
OBJEDNÁVKA MĚŘENÍ DOSTUPNOSTI RADIOVÉHO SIGNÁLU PRO 

PŘENOS DAT EPS NA PULT CENTRALIZOVANÉ OCHRANY 

HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU PARDUBICKÉHO KRAJE  

 

                                                                                         Číslo objednávky: 
 
 
Identifikace dodavatele:  
 
Název firmy:  

Adresa:  

IČ/DIČ/obch.rejstřík:  

Kontakt: (Tel., e-mail) 

 
 
Identifikace objednatele: (Uveďte přesný název dle obchodního rejstříku) 
 
Jméno objednatele:  

Název firmy:  

IČ/DIČ/obch. rejstřík:  

Kontakt: (Tel., e-mail) 

 
Identifikace provozovatele EPS a ZDP: (Uveďte přesný název dle obchodního rejstříku)  

 

Název firmy:  

Adresa:  

 IČ/DIČ/obch.rejstřík:  

Kontakt: (Tel., e-mail) 

 
Text objednávky:  
 
 
 
 
 
Jméno/označení a adresa objektu a rozsah připojení EPS:                                                                           
(např. vymezení části budovy nebo budovy v areálu firmy atd.)  
 
 
 
 

 
Předpokládaná cena měření :  
( cena pro rok 2019, cena za ujetý km při jízdách: dodavatel-místo měření+ dodavatel-HZS PaK, místo měření-
převaděč – cena počítaná za každý ujetý 1km : 10Kč bez DPH) 

       

       

       

       

       

       

       

       

  

       

  

HZS PCO s.r.o.       

Erno Košťála 1005, 53012 Pardubice      

15050904 / CZ 15050904/ spis.značka C 556, vedená u KS Hradec Králové        

       +420 466 303 243, hzspco@hzspco.cz 

       

Objednáváme u vás měření dostupnosti radiového signálu prostřednictvím ZDP na PCO HZS PaK pro objekt 

................................................................................... (viz Jméno/označení, adresa objektu a rozsah připojení EPS)  . 

5000,- Kč + najeté km, bez DPH 



 
Splatnost faktury: 14 dní od data vystavení faktury 
Forma úhrady:        příkazem 
 
E-mailová adresa pro doručení faktury: ( přednostní varianta) 
 
 
Termín provedení měření : (vhodné konzultovat, příp. uveďte měsíc/rok) 
 
Termín plánovaného spuštění přenosu: ( uveďte měsíc/rok) 
 
 
Kontaktní osoba dodavatele systému EPS: (jméno technika,  název firmy)  
 
 
Kontakt: (Tel., e-mail)     e-mail:  
 
 
Podklady k objednávce: (zašlete současně s objednávkou na e-mail hzspco@hzspco.cz ) 

 projektová dokumentace (PBŘ, projekt EPS) a stanoviska k ní vydaná  
 
Podmínky provedení měření a následující postup dodavatele a provozovatele EPS a ZDP či 
objednatele: 
1. Nutné je zajištění odpovědného zástupce objednatele, jež bude jednat za investora (provozovatele EPS) a 
zajistí přístup našim technikům do potřebných prostor (technická místnost, místnost s ústřednou EPS, 
stoupačky, půda, střecha, apod.) a zajistí přístup na střechu objektu (žebřík, lešení, plošina, atp.). 
2. Na základě výsledku měření vypracujeme výkaz/výměr dodávek a prací potřebných k provedení instalace ZDP 
a jeho propojení se systémem EPS včetně koordinací se dodavatelem/servisní organizací EPS, koordinacemi s 
HZS PaK, zkušebním provozem zařízení, atd. Tento výkaz/výměr odešleme odpovědnému zástupci investora, 
který následně uvedené dodávky a práce objedná.  
3. Současně objednatele zajistí, aby provozovatel provedl potřebné kroky (předání podkladů, informací 
potřebných k vyplnění, dohoda termínu) k uzavření Smlouvy o provozu zařízení dálkového přenosu na PCO HZS 
Pardubického kraje. Tato smlouva musí být uzavřena před instalací v objektu. 

 

 

 

 

Dne:        Podpis objednatele: ………………………………..  

 

Upozornění:  

Forma této objednávky není závazná, lze použít vlastní formulář. Doplňte do něho však zde požadované 
informace. 
Vystavenou (vyplněnou) objednávku odešlete na naši e-mailovou adresu. 
Dodavatel nenese odpovědnost za neprovedené plnění dle této objednávky, pokud k tomuto dojde zaviněním 
objednatele (neumožněný přístup do objektu a potřebných místností vč. střechy, nezajištění přítomnosti či 
konzultace dodavatele EPS a zástupce objednatele, atp.). V takovém případě bude měření provedeno 
v náhradním termínu po zajištění podmínek měření a objednatel uhradí zvýšené náklady na cestovné 
(opakovaný výjezd techniků dodavatele). 

 
Předpokladem pro provedení výše uvedených prací je souhlasné stanovisko HZS Pardubického 
kraje s připojením objektu na KOPIS HZS 
 

       

   

  

  

  

  


