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09 :f k.(j0ô 1 ŮĹŠERVISNÍ SMLOUVA 10430503
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,CSmluvní strany ' " '

''
Objednatel: Česká republika -Moravský zemský archiv v Brně Mcravský zemský ärchlv v Brně '

IČ: 70979146 DIČ: neplátce Státní okresní archiv jihlava
se sídlem:Žerotínovo nám.3/5, Brno

i
,

Došlo: . Z 2 "UŽ" Zlá
Zhotovitel: PATROL group s.r.o.

se sídlem: Romana Havelky 4957 l 5b, 586 01 Jihlava. č.j.' é y /tCCf'
IČ: 46981233, DIČ: CZ46981233 Dok.: ,si'ô" " ""
zapsána: v OR vedeném KS Brno, oddílu C, vložce 8Nl,sp.zn. Firm 21'gk!g?Á,

Místo určení: Státní okresní archiv, Legionářů 9, 586 01 Jihlava
Předmět plnění: EZS, EPS.

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou zajistit pro objednatele servisní práce, fůnkční zkoušky a revize na
zařízení:

- viz předmět plnění
- v objektu objednatele na adrese: viz. místo určení.

Podkladem pro servisní práce může být čsn en 5113x, tni 334591-3, ČSN 342710, vyhl. 246/2001 Sb.,
v případě jejich inovací dle následných platných norem.

III.
Rozsah a termíny realizace

Servisní práce na zařízení označeném v ČIjI. této smlouvy zavazuje se zhotovitel provést v tomto rozsahu:
— záruční a pozáruční opravy - zahájení opravy bude provedeno do 24 hodin po nahlášení závady

objednatelem na servisní telefon zhotovitele 567 555 540 nebo 602 56 56 56.
— periodická revize systému EZS, EPS (kontrola provozuschopnosti) - jedenkrát za rok
— zkouška činnosti systému EZS, EPS - pololetní
— zkouška činnosti systému EZS - čtvrtletní
Zkoušky a revize systému se zavazuje zhotovitel zajišťovat na základě vlastní evidence bez výzvy objednatele.
přesný termín realizace dohodne zhotovitel s objednatelem telefonicky předem. Realizované servisní práce se
zavazuje zhotovitel zaznamenat do provozní knihy uložené u objednatele. Objednatel se zavazuje zajistit
zhotoviteli pro realizaci servisních prací dle této smlouvy přístup do všech dotčených prostor. Zároveň se
zavazuje veškeré poruchové stavy řádně zaznamenávat v provozní knize.

IV.
Cena a platební podmínky

Za servisní práce realizované zhotovitelem dle této smlouvy zavazuje se mu objednatel uhradit odměnu
účtovanou zhotovitelem dle platného ceníku prací, který je uveden v této smlouvě. Objednatel níže stvrzuje svým
podpisem, že je mu znám obsah tohoto ceníku. Tímto podpisem rovněž stvrzuje souhlas s možným navýšením
cen uvedených v ceníku každoročně o oficiální inflační koeficient za uplynulý kalendářní rok.
Vedle takto smluvené odměny zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli spotřebovaný materiál dle skutečných
nákladů a dále cestovní výdaje účtované podle zákona o cestovních náhradách v platném znění, Při provádění
zkoušek činnosti a periodických revizích systému nebudou cestovní výdaje účtovány.
Odměny i související náklady, jak vyplývají z tohoto článku, zavazuje se objednatel zhotoviteli uhradit na
základě faktur vystavených zhotovitelem.
Pro případ prodlení objednatele s úhradou té které faktury vystavené zhotovitelem, zavazuje se objednatel uhradit
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
Pro případ prodlení zhotovitele se zahájením záruční a pozáruční opravy, zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z následně fakturované ceny této opravy za každý den prodlení,
V případě, že bude nutné pohledávku vymáhat třetí stranou, se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli náklady
s tím spojené v plné výši. Pro případ prodlení objednatele s úhradou té které faktury delší jak 30 dnů má právo
zhotovitel od této smlouvy jednostranně odstoupit. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného
oznámení o odstoupení objednateli.



V.
Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nahrazuje smlouvu předchozí z l 1.10.2004 a je uzavřena na dobu neurčitou. S výjimkou uvedenou
v ČI. IV. této smlouvy může být smluvní vztah ukončen pouze písemnou výpovědí. výpovědní lhůta činí 3 měsíce
a začíná plynout měsícem následujícím po dni, kdy byla doručena druhé straně.

VI.
Závěrečná ujednání

Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jedáom vyhotovení.
Servisní a revizní práce se fakturují v den provedení a doba splatnosti je 14 dnů.
Otázky neupravené přímo touto smlouvou se řídí přiměřeně ustanoveními obchodního zákoníku.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem: l. 2.2008
""':S;"' ":; "", ,"' '"", "' '
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Datum a podpis zhotovite]ě0ii

Moravský zemský archiv v Brně
Státn l' okresní archiv jihlava

Datum a podpis objednatele

Ceník servisních sluŽeb nro rok 2008. vŠechnv cenv ison nvedenv be7 DPH:
EPS EZS, CCTV, ACCESS

Kontrola prvků Kontrola nebo revize Kontrola prvků Kontrola nebo revize
ústředny ústředny

ks Kč/ks Kč/ks ks Kč/ks Kč/ks

do 20 100 do 20 95
od 21 95 2 005 od 21 90 1 585

od 151 65 od 151 60

EPS EZS CCTV ACCESS

'ii ú ii ú 'ii Ú ii ú

'm
ks ks ks ks ks ks ks ks

35 1 112 1

CELKEM EPS EZS CCTV ACCESS

Kontrola nebo revize 5 430 KČ 11 765 KČ
-Zkouška 2 715 KČ 5 883 KČ

servisní hodina = 390,- Kč/hod. úhrada za Čas strávený na cestě = 220,- Kč/hod.
V horních dvou tabulkách jsou uvedeny jednotkové ceny revizí ústředen a ostatních připojených prvků. Cena za
příslušný počet prvků je dána součtem jednotkových cen těchto prvků které jsou rozděleny do třech
množstevních celků - do 20 ks, do 150ks a více. Jednotkové ceny v těchto celcích postupně klesají a celková
cena kontroly nebo revize (uvedená v tabulce CELKEM) je dána součtem cen jednotlivých množstevních celků
za prvky a ceny za příslušný počet ústředen. Cena za fůnkční zkoušku se účtuje ve výši 50% ceny roční kontroly
či revize. U bezdrátových systémů je při roční kontrole automaticky provedena výměna baterií všech prvků a
jejich cena je účtována zvlášť.
Počtem připojených prvků se rozumí detektory, kamery a čtečky, případně jiné aktivační vstupy, akustické či
optické signalizace, ovládací klávesnice a dalších připojená zařízení včetně výstupu na PCO. Do počtu těchto
prvků se nepočítají rozvodné krabice a koncentrátory ústředen. Při použití zvláštní technologie pro práci ve
výškách (1ešení,plošiny), bude tato účtována zvlášť.

PATROL group s.r.o., Romana Havelky 4957 l 5b, 586 01 Jihlava
zapsána v OR vedeném KS Brno, oddílu C, vložce 8188, sp.zn. Firm 21048/97

IČ: 46981233, DIČ: CZ46981233
tel.: 567 555 555, fax: 567 3 10 668, e-mail: patrol@patrol.cz, www.patrol.cz
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Ceník servisních služeb pro rok 2011
Příloha servisní smlouvy číslo: 10430503
Objednatel: Moravský zemský archiv v Brně
lČ: 70979146
DIČ:
se sídlem
Místo určení:
Předmět plnění:

Palachovo nám. 1, Brno
Legionářů 9, jihlava
EZS, EPS

EPS, DHP
Kontrola prvků Kontrola nebo revize

ks Kč/ks Kč/ks

do 20 109
od 21 104 2 185

od 151 71

EZS, CCTV, ACCESS
Kontrola prvků Kontrola nebo revize

ks Kč/ks Kč/ks

do 20 104
od 21 98 1 727

od 151 65

EPS, DHP

m
ii

ks ks

35 1

EZS
C

ii i!
ks ks

112 1

CCTV
C

'ii íl
ks ks

O O

ACCESS
E

ii 'íl
ks ks

O O

CELKEM EPS, DHP EZS CCTV ACCESS

Kontrola nebo revize 5 925 KČ 12 823 KČ
Zkouška 2 963 KČ 6 412 Kč

servisní hodina technika 425,00 Kč/hod.
servisní hodina IT specialisty 695,00 Kč/hod.
úhrada za čas strávený na cestě 240,00 Kč/hod.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ostatní ustanovení ceníku sjednaného výše označenou servisní smlouvou zůstávají beze změny.

jihlava, dne: 18.02.2011 'Í; :žä' I:
F'AiRCL aíc,up slČ, 469812"1 [:':: c

datum a podpis zhotovitele

PATROL group s.r.o., Romana Havelky 4957 l 5b, 586 01 Jihlava
zapsána v OR vedeném KS Brno, oddílu C, vložce 8188, sp.zn. Firm 21048/97

IČ: 4698 1233, DIČ: CZ4698 1233
tel.: 567 555 555, fax: 567 3 10 668, e-mail: patrol@patrol.cz, www.patrol.cz

ISO 9001



Ceník servisních služeb pro rok 2012
Příloha servisní smlouvy číslo: 10430503
Objednatel: Moravský zemský archiv v Brně
lČ: 70979146
DIČ:
se sídlem
Místo určeni:
Předmět plnění:

Palachovo nám. 1, Brno
Legionářů 9, jihlava
EZS, EPS

EPS, DHP
Kontrola prvků Kontrola nebo revize

ks Kč/ks Kč/ks

do 20 111
od 21 105 2 226

od 151 72

EZS, CCTV, ACCESS
Kontrola prvků Kontrola nebo revize

ks Kč/ks Kč/ks
do 20 105
od 21 100 1 760

od 151 67

EPS, DHP

ii

ks ks

35 1

EZS
C

ii i!
ks ks
112 1

CCTV
C

ii u

ks ks

O O

ACCESS

m
ii u

ks ks

O O

CELKEM EPS, DHP EZS CCTV ACCESS

Kontrola nebo revize 6 021 KČ 13 060 KČ
Zkouška 3 011 KČ 6 530 KČ

servisní hodina technika 435,00 Kč/hod.
servisní hodina IT specialisty 705,00 Kč/hod.
úhrada za čas strávený na cestě 245,00 Kč/hod.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ostatní ustanovení ceníku sjednaného výše označenou servisní smlouvou zůstávají beze změny.

jihlava, dne: 05.03.2012

datum a podpis zhotovitele

PATROL group s.r.o., Romana Havelky 4957 l 5b, 586 01 Jihlava
zapsána v OR vedeném KS Brno, oddílu C, vložce 8 188, sp.zn. Firm 21048/97

IČ: 46981233, DIČ: CZ46981233
tel,: 567 555 555, fax: 567 310 668, e-mail: patrol@patrol.cz, www.patrol.cz
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PATROL
Ceník servisních služeb pro rok 2013

Příloha servisní smlouvy číslo: 10430503
Objednatel: Moravský zemský archiv v Brně
lČ: 70979146
DIČ:
se sídlem Palachovo nám. 1, Brno
Místo určení: Státní okresní archiv, Legionářů 9, jihlava
Předmět plnění: EZS, EPS

r '

d

'i , . ,'

Ĺ

EPS, DHP
Kontrola prvků Kontrola nebo revize

ks Kč/ks Kč/ks

do 20 115
od 21 109 2 300

od 151 75

EZS, CCTV, ACCESS
Kontrola prvků Kontrola nebo revize

ks Kč/ks Kč/ks

do 20 109
od 21 103 1 818

od 151 69

EPS, DHP

ii i|

ks ks
35 1

EZS
C

ii ii

'=

ks ks

112 1

CCTV

ii íl
'=ks ks

O O

ACCESS

ii if

ks ks
O O

CELKEM EPS, DHP EZS CCTV ACCESS

Kontrola nebo revize 6 235 KČ 13 474 Kč
Zkouška 3 118 KČ 6 737 KČ

servisní hodina technika 450,00 Kč/hod.
servisní hodina IT speciaiisty 730,00 Kč/hod.
úhrada za čas strávený na cestě 250,00 Kč/hod.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ostatní ustanovení ceníku sjednaného výše označenou servisní smlouvou zůstávají beze změny.

jihlava, dne: 18.02.2013 ' "' ' :'.' i' N i",;'

t'.

PATROL grouP'^' """"' ;ř"
datum a podpis zhó

PATROL group s.r.o., Romana Havelky 4957 l 5b, 586 01 Jihlava
zapsána v OR vedeném KS Brno, oddílu C, vložce 8188, sp.zn. Firm 21048/97

IČ: 46981233, DIČ: CZ46981233
tel.: 567 555 555, fax: 567 310 668, e-mail: patrol@patrol.cz, www.patrol.cz

di,
ISO 9001 UKAS

015



l
gĹ" C L F" Ĺ'""' 4" :7"'l'"

PATR©L
Ceník servisních služeb pro rok 2014 ^A"iií":tmu"'ok

Příloha servisní smlouvy číslo: 10430503
Objednatel: Moravský zemský archiv v Brně
lČ: 70979146
DIČ:
se sídlem Palachovo nám.1, Brno
Místo určení: Státní okresní archiv, Legionářů 9, Jihlava
Předmět plněni: EZS, EPS

09 2,000108
:'3 í:-- jA"+-. í:,_

EPS, DHP
Kontrola prvků Kontrola nebo revize

ks Kč/ks Kč/ks

do 20 116
od 21 110 2 332

od 151 76

EZS, CCTV, ACCESS
Kontrola prvků Kontrola nebo revize

ks Kč/ks Kč/ks

do 20 110
od 21 105 1 844

od 151 70

EPS, DHP
C

'ii 'í!
ks ks
35 1

EZS
C

ii i!
ks ks

112 1

CCTV
C

ii u

ks ks

O O

ACCESS
E

ii í!
ks ks

O O

CELKEM EPS, DHP EZS CCTV ACCESS

Kontrola nebo revize 6 302 Kč 13 704 Kč
_Zkouška 3 151 KČ 6 852 KČ

servisní hodina technika 455,00 Kč/hod.
servisní hodina IT specialjsty 740,00 Kč/hod.
úhrada za čas strávený na cestě 255,00 Kč/hod.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ostatní ustanovení ceníku sjednaného výše označenou servisní smlouvou zůstávají beze změny.

jihlava, dne: 04.03.2014
E

S
'^"°""'"

lČ: 46981233, DIČ:

datum a pod: s

PATROL group s.r.o., Romana Havelky 495 7 l 5b, 5 86 O! jihlava
zapsána v OR vedeném KS Brno, oddílu C, vložce 8 188, sp.zn. Finn 2 1048/97

IČ: 46981233, DIČ: CZ46981233
tel.: 567 555 555, fax: 567 310 668, e-mail: patrol@patrol.cz, www.patrol.cz
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PATROL
Ceník servisních služeb pro rok 2015

Příloha servisní smlouvy číslo: 10430503
Objednatel: Moravský zemský archiv v Brně
IČ: 70979146
DIČ:

A :

g '

.. . . ... ... ..

se sídlem
Místo určení:
Předmět plněni:

Palachovo nám. 1, Brno
Legionářů 9, jihlava
EZS, EPS

EPS, DHP
Kontrola prvků Kontrola nebo revize

ks Kč/ks Kč/ks

do 2U 117
od 21 111 2 341

od 151 76

EZS, CCTV, ACCESS
Kontrola prvků Kontrola nebo revize

ks Kč/ks Kč/ks

do 20 111
od 21 105 1 851

od 151 70

EPS, DHP

e

ii í!
ks ks

35 1

EZS
C

ii 'í!
C:

ks ks

112 1

CCTV

ii u

ks ks

O O

ACCESS
C

'ii u

ks ks
O O

CELKEM EPS, DHP EZS CCTV ACCESS

Kontrola nebo revize 6 346 KČ 13 731 KČ
Zkouška 3 173 KČ 6 866 KČ

servisní hodina technika 455,00 Kč/hod.
servisní hodina IT speciaiisty 740,00 Kč/hod.
úhrada za čas strávený na cestě Kč/hod.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ostatní ustanovení ceníku sjednaného výše označenou servisní smlouvou zůstávají beze změny.

jihlava, dne: 17.02.2015
u- L. '

('

datum a podpis ,Ĺhotovitele

PATROL gronp s.r.o., Romana Havelky 49.57 ." 5b, $86 (jI Jihlava
zapsána v OR vede:néni KS Bmo. oddílu C:, vložce S 18S, sp.zií. Firm 2 1048,'97

IČ: 46981233, DIČ: CZ46981233
td.: 567 555 555, fax: 567 310 668, e-mail: µÁtrol@p3troLcz www.patrol.cz
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Ceník servisních služeb pro rok 2018
Příloha servisní
Objednatel:
lČ:
D|C:
se sídlem
Místo určeni:
Předmět plněni:

smlouvy číslo: 10430503
Moravský zemský archiv v Brně
70979146

Palachovo nám. 1, Brno
Legionářů 9, jihlava
EZS, EPS

rjg' :r, - ,, ;.. " T '["t. "e ' '"': T, ' " ': ' ' '" .":' : i

., . ', ' ,' . , y .' ;' ;:. ' . ,
'.; ŕ

¢"i6

EPS, DHP
Kontrola prvků Kontrola nebo revize

ks Kč/ks Kč/ks

do 20 121
od 21 115 2 424

od 151 79

EZS, CCTV, ACCESS
Kontrola prvků Kontrola nebo revize

ks Kč/ks Kč/ks
do 20 115
od 21 109 1 916

od 151 73

EPS, DHP

e
ii

ks ks

35 1

EZS

ú

·:J
ks ks

112 1

CCTV

=
'ii

ks ks

O O

ACCESS
E

'ii u

ks ks

O C·

CELKEM EPS, DHP EZS CCTV ACCESS

Kontrola nebo revize 6 569 Kč 14 244 KČ
_Zkouška 3 285 Kč 7 122 Kč

servisní hodina technika 477,00 Kč/hod.
servisní hodina IT speciatisty 769,00 Kč/hod.
úhrada za čas strávený na cestě Kč/hod.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ostatní ustanovení ceníku sjednaného výše označenou servisní smlouvou zůstávají beze změny.

jihlava, dne: 01.02.2018 ,.....s':,,;:í
RÔi gsoím '.'-C . , ,

33, y.. c u gr ;

datum a podpis zhotovitele

P,-\ řRUI.. $.ř.c).. Hm'í·lkr -1957 šb. SSC: 'jl Jihl:n"a
.zapsán:i u ( )ř KS B11kk. uddiiu (". \io"Zc¢ S ISSi'. !'j.j.zt1 Finn ĹU-IS 97

IQ": DiC: CLJ6')81233
rci .: 5 (t7 5 :"' :8 š š :1. l':'tx: 5(';7 3 l ('} 66$, c-mail: µ;'zt e'cjĽcz. 1"oĽcí


