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Společnostl: JABLOTRON SECURITY lČ 28501 SSL DIČ CZ28501861 „ „ won my! __J

se sídlem K dubu 2328/28. 149 00 Praha 't Zapsaná v obchodním relstřlku u Městského soudu v Praze oddíl B

vložka 14699. bankovnl SDOIEHI Česká spořitelna. Č účtu: 19391 7835910500 tel: 600 800 522

(dále jen .společnos\ JABLOTRON SECURITY“)

zákazníkem

Právnická osoba nebo podnlkajlcl fyzická osoba:

Obchodni firma: Hyglenlcká svanlce hlavnlho města Prahy se sídlem v Praze

Ad rasa sídla:

Ulice. Rynřská čłp, 60,: 404/12

IČ: 71009256 Telefonní číslo:

Kontaktnl s-mail.

osoba:Nepodnikullcl łyzlcká

Jména

přijmanl:

Trvale bytem:

Komaktnl e›maxl:

Předmět smlouvy

1. Společnost JABLOTRON SECURITY se zavazuye, m: podmlnek dále uvedených, napoiwt alarm v chráněném objektu na Tísňovou

Imku Jablotron (dale jen „TLJ“) kl poskytovat zákazníkcw bezpečnoslnl služby uvedené v clánku této smlouvy al další služby
uvedené v příloze Č„ 1,

2. Zákaznlk se zavazula w. poskytnulé služby plant sjednanou cenu.

3. Alarm a chráněný objekt jsou bllže specillkovány v Bezpečnostním dutazníku. který JE přllohou Č.1 této smlouvy

JABLOTRON SECURlTY nu :1 :mir um" im' Pnłu sl Czech Republic | zñklmlcká linku 1x; 522 mzpacnammcenuum

IČ 25501561' SPOLEČNOST ZAPSÁNA vMĚSYSKÉHG souuu PRAZE ODDÍL VLOŽKA 1439i CJ'J 19391 7535910000

5.12.12»
170409



Poskytované služby TLJ jejlch :-Hm
PEČ u l

Zakladni Běžná Celková

Služba TLJ:
ochrana ochrana ochrana

cena' KČ

Služby TLJ jsou specrñkovány ve Všeobecných obchodních podm lnkách. kleré jsou přílohou Č. 2 telo smlouvy.

Pronájem komunlkačnlho
ANO cena: O Kč

zařlzenl C][:]

Komunlkace na TLJ:
vedenl :am karty

cena:
KČE

Obchodní sleva 20% Kč

Paušálnl cena za služby TLJ celkem měsíčně Kč

ceny jsou bu DPH

Paušálnl cena za služby TLJ celkem méslčné' 113 KČ

cena uvedena s DPH

Cena hrazeného výjezdu AZS dle ľYPU služby TLJ Kč bez DPH KČ a DPH[E É]

k TLJ Kč bez DPH s DPHCena za připojenl chráněného objektu É) SJ KČ

2. Ceny ostatních služeb řidi Deníkem společnosll JABLOTRON SECURITY platným v době objednání příslušné služby.

3. V DPH bude cena úcmvána s DPH v nove ode dne účinnosh zákona'přlpadé zmeny sazby služby výši příslušného

Fakturace služeb bude Čtvrtlelně a zasílena'prováděna předem

na adresu 1:

o-mlllom

na adresu 2:

Závěrečná ujednání

1. Dalum služeb TLJ m 10. 2020zahájení poskytování

2. Smlouva rx: uzavírá na dobu: neurbllnu

3. Právní vztahy, výslovně touto smlouvou neřešeny se dále řídí Všeobecnýml obchodnímí podmínkami spolecnosti JABLOTRON

SECURITY. mmíž byl zákazník před 'uzavřením této smlouvy seznámen a které ívm'í Příloha Čl 2 léto smlouvy

4' Talo smlouva se vyholovuje ve 2 (dvou) slejnoplsach. z nlchŽ každá ze smluvních stran obdrží
po (jednom).

Poskytovalel JABLOTRON SECURITY 2x.) Zákazník Hygienická stanice hlavního mesta Prahy

Jmeno, příjmení Jméno příjmení MUDr Zdenka Jágrová

Pozios Pozice ředilelka

CUF Pod is
Podpis

>rana 4

Z 2850l86l

522

ablolron.a

yglc:
Seznam příloh

SC SKĚEJI 'v' Plaza.

č. Bezpečnostní dolaznlk
17.. lIíJDl Praha 1

č ,A vseobecne obchodní podmínky

Ryu'íbíil

pí-Íuäťkr 203

lel 295

uolrovní

SSG 700

JABLOTRON sEcuerv dubu mann | 149 FE PHM El Cucn Republic zákaznickh llukn :lm: hm. .w rm :wcnostlllcenuumm

IČ 235m!“ SPOLEČNOST ZAFSÁNA u MEsrsKEHo souou v PnAzEl ooolL VLOŽKA run Č.Ú. 1 ssel rasswoano

zu .1mmrrlz-lzo



JAB-045444.00

Bezpečnostní dotazník 3

Příloha Č. ke Smlouvě o poskytování Služeb Tísňové Ilrlky

'u A„ :3E I Í :I'dm
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A) Chráněný objekt

Názov objektu: Hygienická stanice hlavního města Prahy era sídlem v Praze

Typ objektu: rodinný dúm byl kancelář prodejna ÍlnýŮ [SZ í:)

Adresa objektu:

Ic.o.Ulice: Rybalkova č.p. (c. parc.) 293/39

Vzhled objektu:

barva a barva Světlástřechy druh krytiny fasády.

GPS souřadnice objeklu' 50 07033530 1444625560 počet podlaží: [D

Typy kontroly:

ír_lr-nl
ě s É] vnitřní plastová É] obvodové častečné

a'
Bílá okna do uliceí spodní řada oken mřížev plechové dvoukřídlé dvere Čáslečné prosklenémm ssl-n

„rum í

' '*:““oyw““7šsiííú

Tv P systému připojeného na TLJ:

(správné vananty unable X ä vyplňte typ syslernu)

Elektrický zabezpecov (alarm) Ě] typ Jabíoímr JA-GO

Elektrický požární systém (EPS) Top

Jlny system: Ů V je a Í„_W_

v případě připojení vlce systému na TLJ bude pro každý vyplněn samostatný Bezpecnoslnl dotazník

Servis alarmu zajišťuje montážní partner:

název IČ: 13129147

objednavky záručních mlmozáručnich servisních prací na íel.:

Montážní partner je zmocněn hlásll TLJ vypnutí alarmu při servisu:

ANO NE, :čímž je objekí vyřazen ze střežení TLJ až do oznámení ukončení servisu.

Způsob připojení alarmu ik' TLJ:

Připojení systém u IH TLJ je provedeno n lže uvedeným komunikačním zařízením

Radiový vysílač GPRS/SMS komunlkátor GPRS komunlkatolÉ]

Telefonní kemunlkálor Jiný komunikátorÉ) :1

JABLOYRON SECURITY as. K dubu 232W“ 149 na Praha 4 czech Reľuhllc zákaznická linka mi) stul 522 www.hezpecnoslnicenłrunmz

lČ 235mm, SPOLEČNOST ZAPSÁNA u MĚSTSKÉHO SOUDU v PRAZE ODDíL a VLOŽKA 14st ČJ).- ísssívaasmoaoa

Frlívlží) WOWDG
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B) Kontaktní údaje

ZÁKAZNÍK:

Kontaktní osoby:

Jméno a příjmení
telefonní konlakty role neslo'

' Nebude-li li kontaktní osoby vyplněno heslol bude kontaktní osoba ověřena operátorem TLJ pomocí telefonního Čísla.

POSKYTOVATEL:

Tísňová Ilnka: Zákaznická linka:

tell' 244 IIHI] 220 tel.: 800 11m] 522 e-maíl: zakaznlckaJinka@jahlotron.cz

CI Upřesnění parametrů služby TLJ

:HH: vyslánim ANO pil nedovolánl ANO při nedovolánl NE zákazník ma NE zákazník nemá

přijetí signalu ..pop
výjezdu AZS ye bool-ch“ zak;51-! n azník

VY
!lat AZS' AZS nevysllat možnosl možnost

informován operálorern TLJ: Ů |_
odvolal výjezd

|_
odvolal výjezd

Před vyslánlm menu AZS je o ANO pI'I nedovmání ANO pH nedovmanl NE zákazník má NE Zákazník nemá

pmeu signálu „panlka“ zákaz" ík
AZS AZS

možnnst možnost

młormován operátorem TLJ

vyslat nevysHat

odvolal odvcka| výjezdvýjud'

Ph přijetl signálu „poruchl“ )e ANO › infovmovat ANO - Informoval 11: > neinlurmoval

zákazník informován operátorem lele'omckY pomá SMS'

TLJ É] 47 ]_

S\andardni volby nastavení sluzeb Ochrana

Nastavení služeb
D) doplňkových

NE
Služba „Zasílání měsíčních výplsú TLJ“ e-mallem: ANO

Poskytovatel
JABLOTRON SECURITY as. Zákazník Hygvemcká stamce hl města Prahy

Jméno, pñjmenl
Jméno, přljmanl MUDI Zdeňka Jágrová

Pozice Pozvce

Pod is Pod
p

!s

K a 4

IC'
:-iyglenick

ermaw

m 1/0710

nudlnmmt sEcuan 'A dubu 132m; 149 1.qu Praha czech Republic | xlkuuinká linka :mi 1:th km mecnostnmenuum

IČ 28501661 „ sPOLECNosr ZAPSÁNA MÉSÍSKÉHO saunu v PRAZE ODDÍL a„ VLDŽKA Ness. Č.Ú 1939178359/0500
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Číslo smlouvy JA5~0454M.00

Dodatek č. smlouvy poskytování bezpečnostních služeb
E]

uzavřené dne: mezi smluvními stranami.

Poskytovatelem: JABLOTRON SECURITY a.s.„ IČ. 28501861. DIČ CZ26501861.

sídlem 3 dubu 2328/23. 149 DO Praha 4. spis. zn. 514899' vedená Městského soudu v Plaza

bankovnl spojení. Česká spořitelna, č, účtu: 19391 78359/0800 tel.: 800 800 522

l=v

Zákazn íkem

Jménol nágav: Hyglenická stanlce hlavního města Prahy Liz] sídlem v Fraze

Bydlíštělsldlo:

404/12Ulloe Rytířská Č.p. /čot

Datum narození l IČ: 71009256 Telefonní Číslo: 733 673 QDA

Kontaktní e-maul:

Předmět dodatku

Smluvní strany tímto dodarkem mění na
chráněném objektu

Název objektu Hygienická stanice hlavního města Prahy ,4-4 sídlem v Praze

Adresa objektu:

JABLOTRON sEcuRlTv x ::4 !mm 'Uhlíř 149 “u Praha 4 Cuch
Rlpuhílc zákunícká 1m: vX'lIX aon :ŽE www.huxpecnosínicemrum

IČ 20501351, SPOLEČNOST ZAF'SÁNA u MĚSYSKEHO souDu v PRAIE ooolL VLOŽKA uns. Č UK 15391 7335910500
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znění smlouvy a to tak, že doplňují následující ustanovení:

Transparenlnosl úřadu a přístup k informacím

14 bere na vědomí tuto sm Iouvu v souladu sr: zákonem Č. 340/201 5 o zvláštníchPoskytovale povlnnosl zákazníka uveřejnit Sb,

podmínkách účinnosti některých smluv. uvařejňování těchto smluv p regístru smluv (zákon o regístru smluv) a ustanovením §

219 zákona b. 134/2016 Sb„ zadávání veřejných zakázek. ::í vnitřním píedpisem zákazníka Č. 11/2016 ze dne 23 května 2016.

Registr smluv HSHMP a zásady upravuyící jejích uverejňovánl

2. Poskytovatel bere na vědomí povinnost zákazníka vyplývaj Icl v4:: zákona Č 106/1 999 StLí o svobodném přístupu k Informacím.

m:) znění pozdějších předpisů.

3' Poskytovatel bere na vědomí, že je na základe § 2 plsm e) zákona Č. 320/2001 5th o ñnančnl kontrole ve veřelné správě u

změně zákonů o ítnanční ve znění osobouněkterých (zákon kontrole), pozdelšlch predpísú. povinnou spolupůsobit pri výkonu

únanční kontroly

4 Smluvní souhíasl tato smlouva na oñcíálnlch stránkách a to včetněstrany tím„ aby byla zveřeí nena webových zákazníka

případných příloh a dodatku bez časového Omezení

5. Poskytovatel zavazuje zachovávat mlčsnllvost o všech skutecnosteoh, které se dOZVědŠI v souvislostí s plněním této smlouvy

a osobě zákazníka Povinnost m íčenlívosti trvá
po

ukonoení smlouvy. a lo 5 let

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podplsu oběma smluvními stranami a účlnnostl dnem zveřejnění v registru smluv ,

Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání smluvních stran, která nejsou v rozporu se Zméríamí dohodnutýmí v tomto dodatku, zůstávají nezménéna.

2. Dodatek nabývá úbtnnostl dnem' leho podpisu oběma smíuvnlml stranami

3. Dodatekje sepsán ve dvou stejnoptsech, po jednom pro
každou nr:: smluvních stran

Poskytovatel JABLOTRON SECURITY as Zákazník Hygienícká stanice hlavního města Prahy

MUDrZastoupen Jméno. příjmení Zdeňka Jágrová

Na základe Poztce ředitelka

x,

Poapa
K 4

Podpis

8501861

e.

'2

.tygienická
shanim 'nL Frau)

SC síděrím v

121 ílí'l 01
t" ram n Prkh

Pra a

přihrádka
203rtyir'r'sia u postovni

331 700

Prk'íal éssrsmvomtel. 29 ČNB
IČ 71009256

JABLOYRON SECURITY H mim' zna/za 140 mi Praha 4 Such ReDublíc ztkaxnlckn linka :mi 512
bezpecnostnicentrumsz

IC zasutaet SPOLEČNOST ZAPSÁNA MĚSTSKÉHO souDu v PRAZE, s! VLOŽKA Ness c.u.: 19:91 normami-1.:
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