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Příloha Smlouvy č. 4 - Checklist pro kontrolu KPI 

Pří/Ohu Smlouvy č. 4 tvořı' samostatn ý soubor ve formátu *.xlsx. 
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Příloha Smlouvy č. 5 - Seznam poddodavatelů 

Přı'/ohu Smlouvy č. 5 předkládá pouze vybraný dodavatel na to pouze na vyzvání zadavatele. 

Seznam poddodavatelů podílejících se na plnění nadlimitní veřejné zakázky na 
služby Zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve 

v vı vı Znění pozdejsıch předpisů, v otevřeném rızení 

„Zajištění úklidových služeb“ 

Dodavatel 

Název/obchodní firma/jméno a příjmení: ............................ ._ 

Sídlo: 
IČO: ............................ ._ 

Seznam poddodavatelů v souladu S § 105 odst. 1 písm. b) Zákona o ZVZ cast verejne zakazky' kterou bude 
poddodavatel plnıt 

Název/obchodní firma/jméno 
a příjmení: 

1- Sídlo: 

ıčo: 

Účastník zadávacího řízení doplní dle skutečného počtu poddodavatelů. 

V dne: 

razítko a podpis účastníka nebo 
osoby oprávněné jednat za účastníka 
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Příloha Smlouvy č. 6 - Pojistná smlouva 

Kopii pojistné smlouvy (pojistného certifikátu) předkládá pouze vybran ý dodavatel, a to jako přílohu Smlouvy č. 
6. 
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ČESIQ3 
POJISTOVNA 

ČESKÁ 
POJIŠŤOVNA 

\/158 

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 
Q' 

tn 

> Klient 
Telefon, e-mail z 0lă|Ch0d"" fÍ“T'3 

Sí o 

> Potřeby klienta a faktory ovlivňující výběr pojistných produktů 

\/ Příjmy firmy Í Majetkové situace firmy 
~/ Investiční Záměr ~/ Stávající Zajištění firmy 

› Klient žádá 0 sjednánítěchto pojistných produktů: 
~/ poiištěniodpovědnosti 

Ď Specifické požadavky klienta: 

lo pojistné smlouvy: 53989632-11 

PERFECT pure service, o.p.$. 
Budovatelská 872/51/51 
696 01 Rohatec 

Í Počet zaměstnanců 
~/ Druh podnikánífırmy 

Klient souhlasí 5 doporučením a nemá Zájem, aby touto pojistnou smlouvou byla sjednána jiná než doporučená pojistná nebezpečí. 

> Vyjádření pojišťovacího zprostředkovatele/zástupce pojišťovny: 
Klient souhlasí 5 doporučením a rıemá Zájem, aby touto pojistnou smlouvou byla sjednána 

> Klient byl seznámen a převzal: 
- sazebník poplatků 
-informace o Zprostředkovateli 
- příslušné pojistné podminky 

Na základě údajů Sdělených klientem byl vyhotoven tento záznam Z jednání. Klient svým podpisem potvrzuje, že byly zaznamenány 
všechny sdělené potřeby a požadavky a že mu byly Zodpovězeny všechnyjeho dotazy jasně a přesně, srozumitelnou formou. a to před 
uzavřením pojistné Smlouvy. Dále potvrzuje, že jedno vyhotovenitohoto záznamu převzal V písemné podobě, a že Zaznamenané poža- 

jiná než doporučená pojistná nebezpečí. 

davky a potřeby odpovídají jim poskytnutým informacím a jeho skutečnému záměru týkajícimu se pojištěni. 
Klient si je vědom toho, že údaje, které během jednání o uzavření pojistné smlouvy zamlčel, nemohou být v záznamu a V následném do- 
poručení zohledněny, a že takový chybějící údaj může ovlivnit doporučení vhodného produktu. Cílem tohoto dokumentu není indıviduali- 
Zovaná analýza potřeb klienta, pouze jejich Záznam. 

‹`:‹_~flLn' pninšrn-.nn n 5., spólcnú 75,/ıó, Nnvè Mčflın, no oo Praha 1, Cnnká vøpuL›ıxˇ.‹.-„~, ićoz 45272955, Kıięnnký nvvizz ›ı.z0 zı.ı ııı. ııı. 
:npsóiıa V obťhtıiinívn rı'jť.xřil<\› u 1*.-lěfltskchiı soudu v Pr.ı1c,‹.plSo\/.i značka H1-';úL 
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NOZ V125 

České 
POJISTQVNA 

Pojištčııı' podnikzıtele at právnických osob 
Pojistná Smlouvu číslo: 53989632-ll 
Stav k datu 28. ll. 20l9 
Kód produktu; DP 

I-iw ť>‹ Mn U1 FIF Úvodn 
pojistné Smlouvy č.: 53989632-11 
1. Smluvní strany 
Pojišťovna: 
Česká pojišťovnu as., Spálená 75/16, Nové Město. 110 ()() Praha l. Česká republika. IČO: 45272056. DIČ: CZ6“)“)O()l2'/'3. 
Zapszuıá V obchodním rcjstříl<u u Mčstskćlıo soudu V Praze, spisová Značka B 1464 

Pojlstník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou snılouvu n Zztvázal Se hradit pojistné): 
Název finny: PERFECT pure Service, o.p.S._. Znpstuıái v Výpis Z rejstříku Obecně prospěšných společností rejstıˇˇíku Krttjskćho 
Soudu v Brně 
tćoz 021 19463 
Ulice. Č“. p.: Btt‹.lovatelsl‹ıˇi, 87251 
Obec: Rohutee, PSČ: 696 O1, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA 

Korespondenční adresa: 
je shodná s adresou pojistníkzı 

tızavřclí ruto pojistnou Smlouvu o Pojištění odpovědnosti podtıikatelü. 

2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě 
2.1. Pojistná sınlotıvıı se skládá Z této Uvodní části, Z jethıotlivých listů pro příslušná pojištění a Z \/'ytíčtováııi pojistného ob- 
Sahtıjícílıo přehled pojištění á rozpis plateb pojistného. 

2.2. Pojištění sjedntuıá touto pojistnou Smlouvou Sc řídí pojistnými podmínltámi, un které táto pojistná smlouva odkazuje. 
L1 Smltıvními ujedntitıíıni. 

2.3. SmIu\vˇr\í strany se dohodly, že pokud toto Smlouvu podléhá povinnosti uveřejııění podle Zzikoııá č. 340/2015 Sb., O zvlášt- 
ních podtnínkıiclı účinnosti nčkterýelı smluv, uveřejñování těchto smluv :t o registru smluv (zákon O registm smluv). je 
tuto Smlotıvu (vč. všech jejich dodcttků) povinen u\'eı"cjnit pojistník, a to vc lhútč a zpusobem stımo\‹`cuým tímto Zákonem. 
Pojistnikje povinen bezodklıtduč infornıovat pojišľovııtt O Zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do dtttovć schrán- 

ky. Pojistnik je povinen zajistit, aby byly ve Zveřejňovuııćm Znčni Smlouvy sltryty vcšl-:crć infornıace, které se dle ztíkonzı č. 

l()(›/1999 Sb., o svobodném přístupu k ìnfoıˇmueím, ııe7.veı"n:jňují (především se jedná O Osobní udaje :I obelıodnıˇ tajemství po- 
jišˇt`ovny, přičemž Zn obchodní tajemství pojišťovna považuje Zejména údaje o pojistných částkách: o Zabezpečení ınııjetltu; 

o bonitikaci zıı škodní prùbčlı; o obratu klientu, ze kterého je stunovuııá výše pojistného; o Sjcdtınných limitech/Suhlimitcch 
plııční 21 výši spoltıúčástiz o sazbách pojistneho; o ınalusu/'b‹›nusu. 

Nezujistí-li pojistnik uveıˇ'ejn€:ní této smlouvy (vč. všcchjejiclı dodatku) podle předclıozího odstavce uni ve lhůtě 30 dní ode 
ducjejího uZavření,je oprávněná tuto smlouvu (vč. všcchjcjich dodatktfı) uveřejnit pcıjišt'ovná. V tztkovćm případě pojistuík 
výslovně souhlasí S uveřejněním této Smlouvy (vč. všech jejich doılzitlďt) v registru smluv. .le-li pojistnílč osobou odlišnou od 
pojištćnćho, pojistník potvrzuje, že pojištěný del výslovný Souhlas S uvcřejıtčním této smlouvy tvč. všech jejich tlodatků) 
V registru smluv. Uveřejnění ncpředstžtvttje porušení povinnosti mlčcnlivosti pojišťovny. 

Klíc ntıaký Servis: ~IvZO 2411“. HL, po-pá: 7:\ìO~19.0Cl, P O BOX 305, 659 O5 Elrno wwwıeskapojistovnıcz 
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Pojismé Smlouva Č.: 53989632-H Kód produktu: DP 
Stav k datu 28.1l.2019 

2.4. Stížnosti pojísıníkú, pojíšıěııýclı ıı oprL'ı\'n‹ˇ:ných osob Sc doručují na adresu pojíš[`n\'ny Česká pojišťovna, a. S., 

P. O. BOX 305, 659 05 Brno :I vyřízují Sc písemnou formou, pokud se pojístník, pojíštčııý, oprıívnčnć osoby Zí pojišťovnzí nc- 
dohodnou jínuk. Se stížností se uvcdcnć osoby mohou obrátil í nıı Českou národní bíınku, Nzx Příkopě 28, I l5 03 Praha l, kıc- 

rá jc orgánem dohlcdu nad pojíšťovníclvím. 

2.5. V případě sporu Z tohoín pojištění mnjí Spolřcbíıclć možnost řešil Spor níííııosoudııě před Českou obchodní inspuk- 
cí ww\\'.coí.cZ. 

2.6. Pojištění v rámci této pojistné smlouvyjson sicdnáııa S cíutomatìckon prolongzıcí Lzn.. že uplynutím doby, na kıcrou bylo 
pojíšíční Sjodnıíno, pojišíćní nczaııíká zı prndlužuję: se 0 další pojistný rok, pokud pojíslník nebo pojíšťovnıı ncsdčlí drulıć 

Smluvní sırćınč nc`mćnıˇ: šest L"dnů řcd u ıl ˇnuíím ıojsınćho roku. že na dalším ıwıíní oíšlční ncmzí Zá'em. Počálck dalšího 
.l Y P l J l J P J J 

pojistného roku (datum obnovy) jc stanoven na 23, dubna každćlıo kalcíıclářnílıo roku. TO platí pro Všechna pojištění, í když 
bvlćı S'cdnz'ınn V rübühu oíslnćho roku. . J P P J 

2.7. Ujı:dn:ž\/čí Sc, žı:jcdnoı`á7.ovć pojistné bude hrazcno v l Spláıcc. Pojisınćjc splatné vždy k 23. 4. každého roku. 

2.8. Ujcdnávzl Sc, Žc pojistné bude plzíccno bczhotovosmë převodem na účet Č.: 246246/S500 pod vzıríabílním symbolem 
5398963211. 

2.9. Dohodou obou smluvních strun byla V této Úvodní čćísıi pro\'ı:don:í S účínnosıí odc Llnc ZS. ll. 2019 Změna zı od tohoto 
dzxızíje platná nílo vcızc pojístnć smlouvy. 

3. Závěrečná prohlášení pujistnika 
Pojísuıík prohlašuje, že byl ínformovzín O zpracování jím Sdčlcných osobních Lˇıdajů Zı žc podrobnosti týkající Sc osobních 
údajù jsou dostupné na wwxvreskzıpojislovnzhcz V sekci Osobní údaje Zı díílı: V obchodních mísícch pojišťovny. Pojístııík Sc 
Zzıvazujo, že V tomto rozsahu informuje i pojíšıčnć osoby. Dále se ZžıvZızujc_ že pojístilclí lıczodkladnč oznámí případné 
změny osobních údzíjü. Pojístník dzílc prohlašuje, Žcjc seznámen a souhlasí Sc zmocnčním a ̌ /,pı`0Š[‹ˇ:ııím mlčcnlivosu dlc pří- 
slušných všcobccíıých pojistných podmínek. Na základů zmocnění uděluje pojislník Souhlasy uvudcnć v tomto odstavci rov- 
nčžjmćncm všcclı pojištěných. 
Smlouvu V Llűínnoslí od 28. ll. 2019.v 

I) 
' 

I 

l `“/'Č' 

Zmčııa provedena 'v' (Ĺ 'lh/Í 

Jmćno. ří'mcní n Funkce osob oırzívnčnć k rod isu P J Y l l P 
)o'islnć smlouv líülkov 'm ísmcm l J Y Y P 

Klientský :cn/is 'LED Z1v1'ı'IIø1'l-'v, po-pá: 7:00-19.00, P. O BOX 305, 659 05 Brno wwwıceskapolisgmma Q 
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