
SMLoUvA o DÍLo
č. 1 /2019

Na oStrahu a ochranu objektu
Hlavatého 662, Praha 4, Háje.

1. Smluvní Strany

Objednatel:

Hlavní město Praha
Mariánské naˇměstí 2, Praha 1
IC 64581 DIC C200064561

V Zastoupení
Q-FACILITY a.S.
Na Příkopě 859//22
110 00 Praha l
IČ: 00064581
DIČ: CZ 00064581
Zastoupená:
Ing. Marek Hej Ský, Statutání ředitel

Zhotovitel:

KMP GROUP S.r.o
Zastoupená Vladimírem Malým
Kodaňská 61/45
10100 Praha 10
IČ 29054516
DIČ ČZ 29054516
Bankovní Sioi' ení:



2. předmět plnění

Předmětem plnění této Smlouvy je Ostraha a Ochrana objektu Hlavatého 662, Praha
4 Háje (dále jen Objekt).

3. Čas a intenzita Ostrahy, Smluvní Období

Ostraha objektu bude prováděta nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní V týdnu (Včetně
dnů volna, klidu a Svátků) jedním pracovníkem dodavatele.
Tato Smlouva Se uzavírá na dobu určitou, od l. května 2019 do 31. prosince 2019

Výkon ostrahy bude Zaháj en l. května 2019
Stanoviště ostrahy je určeno objednatelem, nachází Se V přízemí u hlavního Vchodu
- recepci objektu.

4.
Cena a platební podmínky

Cena je stanovena dohodou smluvních stran na částku 167,- Kč (Stošedesátsedm
korun českých) bez DPH Za hodinu. Cena Za dodané Služby je Splatná vždy po
uplynutí každého měsíce provedeného výkonu ostrahy, beZhotovoStním převodem
Z bankovního účtu objednatele na bankovní účet Zhotovitele do 14 dní od doručení
faktury.
Dodavatel je plátcem DPH.

5.
Práva a povinnosti smluvních Stran

Objednatel je povinen:

a) přidělit a předat Stanoviště ostrahy
b) umožnit používání Sociálního zařízení, Včetně dodávky elektrické energie a
pitné Vody.
c) seznámit Zhotovitele S provozními a místními podmínkami pro potřeby školení
PO a BOZP
d) neprodleně odstraňovat Závady nahlášené Zhotovitelem, které brání Výkonu jeho
činností V rozsahu této Smlouvy.
e) informovat Zhotovitele o Všech Změnách, které mohou mít Vliv na výkon jeho
činností V rozsahu této smlouvy



Zhotovitel je povinen:

a) Zajistit dodávku Služeb V rozsahu této smlouvy V souladu S platnými předpisy a
přílohou č.1 této smlouvy - Směrnice pro Výkon služby předmět, rozsah a činnost
Ostrahy.
b) Vést řádnou evidneci provedených úkonů Ostrahy (knihu Služb, knihu Obchůzek
a zásahů, evidenci návštěv a kontrol.
c) neprodleně informovat Zástupce Objednatele O Závadách a Okolnostech, které
mohou mít Vliv na Výkon jeho činností V rozsahu této smlouvy
d) neprodleně informovat objednatele O záVažných provozních a mimořádných
situací
e) V případě mimořádných situací neprodleně přijmout Opatření k zamezení Vzniku
škod. Je li to nutné informOVat složky Integrovaného záchranného systému
(Policie, HZS, Záchranná zdravotnická služba, Městská Policie a pod..)

6.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Objednatel se zavazuje seznámit Zhotovitele s místními podmínkami PO a BOZP.
Zhotovitel se Zavazuje provést Seznámení Zaměstnanců S podmínkami PO a BOZP
dle platných předpisů. VybaVit Zaměstnanec Osobními Ochranými pomůckami a
prostředky. Dodržovat Ostatní bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické
předpisy.

7.
Ostatní ujednání

Zhotovitel přebírá odpovědnost Za škody Způsobené porušením Obecně platných
právních předpisů nebo podmínek této smlouvy

Zhotovitel prohlašuje že je pojištěn pro případ Vzniku škody způsobené provozní
činností. Kopie pojistné Smlouvy je přílohou této Smlouvy.

8.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu Obou Smluvních stran.
Vyhotovuje Se Ve dvou exemplářích Z nichž každá Smluvní Strana Obdrží jedno
VyhOtOVení.



Obě Strany se ZavaZují bezodkladně V průběhu realizace této Smlouvy Si navzájem
písemně sdělovat Změny údajů uvedených v Obchodním rejstříku a Koncesní
listiny.
Tuto Smlouvu lZe vypovědět dohodou obou smluvních Stran a to vždy písemně
S výpovědní lhůtou jednoho kalendářního měsíce, která Začíná prvním dnem
následujícího měsíce po písemném podání výpovědi druhe' Straně.
Účastnící této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí S jejím obsahem,
Že tato Smlouva byla sepsána na Základě pravdivých údajů a podepsána Z jejich
prave' vůle a nebyla sjednána ani podpesána v tísni ani Zajinak nevýhodných
podmínek.

Přílohou te'to smlouvy jsou:
0 Cenová kalkulace

Koncesní listina - Ochrana osob a majetku
Osvědčení o registraci DPH
Smlouva o pojištění odpovědnosti Za Škody
Směrnice pro výkon služby ostrahy v objektu Hlavatého 662, Praha 4 - Háje.

29.“ UL. 2019

Obj ednatel

ICO: 07286368, DIČ: 0207286368
Na příkopě 859/22.

110 00 Praha 1




