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Číslo smlouvy: MIB-09364100

REG. č.
nvm-

Smlouva r :'A poskytování služeb Tísňové linky nlaiimna

uzavřená mezi smluvnlm'í Slíanaml

,00042/20201
usa ílClPoskytovatel. se

Společnosll JABLOTRON SECURITY a.s.„ IČ' 28501861i DIČ CZ28501851,
"Son Sillíüíanuwsaycn sn ;íllZDUVOU reg. č.

*i

se sídlem: K dubu 2328/Zai 149 00 Praha 4i Zapsaná v Obchodním rejstriku u Městského soudu v Frazer oddíl Bi

vložka 14890 bahkovhl Socienl Česká spořitelna Č' úctu' 1939178359/0600, te|„ 600 800 522

(dáíejen „spolecnost JABLOTRON SECURITVŮ

a

Zakazníkem'

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba:

Obchodní flrrna: Hygienická stanice hlavního města Prahy sídlem v Praze

Adresa sídla:

Ulice Rytířská op. č.0.: 404/12

IC* 71009256 Teleíonnl Číslo'

Kontaktní e-matl

osoba:Nepodnlkajíci íyzlcká

Jméno

BJ příjmení:

Trvale bytem:

Předmět smlouvy

1. JABLOTRON SECURITY w dále alarm v chráněném na TísňovuuSpolečnost zavazuje, podmínek uvedených. napojit objektu

linku Jablotron (dále jen „TLJ“) !=í poskytovat zákazníkow bezpečnostní služby uvedene v článku teto smlouvy další služby

uvedene v příloze Č. 1.

2 Zákazník 3:, zavazuje za poskytnuté služby platit sjednanou cenu

3. Alarm a chráněný objekt jsou bllze speciíxkovány v Eezpečnostnim dotazníku. který je přílohou L1 této smlouvy.

JABLDTRON SECURITY ::i dubu ZŠZHIZA inu !III Praha ol thRepubítc l zakazillckl Ilhkl ÍI'XIÍ SFF. 3% wwwmxpscnastntsenirum

IC zasoteet, SPDLEČNGST ZAPSÁNA u MĚSTSKÉHO souou v PRAZE ODDíL a vLoZKA 14599, Č u isastrosss/oaoo

r.1242) iu 1704-09
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Poskytova né služby TLJ a jejich cena
1

Základní Běžná Celková

Služba TLJ:
ochrana ochrana ochrana

KČÉ]

Služby TLJ jsou speciñkovany ve Všeobecných obchodních pndminkách, které
jsou přílohou Č„ 2 této smlouvy.

komunikačního

zařízení
ANO C]:i C3

KČ

Komunikace na TLJ:
vedeni SIM ksny

mi“

KC[j

Obchodní sleva 20% Kč

Paušální cena za služby TLJ celkem měsíčně 1.320 Kč

ceny/sou bez DPH

Pausáíní cena za služby TLJ celkem měsíčně: 597 Kč

cena uvedena o DPH

Cena hrazeneho výjezdu AZS dle typu služby TLJ Kč bez DPH Kč o DPH

É] [j

Cena za připojení chráněného objektu k TLJ Kč bez DPH Kč s DPH

É] [j

2 Ceny ostatních služeb šă řídí oenlkem společnosti JABLOTRON SECURITY platným v době objednání příslušné služby.

3' V případě zmeny sazby DPH bude cena služby učlovana s DPH v nové Výsí ode dne LíČínVíDStÍ příslušného zakona,

Fakturace sluzeb bude prováděna čtvrtlelne predem zasílána.

x'
?Zl 'if' adresu 1:

ir: adresu 2:

Závěrečná ujednání

1 Datum zahájení poskytování sluzeb TLJ 03 10 2020

2 Smlouva sr: uzavírá ak, dobu neurčitou

3. Pravní vztahy, výslovně touto smlouvou neřešeny, H: dále řldl Všeobecnými Obchodními podmínkami společnosti JABLOTRON

SECURITY. nimiž byl zákazník před uzavřením této smlouvy seznámen které tvoří Přilohu Čt 2 této smlouvy

4, Tato smlouva si: vyhotbvuje ve (dvou) stejnoprsech, nichž každá ze smluvních stran obdrží po (Jednom).

Poskytovatel JA ELOTRON SECURITY as.
Zákazník

Hygienická stanice hlavního města Prahy

Jméno' MUDr ZdeňkaJméno. příjmení pfljmenl Jágruva

Pozice
Pozice

ředitelka

Podpis
2(aha

Pod
P

Is

ü!h
nická či

12. HO GI Prahu
Seznam prnun mw.:

203
Č. Bezpemosml

do|aznlk

bnklnvnľcñllrádka zeeses7co.›
Č. u Všeobecné obchodu! podminky

„owu Prahu 658250'1/0710tel' zs bm:
x
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JA B-093649.00

Bezpečnostní dotazníkI;
Přllnha ě. ke Smlouvě poskymvánl služeb Tlsňové linky

L A Í ÍKOI x'
-uncnnsml ::uranu

A) Chráněný objekt

Název objektu: Hygienická stanlce nlavnlho města Prahy sldlem v Praze

Typ objektu: rodinný dům byt kancelář prodejna J'IriýÉ] [Ů [:J

Adresa objektu:

Ulice: Nechanského Č.p4 !č.u (č. para): 590/1

Vzhled objaklu:

barva druhstřechy kryliny: plochá barva lasady:

GPS souřadnice objektu, 50 09479800, 14 35567500 pacat podlaží'

Typy kontroly:

í
vnitřnl plášrová Obvodová X částečná

a s
Šli??

i :nm

h: IW. Kanceláře v palruve budově. střeží se celá budova. fasáda béžová, okna ::i dveře bllév oblek!

wow

cpiucen

Tv» syllému na TLJ:

(spmvne lámu přlpnjoného na TL vananly omaue x a vypime 'VD systemu)

Jablotron .IAElektrický zabezpaěwa lsystém (alarm) ! typ
l

Jiný system: .W . „ ›tă;§\a Ů : ÍÍÍÍWĚ

V případě pílpojanl vme syslemú na TLJ bude pro kazdy VYPlněn samaslalný Bezpečnostní duiazniki

Sen/il alarm u zajišťuje munlážnl pnrtnar:

název' - Jan ZERZÁN IČ' 11205164

objednávky zámbnlch mimozáručnlch servisních prací na' tel.: 605 41 9 990

Montážní partner je zmocnén hláslí TLJ vypnuíl alarmu při servisu:

ANO NE, čímž je objekt vyřazen ze stfeŽenI TLJ až du oznámení ukončení servrsu.É] É

Způsob připojení alarmu na TLJ:

Připojaní systém u 'IE TLJ je provedeno níže uvedeným komuníkačním zařízením

Radiový vysílač GPRS/SMS komunikátor GPRS komunikátorEl Ů

Teleíonnl komunikátor Jiný komunikátorÉ] É] :i

JABLOTRON SECURITY u. 'A dubu mam 149 m Praha AI Czacll Republic | xammen Ilníu :mi :jiri: mi bazDMnosínlcenlmm.cz

IC 28501561 SPOLEČNOST ZAPSÁNA u MĚSTSKÉHO saunu v PRAZE ODDÍL a vLozKA i4aas Cu 1939178359/0500

F-l2-120 3/: 004.02
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B) Kontaktní údaje

ZÁKAZNÍK:

Kontaktní osoby:

Jméno a příjmení telefonní kontakty role heslo'

' NebudeJi kontakínl osoby vypłnñna heslo. bude kontaktní osoba nvěl'ería operátorem TLJ pomocí teíeíonníhn Čísla.

POSKYTOVATEL:

Tísňová linka: Zákaznická Ilnka:

tel.- 244 IWH Mil tel 500 522 e-mail zakaznicka.Ilnka@jablotr0n.cz

C) Upřesnění parametrů služby TLJ

Před vysláním AZS je o ANO pri nedovolání ANO pri nedovoíánl NE zakazn ik má NE zákazník nema

přijetí signálu „pop
výjezdu nonlacach" zákazník

vysla! AZS' AZS nevysłlaí možnost možnost

informován operátorem TLJ F l'-
odvolat výjezd odvolat výjezd

Před vysláním výjezdu AZS
je ANO při nedovolání ANO při nedovolánl na zákazník má NE zakaznik nemá

přijetí signálu ..panlka“ zákazník
vyslat AZS AZS nevysííat

mnžnost možnost

iníormován operátorem TLJ: odvolat výjezd' odvolal výjezd

Při prijeti signalu ..poruchľ je ANO informovat ANO Informovat NE neiníormovaí

Zákazník lnfcrmovün operátorem telefanlck Y
rxmr. g. SMS'

TLJ [Ů !i |_

standardnl volby nastavení služeb ochrana

D) Nastavení doplňkových služeb

Služba „zasílaní měsíčních výpísů TLJ“ a-maiíam: ANO NE

É]

V dne
2.1:?- Z ala

V dne 25 053i 2020

Poskytovatel
JABLOTRQN SECURITY as Zákazník Hygienická stanice hl města Prahy

Jméno. příjmení Jméno, příjmení
MUDr Zdeňka Jagrova

Pozice Pozice ředitelka

Podpis
RITY as, Podpis

Praha 4

Pra.„

u:

í'i'ská 17“ tin 01 Praha 1

JABLOTRON SECURITY K dubu 232811: 149 litr Praha n Czech Rapuhílc zakuxrricka !trika mr :-lzji' din neznacnostnicemrumu
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-u-:tuusvni ::uranuli
Číslo smlouvy JAS-09364900

Dodatek č. smlouvy poskytování bezpečnostních služeb
[Z

uzavřené dne: mezi smluvními stranami:
2:33. 7.71 .2

Poskytovatelem' JABLOTRON SECURITY a.s.„ IČ 28501861, DIČ' (3228501861,

sídlem K dubu 2328/2214 149 OO Praha 4. spis. zn. 814899. vedená u Městského soudu v Praze.

bankovni spojeni: Česká spořitelna, Č. učtui 1939178359/0800, tel: 800 800 522

a

Zákaznlkem

Jménolnalev: Hygienická stan|ce hlavního města Prahy Ha' sídlem v Praze

Eydlištňlsldlo:

Kontaktnl e.-mai|:

Předmět dodatku

Smluvní strany tímto dodatkem ménl na chráněném objektu:

Název Hygienická sunlce hlavního města Prahy sídlem v Prazeobjektu

Adresa objektu:

JABLOTRON sEcuRmł M a Dubu 'nam' im: 1va thn Czech xňkaznlckA err' [ma zur-1:1 lží/1Rupuhuc wwwmupunusmicenlrumm

IČ: 20501551, sPoLECNosI ZAPSÁNA u MĚSYSKÉHO sounu v ?mi ODDIL a. VLozKA masa. CIA 19391 nase/neon
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zněnl smlouvy a to tak. že doplňujl následullcl uslanovenl'

Transparentnost úřadu al přlskup k informacím

1, Pnskylcvatel bere na védoml povinnost zákazníka uveřelnll tuto smlouvu v souladu zákonem č. 340/201 5 Sb„ o zvláštních

podmínkách úcwnnosu některých smluv„ uveřejnovénl těchto smluv g o registru smluv (zákon o registru smluv), a' ustanovením §

219 zákona Č 134/2016 Sb., a zadávání veřejných zakázek. !tí vmlřním předpisem zákaznlka č. 11/2016 u:) dne 23. května 2016.

Registr smluv HSHMP zásady upravující jejich uveřejňování.

2. Poskytovatel bere na vědomi povinnosl zákaznlka vyplývajícl ze zákona b 106/1 999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

ve znénl pozdějšlch předpisů.

3' Poskytovatel bere na vědomí. že je na základě § 2 plsm. e) zakona Č 320/2001 Sb. o inančnl kontrole ve veřejné správě a o

změně nskiarýcn zákonů (zákon o ñnanční kontrole), ve znénl pozdějších předpisů, osobou pcvmnou spolupúsobit při výkonu

íinanbnl kontroly

4. Smluvnl strany souhlasí s tim» aby lato smlouva byla zveřejněna na olicialnich webových stránkách zákazníka, to včetně

a dodatku bez časového omezenlpřlpadných příloh

5. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčanlivost o všech skutečnostech, které dozvěděl v souVislosti s plněním této smlouvy

osobě zákaznlka Povinnost mlčenlivosli trva
po

ukončenl smlouvy, a to 5 let.

Smlouva nabývá platnosti dnem iejlhu podpisu oběma smluvními slranami účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv

Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání smluvních stran. která nejsou. v
rozporu

se změnami dohodnutými v tomto dodatku, zůstávayí nezmšnéna.

2 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami

3. Dodatek le sepsán m dvou stejnopisech, po jednom pro
každou ze smluvních Stian.

Poskytovatel JABLOTRON SECURlTV Zákazník Hygienická stanice hlavního mesta Prahy

zastoupen Jméno. příjmení MUDr Zdeňka Jágrová

Na základě Pozice

Podpis Podpis

Hygienická Slíállüc iii. m. Prahy

Sí; siřlrm V Phil::

Rytířská 12. líľl Dí Praha í

”ohm/n; s ľlliráižkz 203

IEI. 296 335 700.

ČNB Praha í 55825011/0710

JABLOTRON SECURITY u. ší Dub" :mna | EU III Praha Clash Republic] zakamlnkt linka ímuí í-injií HM
bezpecnoslnícentmm

íČ zasoíasí, SPOLEČNOST ZAPSANA u MĚSTSKÉHO souou v PRAZE, ODDIL a, VLOŽKA mm, CJ'J. íBJSíTBSăSíUBGU


