Č.j.: MMR-36413/2019-11
Číslo v CES: 5845
Číslo úkolu: 366100/5169/4/11

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB
Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj
se sídlem: Staroměstské nám. 932/6, Praha 1, PSČ 110 15
zastoupená:PhDr. Jiří Janoušek, Oddělení bezpečnosti a krizového řízení
IČO: 660 02 222
DIČ: není plátcemDPH
bankovní spojení:
(dálejen „Objednatel")
a
ABAS IPS Managements.r.o.
se sídlem: Českobratrská692/15, 702 00 Ostrava
zastoupená:

prokurista společnosti

IČO: 258 42 811
DIČ: CZ25842811
plátce DPH: Ano
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajskéhosoudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21240
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dálejen „Poskytovatel")
(společnědále jen „Smluvnístrany"nebo jednotlivětaké jen „Smluvnístrana")

Smluvní strany uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Obč.Z“), a v návaznosti na zákon
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) tuto:

smlouvu o zajištění bezpečnostních služeb
(dále jen „Smlouva“)
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Preambule
Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu jako výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Ostraha
budov Ministerstva pro místní rozvoj“ zveřejněnou v informačním systému veřejných zakázek pod
evidenčním číslem zakázky 5845 (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávanou v otevřeném řízení dle
ustanovení § 3 písm. b) ZZVZ.

1.
1.1.

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit pro Objednatele po dobu trvání této
Smlouvy bezpečnostní a s nimi související služby, jak jsou definovány v příloze č. 1, která tvoří
nedílnou součást této Smlouvy (dále jen „Bezpečnostní služby“), v rozsahu dle čl. 2 této Smlouvy,
a to v objektech Objednatele na následujících adresách:
Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ 110 15;
Praha 1, Na Příkopě 390/3, PSČ 110 00;
Praha 1, Letenská 119/3, PSČ 118 00;
Praha 3, Velehradská 25, PSČ 130 00;
(dále jen „Objekty Objednatele“).
Bližší specifikace základních údajů o Objektech Objednatele bude Poskytovateli Objednatelem
poskytnuta v rámci přípravy „Směrnice pro výkon strážní služby objektu“.

2.
2.1.

Rozsah Bezpečnostních služeb

Bezpečnostní služby v Objektu Objednatele na adrese Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ
110 15 budou Poskytovatelem poskytovány v následujícím rozsahu:
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2.2.

Bezpečnostní služby v Objektu Objednatele na adrese Praha 1, Na Příkopě 390/3, PSČ 110 00
budou Poskytovatelem poskytovány v následujícím rozsahu:

2.2.

Bezpečnostní služby v Objektu zadavatele na adrese Praha 1, Letenská 119/3, PSČ 118 00 budou
Poskytovatelem poskytovány v následujícím rozsahu:

2.3.

Bezpečnostní služby v Objektu Objednatele na adrese Praha 3, Velehradská 25, PSČ 130 00
budou Poskytovatelem poskytovány v následujícím rozsahu:

3.
3.1.

Cena za poskytování Bezpečnostních služeb

Cena za poskytování Bezpečnostních služeb v rozsahu dle ustanovení čl. 1. a 2. této Smlouvy po
dobu trvání této Smlouvy je dohodou Smluvních stran stanovena v následující výši:
Celková cena za čtyři (4) roky poskytování plnění podle této Smlouvy činí 65 334 395,28 Kč
(slovy šedesátpětmiliónůtřistatřicetčtyřitisíctřistadevadesátpět korun českých, dvacetosm haléřů)
včetně DPH. Celková cena za čtyři (4) roky poskytování plnění podle této Smlouvy bez DPH
činí 53 995 368,00 Kč (slovy padesáttřimiliónudevětsetdevadesátpěttisíctřistašedesátosm korun
českých). DPH činí 11 339 027,28 Kč (slovy jedenáctmiliónutřistatřicetdevěttisícdvacetsedmkorun
českých dvacetosm haléřů).
Měsíční platba odpovídá 1/48 celkové ceny, a činí tedy 1 361 133,23 Kč (slovy
jedenmilióntřistašedesátjednatisícstotřicettři korun českých dvacettři haléřů) včetně DPH. Bez
DPH činí měsíční platba 1 124 903,50 Kč (slovy jedenmiliónstodvacetčtyřitisícdevětsettři korun
českých padesát haléřů). DPH činí 236 229,73 Kč (slovy dvěstětřicetšesttisícdvěstědvacetdevět
korun českých sedmdesáttři haléřů).
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3.2.

Pro vyloučení pochybností Smlouvní strany berou na vědomí, že cena za vypracování „Směrnice
pro výkon strážní služby objektu“ podle odst. 5.19 této Smlouvy je zahrnuta do celkové ceny za
poskytování Bezpečnostních služeb podle předchozí věty.

3.3.

Změna (překročení) nabídkové ceny je možná v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění
této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude cena upravena podle výše
sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

3.4.

Poskytovatel je vždy od 1. ledna kalendářního roku oprávněn upravit výši ceny za poskytování
Bezpečnostních služeb z důvodu inflace, a to o tolik procent, kolik činila průměrná roční míra
inflace v předcházejícím roce. Průměrná roční míra inflace vyjadřuje procentní přírůstek
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen proti průměru 12 předchozích měsíců, jak je
stanovena Českým statistickým úřadem.

3.5.

Cena za poskytování Bezpečnostních služeb dle této Smlouvy bude Poskytovatelem fakturována
měsíčně na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy, a to po uplynutí kalendářního
měsíce, ve kterém byly Bezpečnostní služby poskytnuty. Poslední faktura musí být předána
k proplacení do 15. prosince příslušného kalendářního roku, jinak dojde k úhradě až v následujícím
roce.

3.6.

Poskytovatelem vystavené faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a číslo Smlouvy v CES
uvedené v záhlaví. Přílohou každého daňového dokladu bude vždy soupis všech Bezpečnostních
služeb realizovaných Poskytovatelem v daném měsíci v členění na jednotlivé Objekty Objednatele
potvrzený Objednatelem.

3.7.

Přílohou faktury bude výkaz skutečně odsloužených hodin pracovníků Poskytovatele, ze kterého
bude zřejmé, kteří jmenovití pracovníci službu vykonávali a na jaké pozici.

3.8.

Veškeré platby budou probíhat v korunách českých bezhotovostním převodem na bankovní účet
Poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne
jejich doručení Objednateli. Platba se považuje za splněnou dnem jejího odepsání z účtu
Objednatele.

3.9.

Pokud faktura vystavená Poskytovatelem nebude obsahovat všechny náležitosti dle ustanovení
odst. 3.6 tohoto článku, bude Objednatel oprávněn ji spolu s odůvodněním do data její splatnosti
vrátit, aniž by se dostal do prodlení s úhradou ceny. Poskytovatel bude v takovém případě povinen
vystavit novou fakturu splňující veškeré náležitosti dle této Smlouvy. Lhůta splatnosti nově
vystavené faktury počíná běžet ode dne jejího doručení Objednateli.

3.10.

Poskytovatel se zavazuje na vlastní náklady zpracovávat a udržovat účetní knihy při použití
účetních postupů a metod pro řádné a úplné vykázání všech příjmů a výdajů, vzniklých v souvislosti
se službami realizovanými pro Objednatele na základě této Smlouvy, a tyto knihy po dobu platnosti
této Smlouvy archivovat dle zvláštních právních předpisů. Po ukončení platnosti této Smlouvy je
Poskytovatel povinen předat tyto záznamy do 2 pracovních dnů od ukončení platnosti Objednateli
nebo jím jmenované osobě. Poskytovatel se dále zavazuje umožnit Objednateli, jeho účetnímu
personálu či oprávněným zástupcům, kontrolu a pořízení kopií všech knih a záznamů, týkajících se
poskytování služeb dle této Smlouvy (v průběhu běžné pracovní doby).
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3.11.

Objednatel je oprávněn kdykoliv iniciovat provedení kontroly činností Poskytovatele s ohledem na
provádění všech jeho činností dle této Smlouvy, prostřednictvím svých interních auditorů, externích
auditorů vybraných Objednatelem pro daný finanční rok nebo jeho část. Výsledky takového auditu
jsou pro Smluvní strany závazné. Pokud kontrola objeví hrubé pochybení nebo nesrovnalosti
v činnostech Poskytovatele nebo jejich účtování, jsou náklady na audit účtovány Poskytovateli.
V ostatních případech je audit hrazen z prostředků Objednatele. Ustanovení tohoto článku zůstává
v platnosti i po ukončení platnosti této Smlouvy.

3.12.

Za hrubé pochybení a nesrovnalosti dle tohoto ustanovení se zejména považují jakékoliv rozpory
s obecně závaznými právními předpisy zjištěné v rámci provedené kontroly.

3.13.

V případě, že mzdové náklady na 1 hodinu práce pracovníka Poskytovatele stanovené v příloze
č. 2 této Smlouvy – Cenová rekapitulace v průběhu plnění této Smlouvy klesnou pod právními
předpisy stanovenou výši minimální zaručené mzdy pro oblast Bezpečnostních služeb, bude
Smluvními stranami sjednáno takové navýšení nabídkové ceny, aby mzdové náklady vždy
dosahovaly výše minimální zaručené mzdy, včetně započítání povinných odvodů na sociální a
zdravotní pojištění ze strany Poskytovatele v příslušné stupni minimální zaručené mzdy, ve které
zaměstnanci Poskytovatele vykonávají svou činnost. V takovém případě bude částka, o níž bude
cena za 1 hodinu Bezpečnostních služeb zvýšena, vypočtena jako rozdíl mezi minimální zákonem
zaručenou mzdou za 1 hodinu Bezpečnostních služeb a mzdovými náklady na 1 hodinu
Bezpečnostních služeb jednotlivých pracovníků Poskytovatele uvedenými v Cenové rekapitulaci,
která je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této Smlouvy.

Vyhrazené změny závazku ze Smlouvy

4.
4.1.

Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku z této Smlouvy spočívající
v poskytnutí dalších Bezpečnostních služeb nad rámec rozsahu Bezpečnostních služeb uvedených
v čl. 2 této Smlouvy.

4.2.

Objednatel při pořízení dalších Bezečnostních služeb podle odst. 4.1 této Smlouvy písemně vyzve
Poskytovatele k poskytnutí Bezpečnostních služeb podle přílohy č. 1 této Smlouvy.

4.3.

Hodinová cena za poskytování dalších Bezečnostních služeb podle odst. 4.1 této Smlouvy
pracovníky Poskytovatele nepřesáhne jednotkovou cenu stanovenou v příloze č. 2 této Smlouvy –
Cenová rekapitulace.

4.4.

Smluvní strany se zavazují, že celková cena dalších Bezečnostních služeb podle odst. 4.1 této
Smlouvy nepřesáhne 15.000.000,- Kč bez DPH. Pro určení ceny za poskytování dalších
Bezpečnostních služeb dle odst. 4.1 této Smlouvy se použití ustanovení odst. 3.3 až 3.13 této
Smlouvy. Ustanovení § 222 ZZVZ tím není dotčeno.

5.
5.1.

Práva a povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel je povinen poskytovat Bezpečnostní služby Objednateli dle svých odborných
schopností a znalostí za podmínek sjednaných v této Smlouvě na svou odpovědnost, na své
náklady a ve sjednané době prostřednictvím svých zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru.
Předmět této Smlouvy může být plněn prostřednictvím poddodavatele pouze k zajištění
technického vybavení a vozidel při převozu peněz, cenin a dokumentů.
Při provádění služeb poddodavatelem má Poskytovatel odpovědnost, jako by služby poskytoval
sám.
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5.2.

Poskytovatel je povinen zabezpečit centrální nepřetržitý dispečink na evidenci hlášení a požadavků
Objednatele (dále jen „Dispečink“). Telefonické a e-mailové požadavky musí být neprodleně
zaznamenány v tomto systému. Poskytovatel je povinen územně a personálně pokrýt veškeré
Objekty Objednatele, v nichž budou služby ostrahy realizovány do 1 hodiny od nahlášení incidentu
či závady z důvodu zabezpečení jakosti a kvality služeb dle této Smlouvy.

5.3.

V případě, že na Objektech Objednatele, jejich zařízení nebo vybavení nastane havarijní stav, který
se týká služeb poskytovaných Poskytovatelem podle této Smlouvy, je nástup kvalifikovaných
zaměstnanců Poskytovatele k zajištění zásahu garantován nejpozději do 30 minut od okamžiku,
kdy Dispečink obdrží výzvu od zaměstnanců Objednatele. Nastalý stav se považuje za havarijní,
pokud jej tak Objednatel ve výzvě podle předchozí věty označí. Pokud byl havarijní stav způsoben
v důsledku porušení povinností Poskytovatele podle této Smlouvy, není povinen Objednatel
poskytnuté služby týkající se nápravy havarijního stavu Poskytovateli uhradit. K nápravě
havarijního stavu je povinen Poskytovatel sepsat písemný protokol s uvedením jeho příčiny a
postupem při jeho likvidaci, případně s uvedením jiných údajů podle pokynu Objednatele.

5.4.

Poskytovatel se zavazuje, že na pozici Vedoucího ochrany objektu a Zástupce vedoucího ochrany
objektu – Vedoucího bezpečnostní směny využije pracovníky podle přílohy č. 6 této Smlouvy,
jejichž prostřednictvím prokázal technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ podle
zadávací dokumentace Veřejné zakázky. Poskytovatel je oprávněn na pozici Vedoucího ochrany
objektu a Zástupce vedoucího ochrany objektu – Vedoucího bezpečnostní směny využít jiné
pracovníky jen v případě, že Objednateli prokáže splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2
písm. c) a d) ZZVZ, jak byla nastavena v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, těmito
pracovníky a že Objednatel využití takových pracovníků při poskytování služeb Vedoucího ochrany
objektu a Zástupce vedoucího ochrany objektu – Vedoucího bezpečnostní směny písemně schválí,
přičemž Objednatel nesmí neoprávněně odmítnout souhlas s takovou změnou.

5.5.

Poskytovatel je povinen vypracovat a po celou dobu platnosti této Smlouvy udržovat aktuální
seznam poddodavatelů, který je povinen předložit Objednateli k odsouhlasení do 15 dnů od
uzavření této Smlouvy. Součástí seznamu poddodavatelů dle tohoto ustanovení musí být rovněž
vymezení činností, jež budou vykonávány jednotlivými poddodavateli, a jeho přílohou musí být
kopie smluv mezi Poskytovatelem a každým z uvedených poddodavatelů. Jakákoliv změna osoby
poddodavatele nebo rozsahu činností vykonávaných jednotlivými poddodavateli musí být předem
písemně schválena Objednatelem.
Objednatel je oprávněn seznam poddodavatelů předložený Poskytovatelem dle tohoto ustanovení
jako celek, nebo jednotlivé poddodavatele uvedené v seznamu neschválit. Nedojde-li ze strany
Objednatele ke schválení seznamu poddodavatelů, nebo jednotlivých poddodavatelů uvedených
v seznamu, je Poskytovatel povinen předložit Objednateli do 7 dnů od doručení písemného
oznámení Objednatele o neschválení seznamu nový seznam včetně všech náležitostí, a to i
opakovaně až do okamžiku, kdy dojde ze strany Objednatele k jeho schválení.
Na plnění této Smlouvy se nesmí podílet jiní poddodavatelé, než kteří budou uvedeni
v Objednatelem schváleném seznamu dle tohoto ustanovení.

5.6.

Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu
s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné
finanční podpory. Poskytovatel se zavazuje:
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a) poskytovat nezbytné informace týkající se činností dle této Smlouvy příslušným orgánům
provádějícím audit a kontrolu realizace činností dle této Smlouvy;
b) uchovávat dokumentaci související s poskytováním Bezpečnostních služeb Objednateli a veškeré
účetní a daňové doklady po dobu 10 let od ukončení této Smlouvy.
5.7.

Poskytovatel je povinen zajistit, že poddodavatel poskytne subjektům provádějícím audit a kontrolu,
a to zejména osobě Objednatele a kontrolním orgánům dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, nezbytné informace
týkající se jejich činností, které v rámci této Smlouvy vykonávají pro Poskytovatele. V případě
porušení tohoto ustanovení není Objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.

5.8.

Poskytovatel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a je si vědom
skutečnosti, že v průběhu realizace této Smlouvy nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu
smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady
a se stavem místa plnění.

5.9.

Poskytovatel je povinen upozornit písemně Objednatele na nevhodnost pokynů a věcí svěřených
mu Objednatelem k provedení Bezpečnostních služeb dle této Smlouvy a na rizika vyplývající
z Objednatelem požadovaných služeb, které neodpovídají obvyklým postupům pro provedení
služeb dle této Smlouvy nebo podmínkám bezpečnosti práce. V případě, že Poskytovatel splní
výše uvedenou povinnost, neodpovídá za nemožnost dokončení činností dle této Smlouvy nebo za
vady dokončené činnosti způsobené nevhodnými věcmi, požadavky nebo pokyny, jestliže
Objednatel na jejich použití při poskytování služeb výslovně písemně trval.

5.10.

Poskytovatel se zavazuje, že všechny ztracené věci nalezené zaměstnanci Poskytovatele v místě
provádění Bezpečnostních služeb budou neodkladně odevzdány Objednateli.

5.11.

Všechny závady a škody na Objektech Objednatele nebo jeho vybavení zjištěné Poskytovatelem
budou neprodleně ohlášeny Objednateli.

5.12.

Poskytovatel je povinen pravidelně, a to nejméně 2x během 12 měsíců prokazatelně prověřovat
fyzickou kondici osob, prostřednictvím kterých bude vykonávat Bezpečnostní služby dle této
Smlouvy. Poskytovatel je povinen oznámit prověřování fyzické kondice Objednateli nejméně 14
dnů před jeho zahájením včetně doby a místa konání a Objednatel je oprávněn se tohoto
prověřování zúčastnit. Test fyzické zdatnosti a minimální úroveň pro jeho absolvování jsou blíže
vymezeny v příloze č. 3 této Smlouvy.
Pracoviště (místa plnění), která jsou obsazena pouze jedním pracovníkem na směně, budou
obsazena pracovníky splňujícími podmínky zdravotní způsobilosti pro výkon ostrahy dle nařízení
vlády č. 352/2003, o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských
záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a podniků, dle § 2
s pracovním zařazením dle Přílohy č. 1 funkce B pořadové číslo 1.

5.13.

Poskytovatel je povinen provádět činnosti dle této Smlouvy pouze prostřednictvím osob, které jsou
držiteli osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu první pomoci.
Poskytovatel je povinen při zahájení plnění této Smlouvy a při každé změně předložit Objednateli
tyto dokumenty ke všem svým pracovníkům zapojeným do poskytování Bezpečnostních služeb:
i. plán směn pracovníků Poskytovatele na 1 měsíc dopředu (předkládá vždy na konci
předcházejícího měsíce po celou dobu trvání této Smlouvy),
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ii. kopie osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu první pomoci,
iii. kopie osvědčení profesní způsobilosti Strážný 68-008-E,
iv. osvědčení o fyzické zdatnosti dle odst. 5.12 této Smlouvy.
Poskytovatel je povinen:
i.
ii.

nahlásit dopředu změnu pracovníků Poskytovatele oproti plánu směn,
k novým pracovníkům Poskytovatele doložit před nástupem všechny doklady dle bodu 4.12.
a) této Smlouvy.

5.14.

Poskytovatel se zavazuje umožnit Objednateli provádění pravidelných kontrol dodržování plnění
podmínek dle tohoto článku Poskytovatelem a poskytnout mu za tímto účelem veškerou nezbytnou
součinnost.

5.15.

Poskytovatel se na základě této Smlouvy zavazuje do 14 dnů od jejího uzavření složit pro účely
zajištění řádného plnění svých povinností dle této Smlouvy jistotu ve výši 2.000.000,- Kč.
Jistotu je Poskytovatel povinen složit buď ve formě složení peněžní částky na účet Objednatele
vedený u České národní banky, Praha 1, Na Příkopě 28, nebo předložením
neodvolatelné bankovní záruky platné po celou dobu trvání této Smlouvy splňující podmínky této
Smlouvy.

5.16.

Jistota dle předchozího ustanovení slouží pro zajištění řádného plnění povinností Poskytovatele dle
této Smlouvy, jakož i pro úhradu případných škod vzniklých v důsledku porušení některé povinnosti
Poskytovatele vyplývající z této Smlouvy na majetku Objednatele a/nebo třetích osob.
Objednatel je mimo případy vzniku škody dle předchozího odstavce oprávněn čerpat
Poskytovatelem složenou jistotu rovněž pro účely úhrady smluvních pokut dle ustanovení čl. 8 této
Smlouvy.

5.17.

Dojde-li ze strany Objednatele k čerpání Poskytovatelem složené jistoty, je Poskytovatel povinen
do 7 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele složenou jistotu doplnit do původní výše.

5.18.

V případě ukončení této Smlouvy bude Poskytovatelem složená jistota, nebo odpovídající část
v případě jejího čerpání ze strany Objednatele, vrácena způsobem stanoveným Poskytovatelem do
14 dnů od doručení písemné výzvy Poskytovatele.

5.19.

Poskytovatel je povinen do 14 dnů od uzavření této smlouvy vypracovat „Směrnici pro výkon
strážní služby objektu“ (dále také „Směrnice“) na základě běžných standardů a požadavků
Zadavatele. Jako podklad pro vypracování Směrnice je Poskytovatel povinen použít „Operativní
návrh výkonu strážní služby pro navrhované řešení“ (dále také „Návrh“) zpracovaný podle Přílohy
č. 7 zadávací dokumentace Veřejné zakázky, který byl součástí jeho nabídky podané v zadávacím
řízení na Veřejnou zakázku. Nebude-li Směrnice vypracovaná Poskyvatelem odsouhlasena
Objednatelem, pak je Poskytovatel její text povinen přepracovat a předložit Objednateli
k opětovnému schválení, a to i opakovaně, až do okamžiku jejího schválení Objednatelem.
V takovém případě je Poskytovatel povinen předložit Objednateli nový text Směrnice reflektující
připomínky Objednatele vždy do 7 dnů od okamžiku doručení oznámení Objednatele, že text
Poskyvatelem vypracované Směrnice neschvaluje.

5.20.

Poskytovatel je povinen po dobu plnění této smlouvy být držitelem osvědčení Národního
bezpečnostního úřadu minimálně na stupeň utajení „DŮVĚRNÉ“ podle zákona č. 412/2005 Sb., o
ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění.
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Práva a povinnosti Objednatele

6.
6.1.

Objednatel je povinen poskytovat Poskytovateli nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné plnění
předmětu této Smlouvy, je tedy mimo jiné povinen zajistit prostory pro základní hygienické potřeby
a prostory na přestávku v práci pracovníků Poskytovatele.

6.2.

Objednatel je oprávněn kdykoliv provádět kontrolu poskytovaných Bezpečnostních služeb. Zjištěné
závady budou konzultovány se zástupcem Poskytovatele, který je povinen bez zbytečného odkladu
sjednat nápravu závadného stavu.

6.3.

Objednatel je povinen předat Poskytovateli veškeré informace, které jsou nezbytné pro výkon
činnosti Poskytovatele podle této Smlouvy. Předání informací dalším pracovníkům provádí po celou
dobu plnění této Smlouvy sám Poskytovatel.

6.4.

Bude-li to potřebné, Objednatel Poskytovateli zajistí řádné školení na zařízeních v daných
objektech.

7.

Trvání a ukončení Smlouvy

7.1.

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu od 1. 11. 2019 na dobu neurčitou.

7.2.

Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně bez udání důvodu z části nebo v celém rozsahu
vypovědět. Výpovědní lhůta činí 90 kalendářních dnů a počíná běžet ode dne následujícího po dni
doručení výpovědi Poskytovateli.

7.3.

Po doručení výpovědi je Poskytovatel povinen učinit veškerá opatření potřebná k tomu, aby se
zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Objednateli nedokončením či neposkytnutím služeb
podle této Smlouvy.

7.4.

Každá Smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení
smluvních povinností druhou Smluvní stranou nebo v případech stanovených platnými právními
předpisy. Za podstatné porušení smluvních povinností na straně Poskytovatele se považuje
zejména:
a) neobsazení směny pracovníky Poskytovatele;
b) pracovník Poskytovatele je při výkonu služby dle této Smlouvy pod vlivem alkoholu, tuto
skutečnost prokazují zaměstnanci odboru personálního Objednatele. Pracovníci Poskytovatele
jsou povinni podrobit se zkoušce na alkohol. Pokud se na výzvu zaměstnanců odboru
personálního Objednatele zkoušce na alkohol nepodrobí, jedná se o podstatné porušení
povinností na straně Poskytovatele;
c) pracovníku Poskytovatele je prokázána krádež majetku Objednatele nebo pokus o ni;
d) nepovolená manipulace s výpočetní technikou Objednatele;
e) takové porušení povinností Poskytovatele, ze kterého vznikla Objednateli škoda přesahující
částku 2.000.000,- Kč;
f) Poskytovatel nebo poddodavatel Poskytovatele odmítne poskytnout Objednateli součinnost při
provádění finanční kontroly nebo auditu jím poskytovaných služeb dle této Smlouvy;
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g) Poskytovatel v průběhu platnosti této Smlouvy neinformuje Objednatele o zániku pojištění ve
smyslu odst. 10.2 této Smlouvy;
h) Poskytovatel neuzavře novou pojistnou Smlouvu ve shodném rozsahu, jako byla původní pojistná
smlouva, ve lhůtě 3 dnů ode dne ukončení platnosti původní pojistné smlouvy.
i) Poskytovatel nevypracuje „Směrnici pro výkon strážní služby objektu“ (dále také „Směrnice“) do
14 dnů od uzavření této Smlouvy;
j) Poskytovatelem vypracováná Směrnice není Objednatelem třikrát schválena.
7.5.

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě nepodstatného porušení povinnosti
Poskytovatele stanovené Smlouvou, jestliže Poskytovatel nesplní svou povinnost ani v dodatečné
přiměřené lhůtě, která byla k tomu Objednatelem poskytnuta. Smluvní strany sjednávají, že za
přiměřenou lhůtu se pro potřeby Smlouvy považuje lhůta odpovídající charakteru a významu
porušení povinností, ne však delší než 24 hodin. Tato lhůta začíná běžet od okamžiku doručení
příslušné výzvy Objednatele Poskytovateli.

7.6.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Poskytovatel uvedl v nabídce na
Veřejnou zakázku informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít
vliv na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.

7.7.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit, pokud nebude
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění
podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona
o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí Poskytovateli, zda částka ze státního rozpočtu
následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy
v následujícím roce, byla schválena.

7.8.

Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. K odstoupení smluvní stany, které
není učiněno písemně, druhá Smluvní strana nepřihlíží. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bude
doručeno druhé Smluvní straně.

7.9.

Po doručení odstoupení od Smlouvy je Poskytovatel povinen učinit veškerá opatření potřebná
k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Objednateli nedokončením služeb
podle této Smlouvy.

7.10.

Ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nezbavuje Smluvní strany vzájemných závazků a
povinností, které vznikly po dobu platnosti této Smlouvy.

8.

Sankce

8.1.

Poruší-li Poskytovatel povinnost mlčenlivosti dle ustanovení čl. 9 této Smlouvy, je povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti
mlčenlivosti.

8.2.

Nebude-li mít Poskytovatel sjednáno pojištění v rozsahu dle ustanovení odst. 10.2 této Smlouvy, je
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý započatý den, v němž
nebude mít pojištění sjednáno.

8.3.

Nenastoupí-li pracovník a/nebo pracovníci Poskytovatele do služby řádně a včas v rozsahu
stanoveném v této Smlouvě, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
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5.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s nastoupením pracovníka do služby v každém
jednotlivém případě.
8.4.

Za každé jednotlivé porušení povinností dle odst. 5.4 této Smlouvy je Poskytovatel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.

8.5.

Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle odst. 5.12 této Smlouvy je Poskytovatel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

8.6.

Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle odst. 5.13 tétoSmlouvy je Poskytovatel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

8.7.

Poruší-li Poskytovatel kteroukoliv svou povinnost dle této Smlouvy, na níž se nevztahují smluvní
sankce dle odst. 8.1 až 8.6 tohoto článku, či ukáže-li se jakékoliv jeho prohlášení učiněné v této
Smlouvě jako nepravdivé, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za
každý jednotlivý případ porušení Smlouvy či nepravdivé prohlášení Poskytovatele.

8.8.

Smluvní pokuta je splatná vždy do 15 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Poskytovateli,
či je Objednatel oprávněn výši smluvní pokuty započíst proti odměně za poskytování
Bezpečnostních služeb fakturované Poskytovatelem a/nebo proti jistotě dle ustanovení odst. 5.15
této Smlouvy. Zaplacení smluvních pokut se nedotýká případného nároku Objednatele na náhradu
škody.

9.

GDPR

9.1.

Smluvní strany se zavazují, ve smyslu čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejímž předmětem je vymezení vzájemných práv
a povinností smluvních stran při zpracování Osobních údajů vyplývajících ze Smlouvy.

9.2.

Smluvní strany se zavazují uzavřít Dohodu o zachování mlčenlivosti, jejímž předmětem je bližší
vymezení důvěrných informací Objednatele a převzetí závazku Poskytovatele zachovat o těchto
důvěrných informacích mlčenlivost a nesdělit je ani neumožnit k nim přístup třetím osobám, nebo je
nevyužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

10.
10.1.

Prohlášení a záruky Poskytovatele

Poskytovatel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že:
a) uzavření, platnost ani plnění této Smlouvy nebude mít za následek porušení jakékoli smlouvy,
které se Poskytovatel účastní jako smluvní strana, ani jakéhokoli jiného závazku, povinnosti nebo
omezení Poskytovatele a neporuší žádná majetková práva Poskytovatele či třetích osob;
b) uzavření, účinnost ani plnění této Smlouvy nebude mít za následek porušení jakéhokoli právního
předpisu, veřejnoprávního opatření, aktu či pokynu jakéhokoli druhu nebo podmínek jakéhokoli
oprávnění, licence nebo jiného aktu nebo dokumentu, které jsou pro Poskytovatele závazné;
c) neprobíhá a podle nejlepšího vědomí a znalostí Poskytovatele či veřejně známých informací ani
nehrozí žádné soudní, správní, rozhodčí ani jiné řízení či jednání před jakýmkoli orgánem jakékoli

Stránka 11 z 34

jurisdikce, které by mohlo, jednotlivě nebo v souhrnu s dalšími, nepříznivým způsobem ovlivnit
schopnost Poskytovatele splnit jeho závazky podle této Smlouvy;
d) neprobíhá a podle nejlepšího vědomí a znalostí Poskytovatele či veřejně známých informací ani
nehrozí žádné insolvenční řízení nebo jakékoli jiné řízení týkající se insolventnosti Poskytovatele
nebo řízení, která obecně omezují práva věřitelů Poskytovatele na uspokojení pohledávek vůči
Poskytovateli; Poskytovatel se zavazuje Objednatele bezodkladně informovat o všech
skutečnostech o hrozícím úpadku, popřípadě o prohlášení úpadku jeho společnosti;
e) všechny informace, které Poskytovatel poskytl Objednateli ve své nabídce v rámci zadávacího
řízení na Veřejnou zakázku, jsou pravdivé;
f) Poskytovatel dodržuje veškeré právně závazné předpisy a rozhodnutí státních orgánů;
g) Poskytovatel je schopen územně, technicky a personálně zabezpečit plnění vyplývající z této
Smlouvy a všech jejích součástí.
10.2.

Poskytovatel musí mít ke dni podpisu Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem
bude pojištění odpovědnosti za újmu, která bude krýt škody způsobené Poskytovatelem vůči
Objednateli a třetí osobě. Pojistná smlouva musí být uzavřena po celou dobu poskytování
Bezpečnostních služeb z limitem pojistného plnění ve výši minimálně 20.000.000,- Kč.
Předmětné pojištění musí zahrnovat také škody vzniklé odcizením věci ze střeženého objektu nebo
prostoru, ve kterém se poskytují Bezpečnostní služby s limitem pojistného plnění ve výši minimálně
20.000.000,- Kč.

10.3.

Originál nebo úředně ověřená kopie pojistné smlouvy podle odst. 10.2 této Smlouvy nebo jiného
dokladu prokazujícího její uzavření (pojistný certifikát) je přílohou č. 4 této Smlouvy. Poskytovatel
se zavazuje, že po celou dobu platnosti této Smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a
že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v odst. 10.2 této Smlouvy.

11.
11.1.

Kontaktní osoby

Smluvní strany se dohodly a Poskytovatel určil, že osobou oprávněnou k jednání za Poskytovatele
ve věcech, které se týkají této Smlouvy a její realizace je/jsou:
prokurista
tel.:
fax.:
e-mail:

11.2.

Smluvní strany se dohodly a Objednatel určil, že osobou oprávněnou k jednání za Objednatele ve
věcech, které se týkají této Smlouvy, její realizace a podávání pokynů Poskytovateli je:
PhDr. Jiří Janoušek, Oddělení bezpečnosti a krizového řízení
tel.:
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fax.: 224 861 290
e-mail:
11.3.

Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě
této Smlouvy mezi Smluvními stranami nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě
v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou, anebo faxem nebo e-mailem
s tím, že budou současně odeslány i doporučenou poštou, k rukám a na doručovací adresy
oprávněných osob dle této Smlouvy. Veškeré požadavky a výzvy Objednatele týkající se
zabezpečení a poskytováníslužeb, jejich úrovně a kvality, hlášení výjimečných a havarijních stavů,
je možné odesílat Poskytovateli přes centrální dispečink. Uvedené požadavky a výzvy se považují
za doručené Poskytovateli okamžikem, kdy jsou centrálním dispečinkem přijaty.

12.

Ostatní

12.1.

Poskytovatel není oprávněn bez výslovného písemného souhlasu Objednatele postoupit jakoukoli
pohledávku, právo nebo povinnost, která mu vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto
smlouvou, na třetí osobu.

12.2.

Poskytovatel je povinen informovat Objednatele bez zbytečného odkladu o všech okolnostech,
které by mohly být na překážku plnění předmětu Smlouvy a navrhovat řešení vedoucí k jejich
odstranění.

12.3.

Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z této Smlouvy budou
vždy postupovat ve vzájemné součinnosti a jednat tak, aby bylo zachováno a šířeno dobré jméno
druhé Smluvní strany a vyvarují se takových jednání, která by mohla ohrozit či poškodit dobré
jméno druhé Smluvní strany. Dále se zavazují, že žádná ze Smluvních stran nezamlčí druhé
Smluvní straně žádnou okolnost, kterou se dozví během realizace práv a povinností vyplývajících
z této Smlouvy.

12.4.

Objednatel je oprávněn pozastavit platby
Poskytovatele kteroukoli z plateb z důvodu:

či

jednostranně

započíst

proti

pohledávkám

a) prodlení Poskytovateles plněním jeho povinnostídle této Smlouvy;
b) oprávněnýchnároků vznesenýchtřetími stranami v souvislostis neplněnímpovinnostíPoskytovatele;
c) škody způsobenéObjednateli;
d) opakovanéhoneplnění povinnostíze strany Poskytovatele;nebo
e) existenceoprávněnýchfinančníchči jiných nároků Objednatelevůči Poskytovateli.
12.5.

Poskytovatel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce Objednatele z této
Smlouvy.

12.6.

Objednatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele všechny informace v rozsahu dle ustanovení
§ 219 ZZVZ. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého Objednatel jako
veřejný zadavatel dle ZZVZ uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám
způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele
v době uzavření této smlouvy je
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12.7.

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
v platném znění, tuto Smlouvu v registru smluv uveřejní Objednatel.

12.8.

Poskytovatel je povinen po celou dobu účinnosti této Smlouvy postupovat při poskytování služeb a
při vedení dokumentace a záznamů o poskytovaných službách plně v souladu s právními předpisy,
touto Smlouvou a jejími přílohami, pokyny a vnitřními předpisy Objednatele a příslušnými normami
ČSN.

13.

Závěrečná ustanovení

13.1.

Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Obč.Z a dalšími obecně závaznými
právními předpisy České republiky.

13.2.

Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran (tj. pouze statutárními zástupci podle jejich oprávnění
vyplývajícího z obchodního rejstříku nebo osobami, které jsou oprávněny jednat ve věcech
smluvních a jsou uvedeny v záhlaví Smlouvy).

13.3.

Jestliže se některé ustanovení této Smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné,
nebude tím dotčena platnost ani účinnost této Smlouvy jako celku ani jejích zbývajících ustanovení.
V takovém případě Smluvní strany změní nebo přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo
nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, aby bylo dosaženo úpravy, která odpovídá účelu
a úmyslu Smluvních stran v době uzavření této Smlouvy, která je hospodářsky nejbližší
neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení, popřípadě podniknou jakékoliv další
právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového ustanovení.

13.4.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 Obč.Z.

13.5.

Vůle Smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří
nedílnou součást této Smlouvy:
Příloha č. 1 – Specifikace Bezpečnostních služeb;
Příloha č. 2 – Cenová rekapitulace;
Příloha č. 3 – Test fyzické zdatnosti;
Příloha č. 4 – Pojistná smlouva Poskytovatele;
Příloha č. 5 – Osvědčení právnické osoby na stupeň utajení „Důvěrné“;
Příloha č. 6 – Seznam členů realizačního týmu;
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13.6.

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je uzavřena svobodně a vážně, určitě a srozumitelně,
řádně si ji přečetly a souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují níže elektronickými podpisy.

V Praze dne 31. 7. 2019

PhDr. Jiří Janoušek Oddělení bezpečnosti a
krizového řízení
Česká republika – Ministerstvo pro
místní rozvoj

V Praze dne 31. 7. 2019

prokurista
ABAS IPS Management s.r.o.
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Příloha č. 1 smlouvy: Specifikace Bezpečnostních služeb
Tento dokument definuje v podrobnostech předmět plnění veřejné zakázky dle čl. 4 zadávací
dokumentace na veřejnou zakázku „Ostraha budov Ministerstva pro místní rozvoj“ (dále jen „zadávací
dokumentace“).
Fyzická bezpečnost objektu bude zajišťována ostrahou za Zadavatelem stanovených podmínek.
Dodavatel povede povinnou provozní evidenci a dokumentaci včetně další dokumentace v rozsahu a
formě dohodnuté se Zadavatelem a v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami
a předpisy Zadavatele.
Dodavatel bude v rámci plnění předmětu veřejné zakázky:
• prostřednictvím recepční služby v objektech Zadavatele zabezpečovat reprezentativní a
profesionální kontakt s návštěvníky a zaměstnanci Zadavatele;
• provádět činnost telefonní ústředny Zadavatele;
• používat pracovníky splňující potřebné kvalifikační předpoklady pro výkon příslušné činnosti
minimálně v rozsahu a úrovni stanovené právními i oborovými předpisy a v jejich mezích, i
vnitřními předpisy a příkazy Zadavatele;
• provádět veškeré činnosti v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a
požární ochrany;
• provádět výkony činnosti na dohodnutém místě a v dohodnutém čase;
• zajišťovat vybavení svých pracovníků odpovídajícími pracovními a ochrannými pomůckami
v souladu s platnými předpisy a jednotným pracovním oděvem vhodným pro danou činnost a
prostředí, označeným jmenovkou se jménem a logem společnosti;
• zajišťovat, aby se jeho pracovníci při vstupu do objektů Zadavatele a při pohybu v nich řídili
vnitřními předpisy Zadavatele, se kterými je Zadavatel seznámil;
• zajišťovat, aby si jeho pracovníci při provádění činností počínali maximálně hospodárně a
v nejvyšší možné míře chránili zájmy Zadavatele;
• zajišťovat, aby jeho pracovníci dbali na vnější úpravu svého celého vzhledu, čistý oděv
(uniformu) a na dobrý technický stav prostředků výstroje a výzbroje;
• zajišťovat slušné vystupování jeho pracovníků vůči zaměstnancům Zadavatele i vůči třetím
osobám, se kterými budou pracovníci dodavatele přicházet při své činnosti do styku;
•
•
•
•

zajišťovat na základě objednávky Zadavatele posílení fyzické ostrahy v souladu s nezbytnými
potřebami Zadavatele na základě aktuální bezpečnostní situace;
zajišťovat svým pracovníkům dostatečnou vybavenost
k nutnému pokrytí a dosahu mezi zaměstnanci dodavatele
v případě

•

upozorňovat Zadavatele na potenciální rizika vzniku škod na základě zjištěných nedostatků.
Dodavatel bude předkládat Zadavateli protokol (hlášení, záznam) o mimořádných událostech
jako podklad k dalšímu šetření. Záležitosti, které nestrpí odkladu, musí být ihned po zjištění
oznámeny odpovědným osobám Zadavatele;
• předkládat vždy Zadavateli nejpozději do 30. 11. kalendářního roku výsledky centrálního
monitorování jednotlivých objektů Zadavatele, včetně návrhu optimalizačních řešení, tj. návrhu
na snižování provozních nákladů předložením plánů na úpravy a investice s cílem optimalizace
provozních nákladů Zadavatele.
Objekt Zadavatele na Staroměstském náměstí je objektem
ve smyslu ustanovení
§ 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti, v platném znění, typu 2 dle ustanovení čl. 3 odst. 3. 3. přílohy č. 1 vyhlášky Národního
bezpečnostního úřadu č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků,
v platném znění, a proto bezpečnostní a recepční služby poskytované vybraným dodavatelem musí
splňovat požadavky dle zvláštních právních předpisů pro tuto kategorii a typ objektu.
Pracovníci strážní (recepční) služby budou mít pro vykonávané činnosti Zadavatelem stanovenou
kvalifikaci, platná oprávnění a průkazy vyžadované pro tuto činnost platnými zákony, technickými
normami a předpisy.
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Pracovníci strážní (recepční) služby budou vždy jednat slušně, taktně a trpělivě, a svým chováním a
vystupování přispívat k dobrému jménu Zadavatele.
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Požadavky na pracovníky strážní (recepční) služby
Pozice

Náplň činnosti

Požadovaná kvalifikace

Vedoucí
ochrany
objektů

Přímý nadřízený všech pracovníků
ostrahy na objektech Zadavatele.
Odpovídá za důsledné a úplné
naplňování podmínek smlouvy na
plnění veřejné zakázky a za pravidelný
kontakt s pověřeným zaměstnancem
Zadavatele.
Podílí se na přímém výkonu strážní
služby na určeném stanovišti, kde
vykonává předepsanou činnost dle
instrukcí, interních směrnic a nařízení
Zadavatele. V průběhu služby se
nerozptyluje jakoukoliv další činností,
která nesouvisí s plněním služebních
povinností.

Dosažení minimálně středoškolského
vzdělání ukončeného maturitní zkouškou
a alespoň 3 roky praxe v oblasti
poskytování strážní a bezpečnostní
služby,
v jejímž
rámci
prováděl
koordinaci minimálně 40 osob na pozici
strážný na minimálně 7 objektech
zároveň.
Znalost anglického jazyka v minimální
úrovni A1 a A2 Společného referenčního
rámce pro jazyky (Rada Evropy).

Zástupce
vedoucího
ochrany
objektů Vedoucí
bezpečnostní
směny

Vykonává činnosti formou pochůzek a
strážní služby uvnitř, či vně objektů
Zadavatele.
Nadřízený všech pracovníků ostrahy
v jednotlivých směnách. Odpovídá za
kvalitu práce pracovníků ostrahy, za
důsledné a komplexní naplňování
instrukcí, interních směrnic a nařízení
Zadavatele.
Podílí se na přímém výkonu strážní
služby na určeném stanovišti, kde
vykonává předepsanou činnost dle
instrukcí, interních směrnic a nařízení
Zadavatele. V průběhu služby se
nerozptyluje jakoukoliv další činností,
která nesouvisí s plněním služebních
povinností.
Vykonává činnosti formou pochůzek a
strážní služby uvnitř, či vně objektů
Zadavatele.

Bezpečnostní
pracovník –
pochůzkář

Podílí se na přímém výkonu strážní
služby na určeném stanovišti, kde
vykonává předepsanou činnost dle
instrukcí, interních směrnic a nařízení
Zadavatele. V průběhu služby se
nerozptyluje jakoukoliv další činností,
která nesouvisí s plněním služebních
povinností.

Trestní bezúhonnost.
Splnění testů fyzické zdatnosti dle
přílohy č. 3 smlouvy na plnění veřejné
zakázky.

Dosažení minimálně středoškolského
vzdělání ukončeného maturitní zkouškou
a alespoň 3 roky praxe v oblasti
poskytování strážní a bezpečnostní
služby,
v jejímž
rámci
prováděl
koordinaci minimálně 15 osob na pozici
strážný na minimálně 5 objektech
zároveň.
Znalost anglického jazyka v minimální
úrovni A1 a A2 Společného referenčního
rámce pro jazyky (Rada Evropy).
Trestní bezúhonnost.
Splnění testů fyzické zdatnosti dle
přílohy č. 3 smlouvy na plnění veřejné
zakázky.

Dosažení minimálně středoškolského
vzdělání
ukončeného
závěrečnou
zkouškou a získáním výučního listu a
alespoň
3
roky
praxe
v oblasti
poskytování strážní a bezpečnostní
služby.
Trestní bezúhonnost.
Znalost obsluhy
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Vykonává činnosti formou pochůzek a
strážní služby uvnitř, či vně objektů
Zadavatele.

Bezpečnostní
pracovník –
recepční

Podílí se na přímém výkonu strážní
služby na určeném stanovišti, kde
vykonává předepsanou činnost dle
instrukcí, interních směrnic a nařízení
Zadavatele. V průběhu služby se
nerozptyluje jakoukoliv další činností,
která nesouvisí s plněním služebních
povinností.
Vykonává činnosti formou služby na
recepci objektů Zadavatele.

Splnění testů fyzické zdatnosti dle
přílohy č. 3 smlouvy na plnění veřejné
zakázky.
Dosažení minimálně středoškolského
vzdělání ukončeného maturitní zkouškou
a alespoň 3 roky praxe v oblasti
poskytování strážní a bezpečnostní
služby na pozici recepční.
Trestní bezúhonnost.
Znalost anglického jazyka a alespoň
jednoho dalšího světového jazyka, a to
alespoň na úrovni B1 Evropského
referenčního rámce.
Uživatelská znalost práce s PC.

Dodavatel bude v rámci plnění předmětu veřejné zakázky vést následující záznamy:
•
kniha služby;
•
kniha návštěv;
•
kniha klíčů;
•
kniha telefonních hovorů;
•
provozní kniha EPS;
•
provozní kniha EZP.
Ostatní součásti a podmínky činnosti.
Pracovníci strážní a recepční služby se musí seznámit s obsluhou a provozem instalovaných a
využívaných technických prostředků i zařízení a tyto bezpečně ovládat.
Ostraha objektů Zadavatele se řídí „Směrnicí pro výkon strážní služby objektu“ (dále také „Směrnice“),
která bude vypracována dodavatelem na základě běžných standardů a požadavků uvedených
v zadávací dokumentaci, a to do 14 dnů od uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Podkladem
pro vypracování Směrnice musí být Návrh zpracovaný dle čl. 10.3. zadávací dokumentace.
Nebude-li Směrnice vypracovaná dodavatelem dle předchozího odstavce odsouhlasena Zadavatelem,
pak je dodavatel její text povinen přepracovat a předložit Zadavateli k opětovnému schválení, a to i
opakovaně, až do okamžiku jejího schválení Zadavatelem. V takovém případě je dodavatel povinen
předložit Zadavateli nový text Směrnice reflektující připomínky Zadavatele vždy do 7 dnů od okamžiku
doručení oznámení Zadavatele, že text dodavatelem vypracované Směrnice neschvaluje.
Nedodržení lhůt dle předchozích dvou odstavců a situace, kdy dodavatelem vypracovaná Směrnice
nebude Zadavatelem třikrát schválena, se považuje za podstatné porušení smluvních povinností na
straně dodavatele.
Směrnice vypracovaná dodavatelem musí obsahovat alespoň:
• osnovu a strukturu směrnice;
• navrhované nástroje a způsoby zajištění ostrahy objektů Zadavatele;
• alokace jednotlivých pracovníků ostrahy ve vztahu k místům plnění veřejné zakázky a způsobu
zajištění ostrahy;
• zdůvodnění vhodnosti a přínosů jednotlivých nástrojů a způsobů ostrahy.
Dodavatelem vypracovaná směrnice se pak musí vypořádat zejména s následujícími
skutečnostmi:
• objektem Zadavatele na Staroměstském náměstí je souvislý soubor budov na adrese
Staroměstské nám. č. p. 934/5, 932/6, 930/7, Pařížská ul. č. p. 934/2, 935/4 a 936/6, kde hranici
objektu tvoří plášť budov vymezený jejich půdorysem;
• objekt Zadavatele na Staroměstském náměstí je objektem kategorie tajné ve smyslu ustanovení
§ 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o
bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, typu 2 dle ustanovení čl. 3 odst. 3. 3. přílohy č. 1
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vyhlášky Národního bezpečnostního úřadu č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci
technických prostředků, v platném znění;
• v objektu Zadavatele na Staroměstském náměstí se nachází zabezpečené oblasti, nejvyšší
kategorie tajné, viz výše;
• stanovuje se ostraha typu 3 dle čl. 5 odst. 5.1.3. přílohy č. 1 vyhlášky Národního
bezpečnostního úřadu č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických
prostředků, v platném znění;
• ostraha objektů musí být zajištěna nepřetržitě alespoň jednou osobou u objektu a alespoň
jednou další osobou, které poplachové hlášení technických prostředků umožní rychlý zásah, jeli provádění ochrany utajovaných informací narušeno;
• ochrana utajovaných informací a krizového řízení a stanovení postupů v případě následujících
situací:
narušení objektu nebo zabezpečené oblasti;
podezření na únik utajované informace;
krizové stavy, např. povodně, nátlakové akce, dlouhodobý výpadek el. energie, apod.
Dodavatelem předložená Směrnice bude řešit následující postupy:
• frekvence obchůzek;
• zřízení obchůzkových bodů a vedení záznamů a kontrola jejich dodržování;
• doba reakce a provedení zásahu ostrahy v případě přijetí poplašného nebo nouzového signálu
z objektu nebo zabezpečené oblasti;
• způsob vybavení pracovníků ostrahy prostředky umožňujícími spojení se stanovištěm pro stálý
výkon ostrahy;
• úkony prováděné v případě na podezření na únik utajované informace, narušení objektu nebo
zabezpečené oblasti a způsob jejich provedení;
• úkony prováděné v případě nálezu nebezpečných předmětů;
• vizuální kontrola průchodu osob vstupními turnikety na vstupu do objektu a způsob jejího
provádění;
• vyhodnocování a reakce na výstupy kamerového systému (CCTV), elektrické zabezpečovací
signalizace (EZS) a tísňového systému a způsob jejich provádění;
• přijímání návštěv vstupujících do objektu a způsob jejich provádění;
• doprovod návštěv vstupujících do objektu a způsob jeho provádění;
• namátkové kontroly a prohlídky při vstupu, vjezdu, výstupu a výjezdu z objektu a způsob jejich
provádění;
• dohled a obsluha klíčového depozita a způsob jeho provádění;
• kontrola oprávnění osob a dopravních prostředků pro vstup a vjezd do objektu a způsob jejího
provádění;
• kontrola opatření při vstupu do objektu a způsob jejího provádění;
• kontrola pohybu osob v objektu a způsob jejího provádění;
• režim manipulace s klíči a identifikačními prostředky, jejich úschovu, evidenci a vydávání
určených klíčů.
Dodavatel je povinen pracovníkům ostrahy zajistit veškerou výstroj a výzbroj potřebnou pro výkon
strážní služby včetně služebních stejnokrojů a v rámci ostrahy venkovních prostor dle požadavků
Zadavatele i
Základními povinnostmi pracovníků ostrahy v rámci strážní služby bude zejména:
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

•
•
•

ve stanovených intervalech a po stanovených trasách provádět bezpečnostní dohled
obchůzkou uvnitř i vně budov;
pravidelně kontrolovat stavy ústředen MaR, EPS, EZS, CCTV, ACS;
kontrolovat v mimopracovní době technická zařízení (zvýšená koncentrace plynu, zvýšená
teplota v prostoru, nezvyklý hluk provozovaných strojů, dým nebo zápach pocházející z
rozvaděčů, elektrického zařízení, únik vody apod.) a zjištěné skutečnosti stanoveným
způsobem hlásit technické údržbě objektů.
plnit povinnosti vyplývající z řádu ohlašovny požáru a dalších směrnic požární ochrany;
kontrolovat vjezd a parkování vozidel z hlediska oprávněnosti parkování, poškození vozidel,
znečištění plochy parkoviště vodou, olejem apod.;
zabezpečovat vyprošťování osob z výtahu v mimopracovní době technické údržby objektů.
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•
•

informace nezbytné pro řádný výkon strážní služby a dále po dobu plnění smlouvy informace
o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění smlouvy;
včasné informace o zásadních organizačních změnách, poznatcích z kontrolní činnosti,
podnětech vlastních zaměstnanců Zadavatele a dalších skutečnostech významných pro
plnění smlouvy.
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Příloha č. 2 smlouvy: Cenová rekapitulace
ABAS IPS Management s.r.o.
IČO: 258 42 811
se sídlem: Českobratrská 692/15, 702 00 Ostrava
Zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21240
jednající:
prokurista společnosti

Tímto Zadavateli předkládá cenovou rekapitulaci své nabídkové ceny na veřejnou zakázku „Ostraha budov Ministerstva pro místní rozvoj“.
A

B

C

D
Cena na hodinu
bez DPH

Pozice

Směny

Počet

Mzdové
náklady

Personální
náklady

Celkem
bez DPH

E

F

Celková DPH na
hodinu

Celková cena na
hodinu včetně
DPH

G

H

Celková cena
DPH
bez DPH
za 4 roky
za 4 roky
(tj. za 1461 dnů)
(tj. za 1461 dnů)

CH
Celková cena
včetně DPH
za 4 roky
(tj. za 1461 dnů)

Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ 110 15
Vedoucí
ochrany
objektu

1

127,55

40,45

168

168

203,28

1 436 568

301 679,28

1 738 247,28

Zástupce
vedoucího
ochrany
objektu Vedoucí
bezpečnost
ní směny

1

143,57

24,43

168

168

203,28

5 890 752

1 237 057,92

7 127 809,92

Bezpečnost
ní pracovník
– pochůzkář

1

143,57

24,43

168

168

203,28

5 890 752

1 237 057,92

7 127 809,92

2

127,55

40,45

168

168

203,28

4 056 192

851 800,32

4 907 992,32

1

127,55

40,45

168

168

203,28

1 436 568

301 679,28

1 738 247,28

Bezpečnost
ní pracovník
– pochůzkář
Bezpečnost
ní pracovník
– pochůzkář
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Bezpečnost
ní pracovník
– recepční

1

127,55

40,45

168

168

203,28

Bezpečnost
ní pracovník
– recepční

1

127,55

40,45

168

168

A

Pozice

B

Směny

C

Počet

D
Cena na hodinu
bez DPH
Mzdové
náklady

Personální
náklady

Celkem
bez DPH

2 366 112

496 883,52

2 862 995,52

203,28

1 436 568

301 679,28

1 738 247,28

E

F

G

H

CH

Celková DPH na
hodinu

Celková cena na
hodinu včetně
DPH

Celková cena
bez DPH
za 4 roky
(tj. za 1461 dnů)

DPH
za 4 roky
(tj. za 1461 dnů)

Celková cena
včetně DPH
za 4 roky
(tj. za 1461 dnů)

14 255 619,84

Praha 1, Na příkopě 390/3, PSČ 110 00
Bezpečnost
ní pracovník
– pochůzkář

2

143,57

24,43

168

Bezpečnost
ní pracovník
– recepční

1

127,55

40,45

168

168

203,28

11 781 504

2 474 115,84

168

203,28

2 028 096

425 900,16

2 453 996,16

Praha 1, Letenská 119/3, PSČ 118 00
Bezpečnost
ní pracovník
– pochůzkář

1

143,57

24,43

168

Bezpečnost
ní pracovník
– recepční

1

143,57

24,43

168

168

203,28

5 890 752

168

203,28

5 890 752

1 237 057,92

1 237 057,92

7 127 809,92

7 127 809,92

Praha 3, Velehradská 25, PSČ 130 00
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Bezpečnost
ní pracovník
– pochůzkář

1

A

B

Pozice

Směny

143,57

C

Počet

24,43

168

D
Cena na hodinu
bez DPH
Mzdové
náklady

Personální
náklady

Celkem
bez DPH

168

203,28

5 890 752

1 237 057,92

7 127 809,92

E

F

G

H

CH

Celková DPH na
hodinu

Celková cena na
hodinu včetně
DPH

Celková cena
bez DPH
za 4 roky
(tj. za 1461 dnů)

DPH
za 4 roky
(tj. za 1461 dnů)

Celková cena
včetně DPH
za 4 roky
(tj. za 1461 dnů)

CzechTourism, Praha 2, Vinohradská 46, PSČ 120 41
Bezpečnost
ní pracovník
– pochůzkář
Bezpečnost
ní pracovník
– pochůzkář
Bezpečnost
ní pracovník
– recepční

1

138,29

29,71

1

149,26

18,74

1

127,55

40,45

168
168

168

168

203,28

2 945 376

618 528,96

3 563 904,96

168

203,28

2 945 376

618 528,96

3 563 904,96

168

203,28

1 605 576

337 170,96

1 942 746,96

Nabídková cena pro objekty:

Zadavatele

12

139,78

28,22

168

168

203,28

53 995 368,00

11 339 027,28

65 334 395,28

CzechTourism

3

140,30

27,70

168

168

203,28

7 496 328,00

1 574 228,88

9 070 556,88

CELKOVÁ CENA ZA 4 ROKY (NABÍDKOVÁ CENA S DPH – HODNOTÍCÍ KRITERIUM)
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Příloha č. 3 smlouvy: Test fyzické zdatnosti
1.

Test č. 1 – Člunkový běh 4 krát 10 m

1.1

Popis
K testu je třeba rovný terén, na kterém je dvěma metami vyznačen úsek o vzdálenosti mezi
vnějšími okraji met v délce 10 metrů a stopky. Úkolem je proběhnout co nejrychleji
vyznačenou trať předepsaným způsobem.
Testovaná osoba na povel vybíhá od startovní mety, kterou má po levé ruce, k druhé metě,
kterou oběhne z levé strany, tj. po své pravé ruce, a vrací se ke startovní metě, kterou obíhá
z pravé strany, tj. po své levé ruce, a pokračuje zpět k druhé metě, kterou již neobíhá a vrací
se ke startovní metě. Test končí proběhnutím kolem startovní mety.
Při správném provedení tvoří proběhnutá trať mezi prvním a druhým úsekem osmičku.

1.2

Účel hodnocení
Tento test měří tzv. běžeckou rychlost, schopnost rychlých změn při pohybu, obratnost a
koordinaci testované osoby.

1.3

Způsob hodnocení
Výkon je hodnocen dle času s přesností na desetinu sekundy.

1.4

Výsledky hodnocení
Body

21 – 29 let

30 a více let

Body

21 – 29 let

30 a více let

1

16

17

11

11,4

12,4

2

15,5

16,5

12

11,2

12,1

3

15

16

13

11

11,8

4

14,5

15,5

14

10,8

11,5

5

14

15

15

10,5

11,2

6

13,4

14,5

16

10,3

11

7

12,8

14

17

10,1

10,7

8

12,3

13,5

18

9,8

10,5

9

11,9

13,1

19

9,6

10,2

10

11,6

12,7

20

9,4

10

Za každé další zrychlení o 0,2 sekundy je připočten 1 bod.
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2.

Test č. 2 – Cvičební sestava s tyčí

2.1

Popis
K testu je třeba cca 1 m dlouhá gymnastická tyč a stopky.
Testovaná osoba za stoje mírně rozkročeného drží v šíři ramen tyč. Následně testovaná
překročí levou a následně pravou nohou tyč a plynule přejde sedem do lehu na zádech se
skrčenýma nohama, provleče obě nohy nad tyč a sedem opět do stoje do stoje mírně
rozkročeného.
Tuto cvičební sestavu provede testovaná osoba co nejrychleji pětkrát bez přerušení. Každý
cvičební cyklus musí být zahájen i ukončen vzpřímeným postojem.
Pustí-li testovaná osoba v průběhu provádění testu tyč, je třeba pokus opakovat.

2.2

Účel hodnocení
Tento test měří celkovou obratnost a pohyblivost páteře.

2.3

Způsob hodnocení
Výkon je hodnocen dle času, za který dokáže testovaná osoba provést cyklus pětkrát po
sobě s přesností na sekundu.
Body

21 – 29 let

30 a více let

Body

21 – 29 let

30 a více let

1

42

46

11

24

27

2

40

44

12

23

26

3

38

42

13

21

24

4

36

40

14

20

22

5

34

38

15

18

21

6

32

36

16

17

20

7

30

34

17

15

19

8

29

32

18

14

18

9

27

30

19

12

16

10

26

29

20

11

15

Za každé další zrychlení o 1 vteřinu je připočten 1 bod.
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3.

Test č. 3 – Vzpor ležmo

3.1

Popis
Testovaná osoba v lehu na břiše pokrčí paže a opře se dlaněmi o zem v úrovni prsou. Prsty
směřují vpřed. Napnutím paží provede testovaná osoba vzpor ležmo a pokrčením paží se
vrátí zpět do kliku.
Po celou dobu cvičení musí testovaná osoba udržet zpevněné tělo, tzn. hlava rovně, ruce
v šíři ramen, trup a dolní končetiny v jedné přímce a nohy u sebe.

3.2

Účel hodnocení
Tento test měří dynamickou sílu svalstva a pletence ramenního.

3.3

Způsob hodnocení
Výkon je hodnocen počtem úplně dokončených vzporů ležmo, kdy je test prováděn až do
úplné únavy, či do okamžiku, kdy se testovaná osoba začne prohýbat či vysazovat.
Body

21 – 29 let

30 a více let

Body

21 – 29 let

30 a více let

1

12

9

11

32

26

2

14

10

12

34

28

3

16

12

13

36

30

4

18

14

14

38

31

5

20

15

15

40

32

6

22

17

16

41

33

7

24

19

17

43

34

8

26

21

18

45

35

9

28

23

19

47

36

10

30

25

20

49

37

Za každé další dva kliky navíc je připočten 1 bod.
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4.

Test č. 4 – Leh sed

4.1

Popis
Základní polohou je leh na zádech. Nohy jsou mírně pokrčeny a mírně roznoženy, kolene
jsou asi 30 cm nad zemí, ruce spojeny za hlavou v týl, lokty se dotýkají země. Z této
základní polohy provádí testovaná osoba sed s pootočením trupu tak, aby se loktem lehce
dotkla opačného kolene, a následně se vrací zpět do lehu. Směr pootočení trupu je
testovanou osobou neustále střídán. Při prvním sedu se testovaná osoba dotkne levým
loktem pravého kolene, při dalším pravým loktem levého kolene, atd.
Testované osobě jsou při tomto testu přidržovány nohy za kotníky u země. Úkolem
testované osoby je opakovat popsaný cvičební cyklus po dobu dvou minut.
Tempo cvičení může zvolit každá testovaná osoba individuálně. Cvičení je možné pro únavu
přerušit a v lehu odpočívat.

4.2

Účel hodnocení
Tento test měří úroveň dynamické síly břišních svalů.

4.3

Způsob hodnocení
Výkon je hodnocen počtem ukončených celých cvičebních cyklů za 2 minuty.
Body

21 – 29 let

30 a více let

Body

21 – 29 let

30 a více let

1

18

13

11

40

35

2

19

14

12

43

38

3

20

15

13

46

41

4

21

16

14

49

44

5

22

17

15

52

47

6

25

20

16

55

50

7

28

23

17

58

53

8

31

26

18

61

56

9

34

29

19

64

59

10

37

32

20

66

62

Za každé další ukončené tři "leh-sedy" navíc je připočten 1 bod.
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5.

Test č. 5 – Běh na 12 minut

5.1

Popis
Tento test by měl být uskutečněn nejlépe na vyznačeném okruhu o délce 250 – 400 m.
Délku okruhu je třeba předem odměřit a vyznačit na něm úseky o délce 50 m.
Úkolem testované osoby je uběhnout za 12 minut co nejdelší trať. Tempo může každá
testovaná osoba volit individuálně. Běh je možné střídat s chůzí.
Při testování osoba měřící čas průběžně testované osobě oznamuje jednotlivé minuty běhu
a následně poslední minutu.
Po uplynutí 12 minut se testovaná osoba na pokyn zastaví v místě, kam doběhla a umožní
určit celkovou délku uběhnuté vzdálenosti.

5.2

Účel hodnocení
Tento test měří obecnou vytrvalost, tj. především výkonnost srdce a dýchací soustavy.

5.3

Způsob hodnocení
Výkon je hodnocen dle celkové vzdálenosti v metrech, kterou testovaná osoba uběhne za 12
minut, s přesností na 50 metrů. Je-li běh ukončen mezi vytýčeným 50 metrovým úsekem, je
hodnocena ta vzdálenost, k níž je testovaná osoba blíže.
Body

21 – 29 let

30 a více let

1

1650

1500

2

1700

1550

3

1750

1600

4

1800

1700

5

1900

1800

6

2000

1900

7

2100

2000

8

2200

2100

9

2300

2200

10
Body

2400
21 – 29 let

2250
30 a více let

11

2500

2300

12

2600

2350

13

2650

2400

14

2700

2450

15

2750

2500

16

2800

2550

17

2850

2600

18

2900

2650

19

2950

2700

20

3000

2750
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Za každých 50 metrů uběhnutých navíc je připočten 1 bod.
6.

Celkové vyhodnocení testů fyzické zdatnosti
Pro úspěšné absolvování testu fyzické zdatnosti musí testovaná osoba získat v každém
jednotlivém testu alespoň 5 bodů a následně v rámci celkového hodnocení alespoň
45 bodů.
Testované osoby jsou hodnoceny dle věkových kategorií uvedených ve způsobu hodnocení
u jednotlivých testů.
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 4 smlouvy: Pojistná smlouva Poskytovatele

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

CERTIFIKÁT
Pojistník / Pojištěný:

Pojistitel

O

POUŠTĚNÍ

ABASIPS Management s.r.o.
Českobratrská 692/15, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, Česká republika
IČO: 25842811
Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO:47116617

Pojistná smlouva

č.:

Rozsah pojištěni

u

7721003172 ve smyslu pozdějších dodatků
Pojištěni obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání vzniklou jinému
v souvislosti s činnosti nebo vztahem pojištěného, které vyplývají z jeho
předmětu činnosti, uvedeného ve výpisu z obchodního rejstříku.

Limit plnění:

200.000.000,- Kč

Spoluúčast:

10.000,- Kč

Pojistná doba:

01.10.2018

Územní platnost:

Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko

Pojištění se řídí:

VPP P-100/14, ZPP P-600/14 a doložkami DOB101, DOB106, DODP102,
DODP103, DODP104, DODP105, DODP109, DODP110, DODP111, DODP120,
DODP127, DODP130, DODP131, DOZ102, DOZ105

11

Společný roční

- 30.09.2019

limit plnění ve smyslu pojistné smlouvy č. 7721003172

Údaje v tomto certifikátu jsou platné k datu vydání certifikátu. Tento certifikát o pojištěni se vydává na

žádost klienta. Pojistitel neodpovídá za újmu, která vznikne nesprávným použitím tohoto certifikátu
nebo v případě změn v pojistné smlouvě v průběhu účinnosti pojistné smlouvy.

Tento certifikát žádným

smlouvu.

Praha 02.10.2018
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Příloha č. 5 smlouvy: Osvědčení právnické osoby na stupeň utajení „Důvěrné11

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD ČESKÉ REPUBLIKY
(NATIONAL SECURITY AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC/
AUTORITĚ NATIONALE DE LA SÉCURITÉ DE LA RÉPUBIIQUE TCHĚQUE)

Pošt. přihr. 49
150 06 Praha 56

Národní bezpečnostní úřad České republiky vydává podle § 121 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti
(The National Security Authority of the Czech Republic issues according to Section 121 of Act No. 412/2005 Coll., on protection of

/

dassified information and security capacity L Autorité Nationale de la Sécurité de la République tchéque délivre ďaprés 1'article
121 de la Loi n\ 412/2005 Recueil des lois, relative é la protection des informations classifiées et ďaptitude de sécurité)

OSVĚDČENÍ
podnikatele

(CERTIFICATEof Facility Security Clearance / CERTIFICAT ďhabilitation ďentreprise)
Držitel osvědčení

číslo / Number / Numero: 002182
/ Holder of certificate / Possesseur du certificat:

ABAS IPS Management s.r.o.
IČ: 258 42 811

Českobratrská 692/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Toto osvědčeni umožňuje přístup k utajované informaci nejvýše stupně utajení
(This certificate allows access to dassified information up to the level / Ce certificat permets 1'accěs aux
informations classifiées jusquau niveau)
DŮVĚRNÉ/CONFIDENTIAL/CONFIDENTIEL DEFENSE

/

(stupeň utajeni/ Level of classification Niveau de classification)
Forma ořístupu / Form of access / Formě ďaccěs:
Na základě tohoto osvědčeni má podnikatel podle § 20 cdst. 1 zákona Č. 412/2U05 Sb., přistup k utajován,
informaci:
a) která u něho vzniká, nebo je mu poskytnuta.
This certificate allows access of the facility to dassified information according to Section 20(1) of Act No. 4
Coll.:
a) is originated by or releosed to the facility.
Daprěs 1'article 20.1 de la Loi n\ 412/2005 Recueil des lois, ce certificat permet 1'accěs á Tinformation clas
'entreprise:
o) quand celle-ci se produisse ou elle lui est fournie.
Datum vydáni / Dáte of issue
Platnost do

/ Dáte de délivrance: 12.2.2016

/ Valid until / Validitě jusqu á: 17.11.2024

/

/

otisk úředního razítka Official stamp Cachet officiel:
podpis oprávněného zástupce Signatuře of the NSA’s authorized representative Signatuře du representant de l'ANS:

/

/
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Příloha č. 6 smlouvy: Seznam členů realizačního týmu

Příjmení

Jméno

Funkce v realizačním týmu
Vedoucí realizačního týmu
Zástupce vedoucího realizačního týmu
Zástupce vedoucího realizačního týmu
Zástupce vedoucího realizačního týmu
Zástupce vedoucího realizačního týmu
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