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SMLOUVA

o NAPOJENÍ OBJEKTU NA POPLACHOVÝ MONITOROVACÍ

SYSTÉM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

uzavřená dnešního dne, měsíce a roku, po předchozím schválení Radou hlavního města Prahy na základě usnesení

RHMP ze dnel 1. 2. 2019 pod číslem 156 a dále v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona

č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), mezi těmito smluvními stranami:

Správou služeb hlavního města Prahy

příspěvkovou organizací

se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8 — Libeň

zastoupenou ředitelem Mgr. Bohdanem F R A J T E M

IČO: 70889660

DIČ:CZ70889660

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2001360007/6000

na straně jedné

(dále jen „SSHMP“)

a

Uživatelem:

Městská část Praha-Libuš

se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha-Libuš

zastoupena starostou Mgr. Jiřím K 0 U B K E M

IČO: 00231142

na straně druhé

(dále jen „ uživatel“)

v tomto znění:

I.

Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je zajistit neziskovou centrální ochranu objektu uživatele a majetku

zde se nacházejícího, pomocí poplachového monitorovacího systému hlavního města Prahy (dále

jen „PMS“).

2. Systém je tvořen koncovým elektronickým zařízením - pultem centrální ochrany (dále

jen ,,PCO“) s obsluhou, která zabezpečí neprodleně prověření všech signálů o narušení objektu

s cílem předcházet vzniku škod na majetku uživatele.



II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je (po předchozím schválení RHMP) napojení elektronického

zabezpečovacího zařízení, instalovaného uživatelem v jeho objektu: Hasičská zbrojnice, ul.

Hoštická č.p. 701, Praha 4-Písnice (dále jen „objekt“) přenosovým zařízením na PCO,

obsluhovaný Městskou policií hlavního města Prahy (dále jen „MP HMP“).

2. Dále je předmětem této smlouvy rovněž zajištění neprodleného prověření všech signálů

o narušení objektu, které budou provádět strážníci městské policie.

III.

Závazky smluvních stran

1. SSHMP se zavazuje:

a) umožnit napojení objektu uživatele uvedeného v čl. II., za podmínek v této smlouvě dále

uvedených, na PMS,

b) zajistit podmínky pro nepřetržitý příjem poplachového signálu,

c) zajistit neprodleně prověřování signálů o narušení objektu a vyrozumívat uživatele o všech

případech, kdy bylo narušení objektu signalizováno,

d) uskutečnit výjezd vždy po obdržení signálu o narušení objektu.

2. Uživatel se zavazuje:

a) předložit SSI—IMP technickou dokumentaci k zabezpečení objektu, případně ji doplnit podle

požadavků SSHMP,

b) řádně svůj objekt vybavit elektronickým zabezpečovacím systémem (EZS) v souladu

s předloženou dokumentaci,

c) zajistit si na své náklady odborné napojení signalizačních zařízení na pult centrální ochrany

firmou SISTEL INTERNATIONAL s. r. 0., se sídlem Podlipného 8, 180 00 Praha 8,

IČO: 158 86 832, zapsanou v odd. C, vložka 1355 obchodního rejstříku vedeného Městským

soudem v Praze,

d) poskytovat složkám PMS požadovanou součinnost, zejména při aktualizaci seznamu

pověřených osob, spojení s těmito osobami a informacích z místa chráněného objektu, které by

mohli snížit účinnost instalovaného elektronického zařízení, způsobu prověřování signálů

o narušení objektu strážníky MP HMP, při opětovné aktivaci signalizace a při prověřování příčin

planého poplachu,

e) řádně pečovat o údržbu a opravy zabezpečovacího a přenosového zařízení ve svém objektu

a o jeho případných závadách či odpojení neprodleně informovat příslušné složky PMS.



IV.

Ostatní ujednání

1. Služby, které budou složky PMS na základě této smlouvy a schválení RHMP uživateli

poskytovat, jsou bezúplatné.

2. SSHMP neodpovídá za škody na majetku uživatele, vzniklé V souvislosti s vniknutím cizí

osoby do objektu uživatele.

3. Uživatel si veškeré náklady spojené s pořízením své zabezpečovací a přenosové techniky a

s její údržbou, opravami a výměnou hradí vlastními prostředky.

4. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni podpisu smlouvy vyhotovit Seznam kontaktních

osob (dále jen Seznam), který tvoří přílohu této smlouvy. Každá smluvní strana zde uvede

nejméně dvě (2) kontaktní osoby, včetně kontaktních spojení a rozsahu jejich oprávnění.

Smluvní strana, u které následně dojde ke změně údajů týkajících se těchto osob, se zavazuje

informovat druhou smluvní stranu písemně, a to nejpozději do pěti (5) dnů od vzniku této změny.

5. Dojde-li k signalizaci narušení objektu a prověřením V objektu se zjistí, že objekt nebyl

narušen a signál byl vyslán V důsledku závady či špatného nastavení zabezpečovací či přenosové

techniky, je SSHMP po třetím případu takovéhoto planého poplachu, který vyhodnotí

dle protokolu PCO správce dat systému, oprávněna od této smlouvy okamžitě odstoupit.

6. Složkami PMS se V této smlouvě rozumí MP HMP a SSHMP.

V.

Zvláštní ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla vedena v Centrální evidenci

smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje

o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselného označení této smlouvy a data jejího podpisu.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené V této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 OZ, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení

jakýchkoli dalších podmínek.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Smlouva může být ukončena dohodou nebo výpovědí. Výpověď musí být písemná a nemusí

vní být uveden důvod výpovědi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a začíná běžet dnem

doručení výpovědi druhé smluvní straně.



3. Obsah této smlouvy je možné měnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem, odsouhlaseným

oběma smluvními stranami.

4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, každý s platností originálu.

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné Vůle, že si

smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho

připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
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V Praze dne 0 7- 03' ,'13 V Praze dne %Žý/ U//

Za SSHMP: Za uživatele:

ředitel sthagrosta/  



Příloha

S M L 0 U V Y

0 napojení objektu na poplachový monitorovací systém hlavního města Prahy

Kontaktní osoby

jsou oprávněny kjednání týkajících sepřipojování objektu na PMS

Za Správu služeb hlavního města Prahv:

příjmení, jméno :

telefon v pracovní době:

fax :

e-mail :

mobilní telefon :

 

Za uživatele : MČ Praha-Libuš. Hoštická č.p. 701 parc.č. 960. Praha 4-Písnice

Hasičská zbroinice

příjmení,jméno: M r. Jiří Koubek starosta

telefon v pracovní době:

mobilní telefon:

e-mail :

 

jsou pověřeny ke kontrole objektu, případnému odstranění závady při

vyhlášení signálu 0 narušení objektu

l. příjmení, jméno :

telefon v pracovní době:

mobilní telefon:

elitel JSDH

2. příjmení, jméno :

telefon V pracovni době:

mobilní telefon:

 

V Praze dne ....q7. 05""9 V Praze dne /Í/Ž7£//7

 

Za SSHMP

 


