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Číslo smlouvy: JAB-1001AB.DO

Smlouva poskytování služeb Tísňové linky

uzavřená mezi smluvniml stranaml

Poskytovatel

Společnosti: JABLOTRON SECURITY a.s., IČ 28501 551. DIČ CZ28501 551.

sídlem: K dubu 2328/2a, 149 00 Praha 4. zapsaná v obchodn Im rejstříku u Městského soudu v Praze. oddíl E,

vložka 14899, bankovní spojení: Česká spol'ttelna, Č. ůčtu 1939178359/0500, tel, 800 800 522

(dále jen „společnost JABLOTRON SECURITY“)

Zákazníkem:

Právnická osoba nebo podnlkajícl fyzická osoba:

Obchodni firma: Hygienická stanice hlavního města Prahy m sídlem v Praze

Adresa sídla:

IČ 71 009256 Telefonní číslo' 733 673 904

Kontaktní a-mail:

Napodnikaiicl fvzická osobai

Jméno

přljmeni:

Trvale bytem:

Předmět smlouvy

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

Itnku Jablotron (dále jen „TLJ”) a poskytovat zákaznikow bezpečnostní služby uvedené v Článků této smlouvy další služby

uvedené v příloze Č, 1,

2. Zákazník se zavazuje za poskytnuté služby platit sjednanou cenu

3. Alarm chráněný objekt jsou blíže speciflkovány v Bezpečnostnlm dotaznlku, který je přílohou Č,1 této smlouvy.

JABLOTRON SECURITY 3.9. dubu WWE' na !IL Praha AI Czech Republic l zákamlcká linka WF :till 5)? www.l›ezpacnosmlcentrum.uz

lČ 23501851, SPOLEČNOST ZAPSÁNA u MĚSTSKÉHO souou v PRAZE, ooolL a, VLOŽKA 14899, Ď u 1939173355rnaoo

m 2.120 inu/zm



at PELno :mi rRu

Poskytované služby TLJ P.; jejich :-Iatľ-J

Základnl Běžná Celková

Služba TLJ:
ochrana ochrana ochrana

Kč[Ě]

1. Služby TLJ jsou speciúkovány n:- Všeobecných obchodních podmínkách, kteve anu přílohou čł 2 této smlouvy.

Pronájam komunlkačnlho
cena: Kč

zařízení
ANO [Z]::J :J

Komunikace na TLJ:
vedení SIM karty

cena:
KČ[j

Obchadnl 51eva 20% Kč

Paušální cena za služby TLJ celkem měsíčně 1 320 Kč

ceny/sou bez DPH

Paušálnl cena za služby TLJ celkem měsíčně 1597 Kč

cena uvedena q DPH

Cena hrazenéhc vý)ezduAZS dle lYpu sl užby TLJ KČ bez DPH Kč s DPH[Z] [Z]

Cena za připojeni chráněného objektu k TLJ KČ bez DPH Kč k. DPH
E [j

2. Ceny oslatn Ich služeb se řldl ceníkem společnosll JABLOTRON SECURITY plalným v době objednání příslušné sluzby.

3. V připadá zmeny sazby DPH bude 1mm služby účlována ą DPH v nové Výšl ode dne účinnosti příslušného zákona

Fakturace sluzeb bude prováděna Čtvnletné předem a zasllána

na :dresu 1: podatelna®hygprahacz

a-mlllom
,u adresu 2: marek vllous@hygpraha cz

Il|„ Závěrečná ujednání

1 Datum služeb TLJ: 09 03 2021zahájenl poskytování

2. Smlouva se uzavlrá na dobu. neumilou

3. Právní vztahy, výslovně touto smlouvou neřešeny, se dále řídí Všeobecnýmí ubchodnlmí podm ínkaml společnosti JABLOTRON

SECURITY. nimlz byl zákazník před uzavřením této smlouvy seznámen které lvořl Přílohu b„ Z této smíouvy

4, Tale sm Iouva se vyhatovuye u: 2 (dvou) slemopísech, z níChŽ každá ze smluvních stran obdrží
po oeunom).

25; '03. 'VIM Vv-

Poskytovatel JABLOTRON SECURITY Zákazník
Hygienická stanice hlavního města Prahy

Jméno, příjmení Miroslav Dohnal Jmeno, plíymenl M U Derdeňka Jágrove

Pozice regionální obchodní ze slupce
Pozice

ředitelka

JABLOTRON CURITV
Podpís

Praha 4

Podpis

26501 861

aolaíronu

'Ylll'inlllăč C !13. m.
Hany

Seznam „mon, SC , ...W 5km V m. .u Pľñb'ł
c. Bezpečnostní dolazník
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JAB~100148.00

Bezpečnostní dotazník

Příloha Č› ke Smlouvě o poskytování služeb Tísňové línky

A!u íIEE“KčÍ
A) Chráněný objekt

BEIPECNDSÍNI ::umím

Název objektu: Hyglenlckú etanloe hlavního města Prahy se sídlem v Praze

'fw objektu: rodrnný byl kancelář prodejnaÉ) É] É] [:]

Adresa objektu:

!č.o.Ulrce: Rybalkova Č-P (č. paro). 293/39

Vzhled objektu:

barva a druh barva světlá žlutástřechy krytiny' lesády

GPS souřadnice objektu. 5007033530, 1444625560 pocet podlaží'

Typy kontroly:

E w.. _ eau. É] vnitřní plastová É] obvodové částečná

E WI'
u?

,li El Jedná ex-J 2 patrová budovy, první dostupná volně n ulice. dmhá vstup přes vnltřní dvůr 7

j m j :Jiří okna do uíloe, spodní rada oken mříže, plechové dvüukřidlé dveře Částečně prosklene.

cau... M omluvu mu.

Ty p TLJ:

(s typ systému)

Elektricky požární s; _ ..1. uší!|.ľ.;;1.;,u;x: V

__ý'ý *i í

V püpade připojení více syslemú na TLJ bude
pro každý vyplněn samostatný Bezpečnostní dotazník.

Servis alarmu zajiăt'ujo montážní partner:

název' IC:

objednávky záručních mlmozáručních servlsnlch prací na tel:

Montážní partner je zmocnén hlásil TLJ vypnutí alarmu přl servisu,

AND NE. ČImŽ je objekt vyřazen ze střežení TLJ až do oznámení ukončení sewlsu,

Způsob připojeni alarmu na! TLJ:

Připojení systému na TLJ je provedeno níže uvedeným komunikačním zařízením

Radiový vysílač GPRS/SMS komunikátor GPRS komunikátorÉ] lÍ]

Telelonnl komunikátor Jiný komunikátorij Ů í:

JABLOTRON SECURlTY am. dubu 22mm 149 ani Praha m Czech Republic !uknnlcka linka !Mil Hilti -n www.beznecneslnlcentrum

ic 23501551, SPOLEČNosr ZAPSÁNA MĚSTSKÉHO souou v PRAZE, ODDlL VLOŽKA 14899, ČI] 1939175359ímłn0

512,1 zc 3/4 Howe



uznrnosml ::mailu

KontaktníB) údaje

ZÁKAZNÍK:

Kontaktní osoby:

Jméno a
telefonní role heslo'příjmení kontakty

k „ý,_ W, A

' Nebude-Il r kontaktní osoby vyplněno hesla, bude kontaktní osoba ověřena operátorem TLJ Pomoci lelelonního cisla,

POSKYTOVATEL:

Tísňová Ilrika: Zákaznlcká linka:

tel.: tell' BOD 'LI'E 522 e-meil: zakaznlcka.llnka@iabletron4cz

C) Upřesnění parametrů služby TLJ

:If-T; vyslánim ANO pil nedevolánl AND pri nedovolánl NE zákaznik má NE zákazník nema

přijeli signálu ..naplno
výjezdu A25 je poplach" záksu kaznlk

vys
lat AZS'l AZS nevyslíat moznost možnost

lnlormován operátorem TLJ. É] odvolal výjezd odvolat výjezd

je ANO při nedovolání ANO -pľi nedovola'ní NE NE - zákazník nemá

Před vyslaním oliietl sionálu,
přijet sign u „Pan

vyjazuu panlka' AZS ' zakn ,muo ilk
VY

slet AZS AZS ne
VY

sílat
- zákazník má možnostm est možnost

Inlormovárt operátorem TLJ: É] |_
odvolat výjezd'

l×
odvolat výjezd

21' přijetí signálu „porucha“ je
ANO - informovat ANO Informovat NE neiníormovat

zákazník informován operátorem telefonlck
Y pouze

SMS'

TLJ [É] 1)? l_

standardní volby nastavení služeb ochrana

Nastavení doplňkových služebD)

Služba „Zasllánl měsíčních výplaú TLJ“ emailem: ANO NE

Ď

dne V

V- Zš U3, 2021 um-

Poskytovatel
JABLOTRON SECURITY Zákazn lk Hygienlcká stanice hl, mesta Prahy

Jména, příjmení MUDr Zdeňka JágrovaJméno, příjmení

obchodní Pozice ředitelkaPozice regionální Zástupce

Podpis
JABLOTRO SECURITY u.

Podpls
Praha 4

IČ. 28501 Sat

2

ă@jab|otron.cz íl'i,

tn

JABLOTRON SECURITY tí dubu nout/E 145 EF. Praha Czech Republlc
zákaznická linka '-IIIII BOD či ostnioeritvum

iC 255011151, SPOLECNosr ZAPSÁNA MĚSTSKÉHO souou v PRAZE. ODDÍL e, vLoZKA Mass. c.ú. 1935175359/oaun. , '07.10

Prahat 55825011 IČ 71009255
M 2421i m 1704,02
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Dodatek č. smlouvy poskytování bezpečnostních služeb

uzavřené dne: mezi smluvními stranami:

Poskytovatelem: JABLOTRON SECURITY
a.s.,

IČ: 28501861, DIČ' CZ28501861,

se sídlem K dubu 2328/2a, 149 00 Praha 4, spisu zn, 1314899, vedená u Městského soudu v Praze.

bankovni spojení: Česká spořitelna, Č. účtu. 1939178359/0800, tel.: 800 800 522

Zákazníkem:

Jménol název: Hygienická stanice hlavního města Prahy sídlem v Praze

Bydliště/sldlo:

Datum narození/IČ' 71 009256 Telefonní Čísla.

Kcmaktnl E-mall:

Předmět dodatku

Smluvní strany Hmm dodatkem mém' na chráněném objektu.

Adresa objektu:

JABLOTRON SEGURITV \'a Duhu 2318/2; | 14g FE Praha 4 Cmi'
Rnyubu: zäknmická linka 522

wwawZPecnoslnIcemmm.“

!Č 25501551. SPOLEČNOST ZAPSÁNA u MĚSTSKÉHO saunu v PRAZE ODDÍL a VLOŽKA wave, Č L' 1939175359/0500



nudnou:

E

znění smlouvy to tak. že doplň UJI násłedujlcl ustanovenľ

Transparentnost úřadu a přlslup 5 wnformaclm

1. Poskytovatel bere na vědomi povwnnost zákazm'ka uveřejnil tuto smbuvu v souladu se zákonem Č 340/2015 Sb.. a zvláštních

účínnostw techto srmuv a! o smluv a m uslanoven impodmínkách některých smmv, uveřejňovánl reg wstru (zákon (egislru smíuv). §

219 zákona Č' 134/2016 Sb., zadávánl veřejných zakázek, vnitřním předpwsem zákazníka Č 11/2016 v4:) dne 23 května 2016.

Regísir squv HSHMP E zásady upravující jejich uveřejňovánl.

2 Poskytovatel bere na vědomí povinnost zákazníka vprývajlcl ze zákona Č. 1 06/1 999 Sb o svobod ném pristupu k mfcrmacím,

ve znění pozdějších předpísů.

3› Poskytovaíeí bere na vědomí, že je m zákíadě § 2 písm ) e zákona Č 320/2001 Sb› o ñnančnl kontrole ve veřejné správě a

změně některých zákonů (zákon u ñnanční kontrole), ve Znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobil při výkonu

ünanční kontroly

4 Smluvní strany souhlasí s (lm aby tato smlouva byla zveřejněna na oñclálnich webových stránkách zákazníka a !o včetně

a dodatku bez časového omezení.případných příloh

5 Poskyíovatel se zavazuje zachovávat mloenlivost u všech skutečnostech, ktere se dozvěděl v souvlslosti plněním této smlouvy

a rc: osobě zákazníka Povinnost m lčenlívosti trva po ukončení smlouvy, a to 5 let

Smlouva nabývá platnosti dnem jelího podplsu oběma smluvniml stranaml a účlnnostl dnem zveřelněnl v reg lstru smluv

Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání smluvních stran která nejsou v
ľOZpOľL

se změnami dohodnutýml v tomto dodatku zůstávají nezménéna

2„ Dodatek nabývá účinnosti dnem leho podpisu Oběma smluvníml stranami

3' Dodatek je sepsán ve dvou steinopisech, po jednom pro každou nr:: smluvních stran.

Poskytovatel JABLOTRON SECURITY aus. zakazn ik Hygienická stanice hlavního města Prahy

Zastoupen Miroslav Dohnal Jmeno. příjmení MUDr Zdeňka Jágrová

Na základě regionální obchodni Zástupce Pozice ředitelka

JAELOTRON SECURITY as.

Podpis
K Dubu 4

Podpis

IČ:

e-mail'

n'ygisnické sítnice hl nLFrahy
SC' síí'änrr. V Praze

Rytířská !Zl lm m Praha 1

poštovní ll'llll'ádka 203

lcl 296 335 700

CNG Prahal 55825011/07l0

IČ 71005

JABLOTRON SECURlTV as, X1 mnm 2218123 149 on| Praha 4 Cuch Rlpuhm: | zákaznlcká ttnka !MŠ líbil 522
wwwobelpecnnsmlcemmmxz

IČ 22501351. SPOLEČNOST ZAPSÁNA u MĚSTSKÉHO souou v PRAZE B VLOŽKA Mass Cl). l939178359/0800

ooDll. m


