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společnost zapsaná \ obchodním rejst říku vedeném Méstským soudem v Praze, oddíl 1L vložka 14768

Československá obchodní banka.

1

Bankovní spojení:
Č íslo úctu:

DIČ:

a.v
Vyřizuje: Jakub Oil
rek* fon:
K-mail:

(7.284~~45b i*.

tC: 2X4 "745b

OBJEDNÁVKA ČÍSLO :024/2020/4-MA,JE/LHOTKA
i

!

:

DODAVATF.L: Royal Security service spol. s r.o.
Písková 29
Praha 4

!
I
í
i
!

I C : 62419064
DIČ: CZ62419064 Datum vystaveni 31.7.2020

4-Majetková, a.s. u Vás objednáš á:.služby ostrah} areálu koupaliště Lhotka na měsíc srpen , cenová
nabídka je přílohou této objednávky

;
!

Předpokládaná cena bez DPH: 56. 017,- Kč

Dodací Ihuta: 31.8. 2020
Místo dodáni: Koupaliště Lhotka, Nad koupadlv 140/99 Praha4 - Lhotka
Platební pudminks: převodem
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Objednal: Jakub Ott
i
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h* 12. řramišck Pcluk
\ cdouct obchodního oddělenii

Dodavku bude ivah/ovana \ c v ěcném plněni. Iluitč. ceně.při dodrženi předpon bezpečnosti práce u za daBich podmínek uvedených
\ objednávce.
K ňikiuře bude doložen rozpis uskutečněné dodavkv zho/i. u proveden} eli prací bude práce předánu předávaeim proiokolem. V e laktuře
uv ádějte naše číslo objednáš k> nebo k m přiklademe kopii naši objednáš kv .
k uediuné v.eně bude dale uplatněna prislusnn <i/hu DIM 1 \ / ťikonne ši
ka/d} podnikatel muM dle ust.uuo em ^ IJ5 'JM I /ak* *n:i č .V* 2oK sb i ihěaijNkcho zákoníku uv áděl na obchodnici) iiMnucli \ tomio
nsumosem u\ edene skutečnosti. liir.ik >c wMuviue d/iku ^/namem « • -pajium prc.-mpku na useku podnikaní dle ust. V /ukona é.
2M 2ui(» sh oněkivrvch přestupc ích.
splultuM faktur >c sjednáv á M l dnu ode -dne pw.tineiio \ v hotoveni každé lukiuis zhotov nelení za předpokladu. že faktura bude doručena
objednateli do tn vlnu « >dc vine :eiiho písemného s >hotoveni
Faktury prosím zasílejte na c-mailovou adresu: fakturv'/ť4 n̂a jotkova.cz
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Potvrzení pru dodavaide:
Potvrzujeme přes zeli \ :uAi objednávky. kterou es uhneme P» Kí či>!eni
V v ři/uic
J eleion
IV.iium
Uu/ tikn a podpis
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Nabídka ostraha;

m

Objekt: Koupaliště Lhotka

iROYAL SECURITY SERVICE, spot, s r.o
DIČ Of. - 6241VOW

Sídlu Hiskovi Praha 4. vin-d řam TeL:“31 526 464 ICO. O24 ) SK}<H
H R T G V U L.*
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ROYfil
SECURITY SERU í CE

SPOLEČNOST
ROYAL SECURITY SERV!CET spoL s r. o., dále jen RSS je servisní společnosti, která poskytuje
služby v těchto divizích:

^ Divize - ostraha a ochrana majetku a osob
Fyzická ostraha objektu- beze zbraně, se zbraní , popř se psem
Pořadatelská služba / Bezpečnostní dozor při pořádání společenských
politických meetingů, reklamních, sportovních 3 výročních akcí
Siužby hotelových detektivu
Služby hotelových portýrů
Recepční služby
Obsluha telefonních ústředen, podatelen a zajištěni administrativních siužeb
Komplexní služby parkovišť
Patrolovaci služby
Přeprava fin.hotovostí

večírků, výstav ; vernisáži.

> Divize- montáže systémy

^ Montáže EZS, EPS. CCTV, Access Intercom
^ Připojení na pult PCO (pevná linka GSM nebo radíc)
^ Zabezpečeni objektu pomocí EZS a EPS
> Vyhledávání a monitoring vozidel pomocí GPS s přenosem GSM

> Divize- vnitřní a venkovní úklid
Zabezpečeni komplexních úklidových siužeb pro soukromý, komerční i veřejný sektor

> Divize - technická správa budov
V rámci této činnosti se komplexně staráme o tecnmcky stav objektu klienta. Odborný přistup a moderní
technické zázemí zvyšuji životnost budovy 3 tím take majetek našeho klienta.

V této obiasti napizlme:
Běžnou údržbu a provoz cojeKtu

* Revizní činnost
* Technickou administrativu spojenců se správou objektu
* Havarijní službu

Divize- zvláštní služby
Detektivní služby
Detektivní pátrání po osobách s věcech, exekutorské doprovody
Kontrola práce neschopných
Osobní ochrana
Vyhledávání odposlechu - speciální obranně technické pomůcky proti odposlechu
Odkupování pohledávek
Poradenská činnost:

• Nová bezpečnostní stude
s Zhodnoceni stávajících bezpečnostních opatřeni a rizik

3ROYAL SECURITY SERVICE, spot s no
n\C CZ - ft24 IU0ÓUTV!.: 731 526 J*4

htir> . -- y.-Vr w.rovals>..„/.
ICO. OJ!4 WD4Niello - Viskova 2'C Prahii Nrtodfao>
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ROY řfl
SECURITY SERUICt

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA:
OBCHODNÍ ŘEDITEL: Zdeněk Pilát

PROVOZNÍ ŘEDITEL: Bohumír Rone

Ivan ŠímaŘEDITEL DIVIZE UKLIĎ;

INFORMACE O FIRMĚ

Název společností: ROYAL SECURITY SERVICE, spol. s r.o.

Rok založení v ČR: 1394

Provedení změn a ob. aktivit: v 2001 byly provedeny změny v obchodní strategii a
rozšíření obchodních aktivit

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Základní jmění: 1.000.000,- Kč

Sídlo společnosti: Písková 29. Praha 4,
PSČ 143 00

Web: jyww.rovaiss. cz

E-mail: obchod@royalss.cz

4ROYAL SECURITY SERVICE, spol. s r.o
OK C7- - !9064ICO.Trt.:~3! 526 46-1

bíTp.'.;• vcvnA r^vai-:> 4' /
Síciici p75k{>va 29.Praltó ~
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ROYAL'v -

SECURITY SERUICE

PERSONAL

V organizaci R3S je kiaden největší důraz na výběr a posouzení naších pracovníků.
Naší vedoucí pracovníci jsou odborně vzdělaní iitíé s dlouholetými zkušenostmi ve všechoblastech našich nabízených služeb.

Noví pracovnicí projdou nejdříve základním zaškolením v závislostí na typu služby, vekterém se důkladně seznámí s „Pracovními pokyny pro pracovníky ostrahy „ROYALSECURITY SERVICE t užívanými technologiemi a chemickými přípravky a připraví je najejich budoucí úkoly .

Vlastním školením v RSS a dalšími stupni školení ve spoluprácí se specializovanýmifirmami je zajištěn další kvalifikovaný vývoj všech pracovníků.
Při nepřítomností pracovníků z důvodů nemoci nebo dovolené, zajišťuje RSS normálnínepřerušený provoz pracoviště.

Ve smyslu našeho „Corporate Identity" zajišťujeme našim pracovníkům firemní pracovníoděv. Náklady na pořízení, čištění a údržbu jsou obsaženy v naší kalkulaci ceny.
Při našem výběru zaměstnanců se samozřejmě uplatňují následující podmínky:

* trestní rejstřík bez záznamud

* nástupní lékařská prohlídka
« ukončená středoškolská docházka
* věk pn přijeti do zaměstnání cca. 18 - 65 let

5ROYAL SECURITY SERVICE, spoh s r.o
t)K , CZ - 62419064SCO cC4i«0MSídlo I'iskovs 29. (Tahu4 Vioufan> Tel-:^3! 526



ROVBL
SECURITY SFRUICE

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
Personální obsazení byl
objektu.

navrženo na zaklade Vašich vstupních informaci o střeženém
o

Ostraha:

Červen: Po - Ne. Sv Noc 19:00 - 09:00 počet strážných : 1
Červenec: Po - Ne. Sv Noc 20:00 - 09:00 počet strážných : 1
Srpen: Po - Ne. Sv Noc 20:00 - 09:00 počet strážných : 1
Záři: Po — Ne. Sv Noc 18:00 - 09:00 počet strážných : 1

Ostatní měsíce dle další domluvy

Pro splnění Vámi požadovaných bezpečnostních úkolů budou naši strážní vybaveninásledujícími prostředky:

• Obušek event, teleskopický obušek
• kasr event, elektrický paralyzér
• svítilna
• snímač pro zaznamenávání obchůzkové činnosti
• mobilní telefon
« další nutné pomůcky

Strážní budou ustrojeni do firemní uniformy s označením ROYAL SECURITY SERVICEspol. s r.o.

Strážní se budou řídit - ..Směrnicí pro výkon služby".
Vašich požadavků a pokynů.

kterou zpracujeme na základě

5ROYAL SECURITY SERVICE, spot, s r.o
mC - c/ - <>24i<nj6JICO. tC-MOt*

Sídlo' PiÁkuva 2'-\ Prahu -k Vk»dJcn*>L-mai I: rx- i; CATLVIYT • •. uJ- Tcí.: T3 é 526 464
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f iOV f t l
SECURíTV SERLHCE

CENA
Pn tvorbě ceny vycházíme z požadavků zákazníka, našich zkušeností v daném oboru a
úrovně ceny na trhu.

Našim úderným týmem je vlastní zásahová jednotka ( 5 zásahových vozidel na
Prahu ), plnící elitní úkoly každý den, každou hodinu bez varování.
Za výše uvedený objem služeb jsme Vám vypočítali následující cenu:

139.“ Kč / 1hodinu strážného

Akce pro VIP klienta:

r Zdarma poskytnut objektový obchůzkový systém

> Zdarma pro potřeby noční směny v případě pomocí
výjezdová skupina — (není účtován poplatek za výjezd)

Uvedené ceny jsou netto ceny a je nutno k nim připočítat platnou daň z přidané hodnoty
dle zařazeni.

V ceně jsou zahrnuty náklady na:
• mzdové náklady zaměstnanců včetně zákonem stanovených odvodů
® náklady na vedení objektu

• pracovní ošacení a ochranné pomůcky
« čištění námi používaných zařízeni

• uzavřeni pojistky za účelem ochrany proti věcným škodám

7ROYAL SECURITY SERVICE, spoč. s r.o
DIČ. CZ.- 624ICO íCilOowSídlo. Písková 2S>

' Prai'ui 4 . Mvdšónv
Iv-maíir

Iru ~3I 526 -JóZ
hitp: - "A- vv v. rc - vu.>?.> jzy\> t.rp-ii\r- .yj.:n$i••- •;.•



SECURITV SERUICE

© r

Zahájení činností daných touto
smlouvy - dle dohody co nejdříve

cenovou nabídkou jsme schopni zajistit po podpisu

Uvedený rozsah, siužeo není konečný. Naši snahou jzákazníkům v jejich přáních a požadavcích.
(6 maximáiné vyjit vstříc našim

Těšíme se na naše budoucí jednání.

Bohumír Ponc
provozní ředitel

8
JEW

IČO rjZASidkv P?sk;'-v2». Praha 4. M^dřanvr -nnú\: Ti'
s e?.: ”31 5Z0 464 DIC CZ - 62JÍI9064



ROYAL
SECURITY SERVICE

REFERENČNÍ LISTINAVjP:

* Jerry Hail
Pnrtc Aided
Nadace V;ZE
MHM.P -Magistrát Hlavního města Prahy
•Městský úřad Praha 6

Městský úřad Praha S
Městsky úřad ?ran3 13
Minisíerstyo kuílury
Ministerstvo financi
PSD ČR

->v

Akciové společnosti:
4 -majetkové - Prana 4
Ecuard
Barvy a Laky Hostivař
Centra - divize spravs nemovitosii Prana 5
Cesfce sbérne suroviny - Kralupy rvlabem
Domev Prana (DBK í
SEKRROřrans
Prantschacn Pu?p Paper
?V Ptasr - závod Čelákovice
FV Píast - zavGG Presence
Kočí - staveoni firms
Konstruidtvs BRANKO

v
v*

MAMA CAR
Man-js Pedersen - pcdocks Říčany
Metrostav Oč
Metrostav 0$
PROSO GROUP
Rbysí Gcif
Seco group
SKODA AUTO —Mis-da Boleslav
TECH PHARMA
UNtQA pojišťovna - centrála PSt Evropská ui
3-Pnncova
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Společnosti s.r.o, :
ATM-Nová Tržnice Pankrác
Aitgaior trade
Arsm — stavba polyfunkční domy Doím Břežany
AstraZeneca Czecn Republic
A ?OS C2 • Nymburk
SMC Agro - industry
Bussmark production
Botel ALBATROS - Praha 1
Botaí RACEK -Praha 4
OTYLINES
CROCODILLECS.
Brno-distribuční depo Qí D Moravu
Prana - tíistnoučni depo p?c Čechy, sídlo firmy
Boulevgroy Bagetene
Zížsiice -j Kolína - hlavrv vyrčení zaved
CrccccSiLe Sendees *• G•

"&£:'
C.E.R, Consulting
DB STAV - vystavo? RD Zlatníky
Dnaba Fooo
DPDModleucs
Genests Consulíing
Horren -- realitní kancelář
Hotelová společnost„Your Prague Hotels”:

Hotel CAESAR PALACE
HotsI Galileo
Hotel Frags 1
Hotel ROMA

Hotel Apotlon- Praha 3
Hotel Avia — Praha 9
Hotel GOLF - Praha 5
Hotel HarrachovHE — Next tour
Hotel ILF- Praha A
HOTEL JUNG- Vision CZ- Praha 10
Hotel Podkova ~ Břežany
Hotel RGTT- Praha1
Hotel STEF -Praha 9
Hotel u třiKorunek -Praha 3
Huawei technologies Co. Lid
ICKM
JCDecaux městský mař/Uia?
Karlovy lázně - íSLO

v
Kenvelo CZ
Kimoau. stavebně mžený-ská
Liga servis
LPR - liga oroti rakovine
Medí-centrum Skalka
Montservis
Nemocnice SvAlžběty - Praha 2
Nemocnice Kolín
Nemocnice Nymburk
NESS Czech

*

Oo!ise?vís
Pesos*Pražska oprava Nemovitosti
Poliklinika Černýmost - Apion
Poliklinika Modřany * Cocum
Kampa Group.

Restaurace Bazaar / Cowboys
Restaurace Hergetova Cinema
Restaurace Kampa Park
.Restaurace La Provence
Restaurace Sc.uare

Reacer & Falce
Restaurace Dcln! Břežany.Rodí & Parmer Consulting
RuuKi CZ - výstavba Stodůlky
Společenství Ksvči Hory li.
Ope; Srba Servis - Jílovišté.Modřany. Reocryje
SECAR Bohemií
Soiic - pasaž Černá ružc
Sportovní areály:

HAMR Spon - arealBraník
HAMR Sport - areál Záběhlice
HAMR sport - 3real Guiovka
SAS -Strahov

THE MEDIA EDGE PRAHA
TMM - závodiště Velká Chuchle
Ústecká poliklinika
VALEO Autoklímmizace
TBF -Residence Jitřní. Prans 4
Y£F - Komerční budova KARLÍN
Zexeí Valeo Compressor Czech
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Ostatní -

Advokátní Kancetar - Heřmánek 3 Černý
Advokátní Kancelář - Kudláčková
Advokátní kancelář * Křiž 3 Béíina
Advokátní kancelář -Maunc & Partner
Advokátní kancelář Tůma * Mih$íik » Soukup
Aovokáth: kancelář - Ziivarova. Ctibor Hladk ý
Annonce
Biocev

Bytové družstvo SBC POKROK
česky rxizhias
KřížiKová fontána - Orfeu

Pro Spon
ředitelství sijníc s aáimc - RSD
Statni rcstlinctékařská správa - Prana S
Uštev organické chemie 3 sicchemie AV ČR. v.v.i ..
iÚOCHB)
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9ROYAL SECURITY SERVICE, spot, s r.o
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