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DODATEK  Č. 23 KE  SMLOUVĚ O ODBORNÝCH SLUŽBÁCH číslo: L8C187   C

Smluvní strany:

Objednatel: Zhotovitel:
Fakultní nemocnice Hradec Králové HEWLETT-PACKARD s.r.o.
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové – Nový Hradec Králové

Za Brumlovkou 1559/5
140 00 Praha 4

IČ: 00179906 IČ: 17048851
DIČ: CZ00179906 DIČ: CZ17048851
bankovní spojení, č. účtu:
Česká národní banka
24639511/0710

bankovní spojení; číslo účtu:
ČSOB Praha; 722513/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze oddíl C,
vložka 1974
Den zápisu: 30.04.1991

zastoupená: zastoupená:
prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c.,
ředitelem

Radkou Mrzenovou
jednatelkou

Smluvní strany se tímto dohodly, s odkazem na ustanovení bodu  2.3  smlouvy č. L8C187  C, kterou
mezi sebou uzavřely s účinností ke dni 29.4.1997 (dále jen „smlouva“), na  novém znění příloh 2 a 3
na další servisní období, a to od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., nejdříve však ke dni 1. 8. 2019. Účinností
tohoto Dodatku č. 23 pozbývá účinnosti Dodatek č. 21 ve znění Dodatku č. 22. Ostatní ustanovení
Smlouvy, ve znění jejích předchozích dodatků, tímto Dodatkem č. 23 nedotčená, zůstávají i nadále
platná a účinná.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních,  pro každou smluvní stranu po jednom.

Přílohy

Příloha č. 2 - Adresa pro zasílání daňových dokladů, typ a popis smlouvy, referenční číslo/a
systému/ů, doba platnosti smlouvy, model/y počítačového/ých systému/ů a Adresa/y
místa instalace/í, adresa/y pro zasílání SW doplňků, HW a SW konfigurace,
popis/y servisní/ch úrovně/í

Příloha č. 3 - Rozpisy plateb
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V Hradci Králové dne: 24.7.2019 V Praze dne: 17.7.2019

____________________ ____________________

Za objednatele Za zhotovitele
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Příloha č. 2

Adresa pro zasílání daňových dokladů, typ a popis smlouvy, referenční číslo/a systému/ů, doba
platnosti smlouvy, model/y počítačového/ých systému/ů a Adresa/y místa instalace/í, adresa/y pro
zasílání SW doplňků, HW a SW konfigurace,popis/y servisní/ch úrovně/í
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Příloha č. 3

Rozpisy plateb


