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l SMLUVNi STRANY

1.1 Objednatel:

Organizace: Fakultm’ nemocnice Hradec Krélové

Se sidlem: Sokolské 581, 500 05, Hradec Krélové — NOV}? Hradec Krélové

16:: 00179906
DIC: CZ 00179906
Banka: Ceské nérodm’ banka

Cislo Liétu: 24639511/0710

Zastoupené: prof. MUDr. Vladimirem Paliékou, CSc., dr. h. c., feditelem

(dale je-n Objednatel)

1.2 Poskytovatel:

2.2

Obchodnl’ firma: [CZ a.s.

Se sidlem: Na hfebenech 11 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

160: 25145444
DIC: CZ699000372
Zapsané: V obchodnim rejstfiku vedene’m MS v Praze, odd. B, vloika 4840

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Cislo L’Iétu: 2109164825/2700
Zastoupené: —na zékladé plné moci

(délejen Poskytovatel)

PREDMET DODATKU

Smlouva 0 zabezpeéeni servisu informaéniho systému AMIS*H p0 skonéeni

zéruém’ doby, uzavfcné due 1. 3. 2000 (déle jen ,,smlouva“) a V8 zném’ Dodatku 6.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17 21 18 se ménitakto:

2.1.2. Pfiloha 6. IV ,.Mésiém’ rozpis plateb“ se ru§i a nahrazuje Pfilohou

6. IV v podobé, které tvoh’ pfilohu tohoto dodatku ajejeho nedilnou souéésti.

Pro rok 2020 — 2021 se doplfiuji nésledujici platebni podminky:

a) Dohodnuté cena bude zvyéena o dafi z piidané hodnoty, které. bude fiétovéna

vsouladu se zeikonem é. 235/2004 8b., vplatném zném’, ke dni uskuteénéni

zdanitelného plnéni. Dodévky dohodnutych sluieb budou realizovény v diléich

plnénich v rozsahu daného kalendéfniho mésice. Cena 2a sluiby bude

Objednatelem hrazena p0 skonéeni mésice, a to na zékladé dafiového dokladu
(faktury) vystavovaného poskytovatelem vidy p0 uplynuti pfisluéného

kalendéfniho mésice, v némi byly sluiby poskytovény. Dafiovy doklad (faktura)

bude mit veékeré naieiitosti dafiového dokladu V souladu se zékonem é. 235/2004

3b., 0 dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, a bude Splatn)? ve lhfité 45 dnfi 0d

jeho prokazatelného doruéeni objednateli. Objednatel Si vyhrazuje prévo vrétit

poskytovateli do data jcho splatnosti dafiovy" doklad (fakturu), kter)? nebude
obsahovat veékeré Lidaje vyiadované Zévaznjmi prévnirni pfedpisy CR nebo touto

smlouvou nebo v ném budou uvedeny nesprz’wné fidaje (s uvedem’m chybéjicich
néleiitosti nebo nesprévnych tidajfi). V takovém pfipadé zaéne béiet doba

splatnosti daflového dokladu (faktury) a2 doruéenim Fédné opraveného dafiového

dokladu (faktury) obj ednateli.
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2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

V Praze due:

13) Peskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli slevu ve vy’léi 4% 26
sjednané ceny sluieb za 12 mésicfi, €07. éim’ ééstku 85 399,20 Ké bez DPH, a to 221
podminky, :Ze objednatel nepfekroéi dohodnutou splalnost véech zéwazkfi
vypljrvajici z této smlouvy. Oprévnéné sleva. na kterou timto vznikne objednaleli
nérok, bude zohlednéna v posledm’m dafiovém dokladu smluvniho obdobi (viz.

Pfiloha 1V pflvodm’ smlouvy). V pfipadé. Ze splatnost nebudc doeena u kterékoli
mésiéni faktury v daném obdobi, bude za obdobi minor 2021 fakturovéna cena bez
této slevy tedy 177 915,- Ké bez DPH.

Smluvm’ strany se dohodly, 26 0d 1. 3. 2020 56 do smlouvy v P111026 6. 2 -

Specifikace sluZeb pfidévaji do seznamu poloiky: L’lpl‘ava AMIS*H Tisk receptfi a
fiprava AMIS*H zpracovéni laboratornich vysledkfi hematologie ve formétu
Dasta 3.01.01 ajejich prezentace.

Smluvni strany se dohodly, ie 0d 1. 3. 2020 se 26 smlouvy viloze (E. 2 -

Specifikace s1uieb odebiraji ze seznamu poloiku: AMIS*H Hematologické
laboratof v5. analyzétorfi.

Timto dodatkem se doba trvéni smlouvy méni na dobu uréitou, a to ma dobu do

28. 2. 2021.

ZAVEREéNA USTANOVENi

Tento dodatek tvofi nedl’lnou souéést smlouvy. Je vyhotoven ve dvou
stejnopisech, Z nichi p0 jednom Obdrii kaidé ze stran této smlouvy.

Pokud dojde p0 dobu poskytovém’ servism’ch sluieb kc zméné sazby DPH, bude
DPH fakturovéna ve vyéi stanovcné pfislu§nym prévnim pfedpisem platnym
k poslednimu dni pfisluéného mésice, v némi byla sluiba poskytnuta.

Tento dodatek nabj'vé platnosti jeho podpisem obéma smluvnimi stranami a
L'léinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv, stim. 26 cena ve Vjiéi dle tohoto
dodatku bude hrazena 0d 1. 3. 2020. Smluvm’ strany se dohodly, 26 uvef‘ejném'
v registru smluv zajisti Objednatel.

Ostatm' ujednéni smlouvy Zflstzivaji beze zmény.

Smluvm’ strany vyislovné pr0h1a§uji. is jejich smluvni volnost nebyla nijak
omezena, ie souhlasi s jejim obsahem i s tim. ie tato byla sepséna na zékladé
pravdivjlch l’Jdajfi 11a zékladé jejich pravé a svobodné vfile a nebyla ujednéna v
tisni ani 2a népadné nevjhodnych podminek.

PRI'LOHY DODATKU

— Pfiloha é. 1V Dohodnuté ceny sluieb projednotlivé mésice

PODPISY s LUVNiCH STRAN
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PRiLOHA (‘3. IV

Dohodnuté Ceny Sluieb pro jednotlivé mésice

Mésic Mésiém’ splétka bez DPH

Bfezen 2020 177 915,- Kt”:

Duben 2020 177 915,— K65
Kvéten 2020 177 915,— K6
Cerven 2020 177 915,- K5

éervenec 2020 177 915,— K5
Srpen 2020 177 915,— Kc“:
251112020 177 915,— Kc“:
Rijen 2020 177 915,— Ké

Listopad 2020 177 915,— K5
Prosinec 2020 177 915,- K1":
Leden 2021 177 915,— K6
Unor 2021 177 915,- Kc”:

sleva (116 51. 2.3 dodatku 4% z celkové ééstky
cena 2a Unor 2021 p0 slevé 92 515,80 K6
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