
Dodatek ke smlouvě o servisu č. 3/61100226/2019/2/2022 
 
 

 
 
1.                   dodavatel:                ČIP plus, s.r.o. 
                         zastoupený:             Ing. Petrem Honzíkem Ph.D., jednatelem 

       Petrem Jíchou, jednatelem 
                         se sídlem:                Příbram III, Milínská 130, PSČ 261 01                                
                         IČO:                          47052066 
                         DIČ:                          CZ47052066 
                         bankovní spojení:   Fio banka Příbram 
                         číslo účtu:                2500065803/2010 
                         telefon / fax:              

            společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, 
            oddíl C, vložka 14486 

 
 
 
2.              objednatel:              Gymnázium, Příbram, Legionářů 402.   
                         zastoupené:             Mgr. Ivou Kadeřábkovou, ředitelkou školy 

                    se sídlem:                Legionářů 402, 261 01 Příbram VII 
                    IČO:                          611 00 226 
                    bankovní spojení:   Komerční banka 
                    číslo účtu:                6015-47124211/0100 
                    telefon:                        
                    e-mail:                       

 
 

 
Tímto dodatkem se mění obsah smlouvy o servisu číslo 3/61100226/2019 takto: 
 
 

Článek III. bod 1. Cenové podmínky (bez DPH) se jeho dosavadní text nahrazuje novým 
textem ve znění: 

 
a) Ceny za pravidelné zkoušky, revize a provoz zařízení RADOM SXS-26 

 

Objekt – systém / počet prvků Kontrola 1x / 6-měsíců Revize 1x / 12-měsíců 
 

PZTS – 1x ústředna, napájecí zdroje, 
detektory, signalizační zařízení a 
příslušenství systému / 47. Objekt 
Legionářů 402 

 
Neprovádí se 

 
5.038,00 Kč bez DPH 

 

Měsíční paušální poplatek za provoz 
zařízení RADOM SXS-26, Objekt 
Legionářů 402. 132,00 Kč / 1 měsíc  
(SIM karta č. 703 188 406), fakturace - 
roční poplatek 

 
Neprovádí se 

 
1.584,00 Kč bez DPH 

 

Podpora HOT-LINE po pracovní době   
servisní technik zvedne servisní mobilní 
telefon a poskytne podporu – roční 
poplatek. Legionářů 402 a Balbínova 
328 

 
---- 

 
1.800,-Kč bez DPH 

 
 
PZTS – poplachový zabezpečovací a tísňový systém, dříve EZS  
EPS –   elektrická požární signalizace 
CCTV – kamerový systém 
EKV –   elektronická kontrola vstupu 



      b)   Cestovné ve výši - 16,00 Kč/km 
            (cena může být upravena dle aktuální ceny PHM) 
 

c) Pokud je servisní zásah vyžadován okamžitě, neprodleně po oznámení  
             poruchy účtuje se jednorázově „poplatek“ za dojezd servisního technika na  
             určené místo v lokalitě Příbram 325,00 Kč  
 

d)   Servis, údržba, drobné opravy, úpravy programu ústředen v pracovní dobu  
      (7.00 hod - 16.00 hod)  –  650,00 Kč/hodina 

Servisní úkon mimo pracovní dobu (16.00 hod - 7.00 hod) – 650,00 Kč/hodina + 25 % 
Servisní úkon v sobotu – 650,00 Kč/hodina + 50 % 
Servisní úkon v neděle, svátek – 650,00 Kč/hodina + 100 % 
 

e)    Zkušební plyn pro optické hlásiče kouře 250ml – 506,00 Kč/ks  
 

 f)   Práce a dodávky mimo rámec smlouvy budou předem oceněny, pokud bude nabídka  
       vyhovující budou objednány písemnou formou objednatelem (možné zaslat faxem na  
       tel./fax: , nebo na e-mail:  ). 

 
DPH bude účtováno dle sazeb platných v době fakturace. 
 
Faktury budou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a budou zasílány po provedení 
(ukončení všech prací týkající se jedné zakázky) na adresu:  

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Legionářů 402, 261 01 Příbram VII. 

 
nebo na e-mail:  

 
 
 
 
Současně s podpisem tohoto dodatku zaniká Smlouva o servisu č.20003 (za dodavatele), 
33/61100404/2019 (za objednatele). 
 
 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
 
 
Za dodavatele v Příbrami dne:  
 
 
 
 
………………………………………..   …………………………………………. 
         Ing. Petr Honzík, Ph.D.           Petr Jícha 

 
 
 
 

Za objednatele v Příbrami dne: 
 
 
 
 

………………………………………..   …………………………………………. 
                                                                                                              Mgr. Iva Kadeřábková 

https://adiglobal.cz/cz/produkty122:86414/zkusebni-plyn-pro-optickokourove-hlasice-obsah-250-ml

