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Zak.číslo

,,,,, ,,,N,,, ,M,oÄT_" SMLOUVA
o na1mulŕmek[ricl[e požární signa1iza"ce na radiotelefonní monitorovací pult NAM PCO NET G provozova

ný společností PATROL group s.r.o. na operačním informačním středisku Hasičského záchranného sboru
Jihomoravského kraje.

Objednatel:

Dodavatel :

Místo určení:

ČR - Moravský zemský archiv v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, 656 01 Brno
IČ: 70979146 DIČ: CZ70979146
zastupuje: PhDr. Kateřina Smutná - ředitelka archivu

PATROL group s.r.o. , Romana Havelky 4957/5b , 586 01 JIHLAVA
IČ: 46981233 DIČ: CZ46981233
zastupuje: Ing. Pavel Volenec — ředitel společnosti

Státní okresní archiv Znojmo, Divišovo nám. 5, 669 02 Znojnio

Předmět plnění : napojel1í elektrické požární signalizace na rádiotelefoimí pult centralizované
ochrany hasičského zácliranného sboru Jihomoravského kraje , územní odbor
Znojmo - operační inforinační středisko

I.
Předmět smlouvy

Předmět smlouvy je stanovení podmínek
(dále jen objednavatel) a dodavatelem služby
zace (EPS) vybudované v objektu llvedeném
pult centralizované ochrany (RPCO) , který
(OPIS) úzeinního odboru HZS Znojmo.

a úprava vztahů vznikajících mezi objednavatelem služby
' (dále jen dodavatel) napojeníin elektrické požární signali-
v záhlaví této smlouvy - místo určení — na rádiotelefonní

provozuje dodavatel na operačním inforlnačním středisku

II.
Místo plnění

Místem plnění předinětu této smlouvy je objekt: Státní okresnŕarchiv Znojmo, DiWšovo nám. 5,
669 02 Znojmo (dále jen ,, objekt ") , kde se nachází ústředna EPS , na straně jedné a OPIS HZS , kde
se nachází vyhodnocovací část ZPPP (zařízení pro přenos požárního poplachu) , na straně druhé. Pod-
mínkou plnění předmětu této smlouvy mezi oběma místy je zajištění bezporuchového a správného přeno-
su informací rádiovou sítí dodavatele.

III.
Smluvní podmínky

l. Napojení bude provedeno rádiovým způsobem
2. Doba zkušebního provozu se stanovuje na jeden měsíc. Podlnínkoll k ukončení zkušebního provozu

zařízení je vydání souhlasu HZS k zahájení trvalého provozu a sepsání smlouvy mezi objednatelem a
ředitestvíin HZS Jil1olnoravského kraje

3. Jedenkrát iněsíčně provádí objednatel fyzickoll zkoušku funkčnosti propoj eného systému .
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4. Dodavatel nepřebírá hmotnolľ ani jinou odpovědnost za chráněný majetek zákazníka včetně EPS
v objektu.

5. Odběratel plně hradí škody způsobené neodborným zásahem do propojeného systému.
6. Odpovědnost za ostatní škody se řídí příslušnými právními předpisy.
7. Smluvní strany určují pro vzájemný styk tyto odpovědně osoby:

b

8. objednatel se zavazuje:
a) řádně hradit faktury vystavené dodavatelenz za služby poskytované v souladu s touto smlou-

VOli,

b) provozovat systém EPS včetně radiového vysílače v souladu s touto smlouvou, platnýnzi
právními a technickými předpisy, písemnýn?i pokyny HZS a neprodleně hlásit smluvním
partnerům veškeré změny údajů souvisejících se střeženým ®stémem a objektení,

C) umožnit PATROLUprovádět kontroly provozuschopnosti zařízení ZPPP,
d) v případě ukončeníplatnosti tohoto smluvního vztahu dále neprovozovat radiový vysílač.

9. dodavatel se zavazuje:
a) používat pouze homologovaná zařízení ZPPP , odt)ovídaiící platnýn? právní/n a technickým

předl)isůnl
b) aktualizovat podklady o objektu, uložené v databázi obslužného pole,
C) udržovat celý systém v trvale provozuschopném stavu,
d) při poruše propojeného systému zařiZení ZPPP od technologického rozhraní po počítačovou

nádstavbu RPCO zahájit opravu zařízení do 6 hodin od nahlášení a na své části odstranit záva-
du do 24 hodin,

e) provádět kontroly provozuschopnosti zařízení ZPPP dle platných předpisů, kontroly za/išt'uje
dodavatel ve stanovených ternúnech dle vlastního plánu kontrol

JĹ) při podpisu této smlouvy předat zákazníkovi seznaln oprávněných servisních pracovníků, včetně
operativního spojení, a tento přijakékoli z7něně aktualizovat.

f IV.
Cenové podmínky a úhrada služby

1. Smluvní cena za služby dle této smlouvy je 2.000,- KČ ( dva tisíce ) bez DPH měsíČně.

V ceně jsou zahrnuty služby :

· Zajištění přenosu signálů ze střeženého objektu na PCO prostřednictvím rádiové sítě
PATROL group s.r.o. (v souladu s Telekomunikačním zákonem), napojení na pult centrali-
zované ochrany PATROL group s.r.o. provozovaný na OPIS HZS JmK

· Poplatek Českému telekomunikačnímu úřadu za provoz rádiového zařízení na objektu
l

· Zajištění trvalé servisní pohotovosti k opravě ZPPP , rádiové sítě a systému PCO

· roční a půlroční kontroly provozuschopnosti ZPPP dle platných vyhlášek a norem ( Vyhl.MV
ČR Č.246/2001 ) , periodiká revize elektrického zařízení v souladu s ČSN
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V ceně nq'sou zahrnuty služby .'

· náklady na materiál a náhradní díly při pozáruční opravě ZPPP.
2. Poplatek bude placen měsíčně na základě vystavené faktury - daňového dokladu. Fakturu - daňový

doklad vystaví dodavatel vždy k poslednímu dni v měsíci. Variabilním syinbolem je číslo faktuiy.
3. Vzájemně bylo dohodnuto , Že poplatek může být forinou oboustl'allně odsollhjaseného písemného

dodatku ke sinlouvě dodavatelem každoročně vždy na počátku roku upraven o oficiální inflační koe-
ficient vyhlášený Českým statistickým úřadem.

4. Sniluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktury (bod IV. l.) Činí 0,05 % z hrazené částky
za každý den prodlení od ukončení data splatnosti faktury

V.
Odstoupení od smlouvy

1. Opakované porušování platebních podmínek ze strany zákazníka, respektive nellhl"azení dvou iné-
síčních poplatků (bod IV. 1. ) je oprávněným důvodeni dodavatele k odstoupení od této slnlouvy.

2. Odstoupení od smlouvy nabývá úči11nosti cInem doručení písemného oznámení o odstoupení od
smlouvy zákazníkovi.

3. Do deseti dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy doclavatel zajistí odpojení objednatele od
zařízení ZPPP .

VI.
Výpovědní lhůta

l. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 (Šest) měsíců pokud se smluvní strany
nedoliodnou jinak. výpovědní lhůta počíná běžet l. dnem měsíce, který následuje po dni doručení
výpovědi poslední ze smluvních stran. výpověď' se podává v písemné podobě ostatním sinluvnhn
stranám.

2. Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou všech sinluvních stran.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Každá smlllvní strana obdrží jedno vyhotovení sni!ouvy podepsané stranaini. Změny a dodatky k této
smlouvě jsou platné pokud budou uzavřeny v písemné podobě a podepsány všemi smluvními strana-
mi. Každá sinluvní strana obdrží jedno vyhotovení dodatku.

2. Smluvní strany se zavazují vytvořit podinínky k zamezení úniku informací o ostatních (zbývajících)
dotčených zíičastněných stranách a o skutečnostech, se lderýini se seznámily při naplňování předmětu
Činnosti této smlouvy.

3. Vztahy mezi HZS a dodavatelem jsou upraveny zvláštní smlouvou. Práva a povinnosti k provozu pro-
pojeného systému které nejsou upraveny touto sln]ouvou jsou řeš'eny v návazností ve smlouvě uzavře-
né mezi objednatelem a h"ajským ředitelstvím HZS

4. Účastníci této sinlouvy svým podpisem stvrzují, že ji před podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzá-
jemné dohodě, podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za jed-
nostranně nevýhodnýcl] podmínek.
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5. Sinluvní strany se dohodly, že vztahy lleupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveníini
obchodního zákoníku.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně dne : V Jihlavě dne: J1ol Jň7)

Odběratel: Dodavatel:

ČR·FAoí'avshä zemký at'äiv v
tínovo nám. č 3 5, pp 1

656 01 BRNO12

PhDr.Kateřina Smutná
ředitelka MZA Brno

ing. Pavel Volenec
ředitel PATROL group s.r.o

L
$""1URY A SLUŽBY

PATR'3L '.'.O.
lČ, 46981233, D|(:: CZ46981233
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