb„ n ñnančni kontrole ve veřejné sptávě a

změně některých zákonů (zákon 0 ñnančnl kontrole), ve znění pozdělšlch předplsů, osobou povinnou spolupúsoblt při výkon u

llnančnl kontroly

4' Smluvní strany souhlasí s tlm, aby tak) smlouva byla zveřejněna na oñclálnlch webových stránkách zákaznlką el to včetně

přlpadných příloh a dodatku bez časového omezení

5' Poskytovate se zavazule zachovávat m íóenlivasl o všech skutečnostech, které L1:: dozvěděl v souvislostí e píněnlm telo smlouvy

a o osobě zákaznlka. Povinnost míčenlivosti trvá
pc

ukončení smlouvy, to 5 let

Smlouva nabývá platností dnem jejího podpisu oběma smluvnIMl stranami a učlnnosti dnem zveřejnění v registru smluv

Závěrečná ujednání

1 l Ostatní ujednanl smluvních strom ktera
nejsou

v
rozporu

se změnami dohodnulýn'll v tomto dodatku, zustavají nezménéna

7 Dodatek nabývá účinností dnem jeho podplsu oběma smluvními Slíanaml

3› Dodatek je sepsan ve dvou stejnoplsech, po jednom pro
každou ze smluvních Slían.

Poskytovatel JABLOTRON SECURITY a.s. Zákazník Hyglenlcka stanlce hlavního města Prahy

zastoupen Jmeno, příjmení MUDL Zdenka Jagravá

Na základe PoZíCe íeditelka

Podpis Podpis

i-lygleníck
stanice h'L m. Píšu.;

SG siäem u Frau

lll'] Ot Pralial
Rytířská 12.

203
imłltovní přihrádka

mi 296 335 700.

6587.50l1/071l3ČNE Protiai

IČ 7l009256
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