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Číslo smlouvy: JAS-094263130

Fi'EG. C irygien :v: stanice
Smlouva pos kytováni služeb Tísňové linky „ygmmcya Sl hlavního iííěsín nice Prahy

uzavřená mezi smluvními stranami:

l00041/2020|

Poskytovatel'
Et

Společnosti JABLOTRON SECURITY a.s„
IČ 28501861, DIČ CZ28501851, ivirii u.

se sídlem K dubu 2325/25, 149 00 Praha 4, zapsaná v obohodri im rejstříku u Městského Soudu v Praze, oddll Bi

vložka 14899 bankovní spojení: Česká sporitelna, Č. účtu, 1939178359/0800, tel: 800 800 522

(dále jen „společnost JAB LOTRON SECURlTY“)

Zakaznlkem

Právnická osoba nebo podnikající łyzioká osoba:

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

Adresa sídla:

Ulice' Rytířská Čipl Č.o„ 404/1 2

IČ 71 009256 Teleíonnl číslo,

Kontaktní e-mail'

osoba:Nepodníkajloí fyzická

Jméno

iv, příjmení:

Trvale bytem:

Předmět smlouvy

1. Společnost JABLOTRON SECURITY :1:1
zavazuje,

,k podmínek dále uvedených, napojit alarm v chráněném objektu na Tísňovou

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

uvedené v příloze Č, 1.

2. Zákazník se zavazuje poskytnuté sluzby platil sjednanou cenu.

3. Alarm chráněny objektjsou blíže specifikovány v Bezpečnostnlm dotazníku, kterýje přílohou 15.1 teto smlouvy.

JABLOTRON SECURITY u. K dubu 2323/2! 149 §11' Praha 4 Czech Republic zákaznická link! III'IIŠ [HI] 522 www.bezpecnostnloentmmmz

lČ 28501861, sPoLECNosT ZAP$ÁNA u MĚSTSKEHO souDu v PRAZE, ODDíL a vLGŽkA Mass, ČAJ.- ieagireaagiuanu
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Poskytované služby TLJ ajejich cena
„nu NrHuM

Základní Běžná Celková

ochrana ochrana ochrana
Služba TLJ:

[Ě] mena' Kč

1 Služby TLJ jsou specnikovány ve Všeobecných obchodních podmínkách, která jsou přílohou Č. 2 teto smlouvy

Pronájem komunlkačnlho
ANO cena: 0 Kč

zařízení C]E

Komunikace na TLJ:
vedeni SIM karty

cena:
Kč:J

Obchodní sleva 20%
KLl

Paušálnl cena m služby TLJ celkem měsíčně 1 320 Kč

ceny/sou bez DPH

Pausalnl cena za služby TLJ celkem měsíčně' Kč
1 597

cena uvedena s DPH

Cena hrazeněho výjezdu AZS dle typu služby TLJ KČ bez DPH Kč ze DPH[Z] 1:]

Cena za připojení chráněného objektu k TLJ Kč bez DPH Kč DPHE] É]

2. Ceny ostatních služeb řídí oenlkem spolecnosti JABLOTRON SECURlTV platným v době objednání prisiusne služby.

3. V případě změny sazby DPH bude cena služby účtována DPH v nově Výši ode dne účinnosti příslušného zákona

Fakturace sluzeb bude prováděna (čtvrtletně předem a zasllána:

na adresu 1:

o~m|llem

na adresu Z:

Závěrečná ujednání

1 Datum zahájení poskytování služeb TLJ' 24 10. 2020

2. Smlouva 91:] uzavírá nr. dobu neurčitou

smlouvou 'era dala řídl obchodními3. Právní vztahy, výslovně touto neřesany. Vseobecny'mi podmínkami spolebnosti JABLOTRO N

SECURITY i: nimiž byl zákazník před uzavřením íěto smlouvy seznámen a které tvoří Píilohu Č. Z této smlouvy

4 Tato smlouva se vyhotovule ve 2 (dvou) stemoplsech, n nichž každá ze squvních stran obdrží
po u'ednom)

Puskyluvatel JABLOTRON SECURITY Zákazn \'k Hyg4emcká stamoe hlavního města Prahy

Jméno. přljmenl Jméno, pl'ljmenl MUDr Zdeňka Jágrová

Pozice
Pozice

ředitelka

ls. Pod
P

is
Podpis

Praha 4

Z 28501861

ahlalmn.cz

Seznam přlluh

Hi Sí ñ ň Frau,

Ď. Bezpečnoslnl dotazník

mama 1: unšmvnľ HI) m Plaha l'mrádkn 203
c. Všeobecné ubchodnl podmlnky

tel 256 335 705

ČNE Praha I)

JABLOTRON SECURIW a... 'u dubu XGZBVZI 149 3;.; Praha II Clech Republlc zakaznik“ linka im. :maj 14m kupecnosmlcennumu

IČ zasmash SPOLEČNOST ZAPSÁNA u MÉSÍSKÉHO saunu v PRAZE ODDÍL a VLDŽKA 145994 Čvü 1939175359/05110
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JAS-094263400

Bezpečnostní dotazníkh
Příloha Č. ke Smlouvě poskytovánl služeb Tlsňové linky

L A BE I Í :(911
L

A) chráněný objekt ::zrecuosvul "mnm

Názav objektu: Hygienická I'anlca hlavnlhu města Prahy sídlem v Praze

kancelářTYP objektu: É] rodinný byt Ů [:]

Amen objemu:

Obec: obce:

Vlhled objektu:

GPS souřadnice objekiu' 50 12329000, 14 501 39500 pocet podlaží [Z]

Typy kontroly:

v“,

ír-ññgj
G

vnitřnl |_ plášťová obvodové částečnáŮ É]
L' F
5 StřSŽÍ si:: celá patrová Administrativní budova fasáda bllá, okna dveře one, vstupnl dveřeLE

i l pľné, označeno názvem virmy, objekt emoce", vstup ZJ nepovolen na pozemek,

m. Př” ww-

na TLJ:Typ systému připojeného

(spravne vnrianly uznabte Xa vyplňte tYP syslemu)

›Elekuickýýz;bezpsbovadsystém(ala;)ý i typ „,

Jmý systém' DTl W „

V případě připolen! vlce syslémú na TLJ bude pro kazdy vyplněn samostatný Bezpecnostnl dotazník

Servis alarmu zajišťuje montážní parlrmr:

název: IČ: 1 1205164

objednávky záručnich mimozáručnlch servisních praci mi tel.:

Montážnl Partner je zmacněn hlásit TLJ vypnuli alarmu pri servisu.

ANO NE čímž je objekt vyřazen u:) slfeženl TLJ až do oznámeni ukončeni servisu.

Způsob připojeni alarmu nk TLJ:

Připojenl systému na TLJ Je provedeno níže uvedeným kemunikačnlm zařizenlm

Radiový vysllač GPRS/SMS komunikátor GPRS komunikátorHI] É]

Ů Telefonnl komunikátor É] Jiný komunikálor i:

JABLOTRON SECURITY :4 dubu 2323i!! 149 Í'XI Praha 4 Cuch Rlpuhllc !Akunlcki linka -IVIIJ LEE 512 www.bozpecnostnlcentmm.cz

IČ assuwasi SPOLEČNOST ZAPSÁNA u MĚSTSKÉHO sounu v PRAZE. ODDÍL a. VLOŽKA 14599 Č.Ú.' 1939178359/0500

mam: :u 1 ?umu
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eEzrituaHNI cznrnum

KontaktníB) údaje

ZÁKAZNÍK:

Kontaktnl osoby:

Jmeno přUmenl telefonnl kontakty role heslo'

- Nebudevll u kontaklnl osoby vyplněno heslo. bude konlaktnl osoba ověřena operátorem TLJ Pomoci telelonnlho člsla

FOSKYTOVATEL:

Tlsňová linka: Zákalnická linka:

tel.. tel, Kill] BOD m2 e-mail: zakaznicka,linka@jablotron.cz

0) Upřesnění parametrů služby TLJ

Před vyslánlm vyyezdu AZS le ANO při nadovolánl ANO při nedovolanl NH zákaznlk má NE zákazník nemá

půlell stgnálu „ poplach" zákazn
'V

sla! AZS' AZS
nevy

sila! možnost možnost

Irllomlovan operátorem TLJ: odvolal výjezd odvolat výjezd

vylezdu AZS
lE

ANO - pr. nedovolánl ANO při neůovcláni NE - zákaznlk má NE - zakaznik nemá

Před vyslánlm uřlletl slanilul
pnyet srgn

u ..panika“ lákazno Ila
VY

slaľAZS AZS ne
vy

síle! možnost možnost

lnlormoven operátorem TLJ
l- tíT7

nuvolat výlezd' odvolat výjezd

Při přljeti signalu „porucha“ je ANO informovat ANO Informovat NE netnlormoval

Zákaznlk inłnrmován operátorem telefonick
Y po

uze SMS'

TLJ [Ů É)

standardnl volby nastavenl sluhb ochrana

D) Nastavení doplňkových služeb

Služba ..Zasílanl měsíčních výpisů TLJ“ e-mailem: ANO NE

É]

e-mailova adresa'

Poskytovatel
JABLOTRON SECURITY as. zakaznik Hygienická stanice hl. města Prahy

Jménol přijmenl Jméno přijmenl MUDr Zdeňka Jagrova

Pozice
Pozice ředltelka

Podpis
sEcu šITv Podpis

CZ 235mm xšt'glťľlľc
"HTML

ý

JABLOTRON secuatw dubu :mlz- l 149 :mi Pull- 4 Czech Republic ztkunicu linka km Lvlllll STI hezplcnoltntcentrum

IČ 235mm. SPDLEČNOST ZAPSÁNA u MĚSTSKÉHO souou v PRAZE. ODDÍL VLOŽKA Mon C.ú.: 1939t78359mum1
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IEzbECNoert cernuM

Číslo smlouvy JAS-09426100

Dodatek č. smlouvy poskytování bezpečnostních služeb

uzavřené dne:
Za

mezi smluvními stranami'

73:9. [o

Poskytovatelem: JABLOTRON SECURITY aus. IČ: 28501861, DIČ (2228501867,

se sídlem K dubu 2328/26. 149 00 Praha Lil spis. zn 814899, vedená u Městského soudu v F' raze,

ba nkovni spojerllt Česká spořitelna, Č. účtu 19391 7835910800, tell: 800 800 522

I:

Zákazníkern:

Jméno! název: Hygienická stanice hlavního města Prahy Ha sídlem v Praxe

Bydliště Isldlo:

Ulloev 404/1 2Rytlřská (Zp /Čo'

Datum narození/IČ: 71009256 Teleíonnl Číslo

Kcntaktnl e-mail:

Předmět dodatku

Smluvní strany timto dodatkern meni na chráněném obyektu

Název objektu Hygienická slanioo hlavního města Prahy tam sídlem v Praze

Adresa objektu:

Ulioe Méšloká tipy/6.0*: 646/5

Obec. Praha Prosek PSČ' 190 00

JABLOTRON SECURlTV u Dubu ::za/Za 145 ::1. ?lana Czech Rtpubllc zákalltlokă linku :mi m Hm
www.oezpecnostnlcemtum.ct

lČ 25501551, SPDLEČNDS'l ZAPSÁNA u MĚSTSKÉHO souou v PRAZE ODDÍL a VLOŽKA masa ČAJ.: 1939175359/0500
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znění smlouvy a to takr Že doplňují nasleduj lcí ustanovení

Transparentnost úřadu a pristup k lnformacim

1. bere mi vědomi zákaznlka tuto smlouvu v souladu se zákonem č„ 340/2015Poskytovatel povlrlnost uveřejnit Sb.. o zvláštních

podm Inkach účinnosti některých smluv. uveřejňovani těchto smluv a o registru smluv (zákon :-1 registru smluv). a ustanovením §

219 zákona č 134/2016 Sbł. o zadávánl zakázek, vnitřn lm zákaznlka Č 11/2016 ze dne 23. květnaveřejných předpisem 2016,

Registr smluv HSHMP a zásady upravující jejich uveřejňovánl.

2. Poskytovatel bere na vědomí povmnusł zákazníka Vynlývai ÍCÍ ze Záknna I: 105/1 999 SDV. o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů.

3. Poskytovna! beve na vědomí, že je na základě š 2 plsm e) zákona Č 320/2001 sn, o ñnanbnl kontrole ve veřelné správě a o

změně některých zákonů (zákon o ñnančnl kontrole), vs znění pozdélšlch předpisů osobou povinnou spolupüsobrt při výkonu

finanční kontroly

4 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na oticxálních webových stránkách zákazníka, g to včetně

a dodalků bez časového omezenl.případných příloh

5. Poskytovatel se zavaZUJe zachovávat míčenlivost všech skutečnostech. které se dozvěděl v souvlslosti s plněním této smlouvy

o osobě zákazníka Povmnost mlčenlivosti trva
po

ukončení smlouvy, to 5 let.

Smlouva nabývá platnosti dnem lellho podpisu oběma smluvnlmí stranami a účinnosti dnem zveřej nění v reg ístru smluv

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ulednenl smluvních stran, Která nelsou
v

rozporu
se zmenaml dohodnutými v tomto dodatku, zůstávali nezménéna

2 Dodatek nabývá úČtnnostl dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami

3. Dodatek le sepsan ve dvou stepnoplsech, po jednom pro
každou ze smluvních stran.

Poskytovatel JABLOTRON SECURITY are. Zákazn lk Hyglemcká steníoe hlavního mesta Prahy

zastoupen Jméno, příjmení MUDr Zdenka Jágrová

Na zaklade Puzloe ředitelka

Podpis
TV a.s.

Podpis
Praha 4

28501861

:uygienická

SC

stanice hl.m,Prsr1y
siűam \' Praze

Rytířská 12. 110 01 Praha 1

poštovní přihrádka 217.5

?CI 295 335 700,

ČNE Prahat 05825011/0710

lČ 71009256

JABLOTRON SECURITY as. K .mm ::tzn/za 149 oo| Prahl m Cxlnh Repuhllo nkaxnlckl linka :va :m
wwwbezpoonostnlcontrum

lo 23501551, SPOLEČNOST ZAPSÁNA u MESTSKEHO souou v PRAZE. ODDÍL a VLOŽKA 14559, C ú.- 1 93917535910500


