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Vsetinské nemocnice a.s.

spoleénost zapsané v obchodnim rejstfiku vedeném KrajskSIm soudem v Ostravé, oddil B vloika 2946,
se sidlem Nemocniéni 955, Vsetin, PSC 755 O1,
zastoupené Ing. Véra Prouskové, MBA, mistopfedsedkyné pfedstavenstva,
IC 26871068,
DIC CZ26871068,
bankovni spojeni Komeréni banka, a.s., (“3. L].
adresa elektronické poéty:

(da’le jen Objednatel),
na strané jedné,

a

STAPRO s. r. o.

spoleénost zapsané v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Krélové, oddil C vloika 148,
se sidlem Pernétynské némésti 51, Staré Mésto, Pardubice, PSC 530 02,
zastoupené Ing. Leoé Raibr, jednatel spoleénosti,
IC 13583531,
DIC 0213583531,
DIC DPH CZ699004728,
bankovm’ spojeni CSOB Pardubice 5.0.:
adresa elektronické poéty:

(déle jen Dodavatel),
na strané druhé,

déle téi Smluvni strana nebo spoleéné Smluvni strany,

uzaviraji mezi sebou Dodatek ti. 2 Servisni smlouvy (“1. 80-3720, uzavr‘ené mezi Smluvnimi stranami dne
1. 5. 2017 (déle jen Servisni smlouva nebo Smlouva) v nésledujicfm zném’:

éiének i - Pfedmét dodatku
1. Smluvni strany se vzéjemné dohodly na zméné rozsahu sluieb poskytovanych dle Servisni smlouvy a

sjednany'Ich v pfl’lohéch C. 1 a C. 2 Servism' smlouvy, a to z dflvodu rozéifeni poskytova'ni servisnich sluieb i
pro nové Objednateli dodany modul Mikrobiologie LIS FONS Openlims, véetné licenci pracovm’ch stanic a
licenci pfipojeni analyzétorfl a nové dodany modul Operaém’ modul KIS FONS Akord. Rozsah sluieb
poskytovanych Dodavatelem podle Servisni smlouvyje nové dén Pfilohou <':. 1 tohoto Dodatku.

élének II - Doha piatnosti a fiéinnost dodatku
1. Tento Dodatek nabyvé platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami.
2. Tento Dodatek nabyvé fléinnosti prvniho dne nésledujiciho mésice p0 dni jeho uvef‘ejnéni ve smyslu zékona

C. 340/2015 8b., 0 registru smluv. Objednatel se zavazuje Dodatek zvefejnit v souladu s pi‘isluénymi
ustanovenimi zékona é. 340/2015 8b., 0 registru smluv, a to nejpozdéji do péti pracovnich dni od uzavf‘enl’
Dodatku.

3. Okamiikem 06innosti tohoto Dodatku nahrazuje pi‘iloha 6. 1 tohoto Dodatku v plném rozsahu dosavadni
pfilohu 6. 1 Servisnl' smlouvy a zérovefi se nové pfiloha stévé nedilnou souéésti Servisni smlouvy.

élének H! ., Ustamveni spoleéné a zévéreéné
1. Servisni smlouva zfistévé v ostatnim beze zmén a doplném’.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti originélu, pfiéemi kaidé smluvnl’ strana obdréi

p0 jednom vyhotoveni.



STAPRO
Dodavatel bere na védomi, ie obsah Servisni smlouvy, vé. jejich Dodatkfi a pfiloh, podléha’ povinnost}
uvef‘ejnéni dle zékona é. 340/2015 8b., 0 registru smluv, v platném znéni. Dodavatel prohlaéuje, 2e Pfilohy
Smlouvy obsahuji obchodnl' tajemstvi Dodavatele a Dodavatel mé zéjem na jejich utajeni a ochrané. Smlouva
tak mfiie byt Objednatelem uvefejnéna bez obchodm’ho tajemstvi obsaieného v PFilohéch Smlouvy s
vyjimkou ujednéni o cené plnéni Smlouvy.
Zédné Smluvni strana neni oprévnéna postoupit prévo na penéviité plnéni ze Servism’ smlouvy na tfeti osobu
bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé Smluvni strany. Zédné Smluvni strana neni oprévnéna zatiiit
prévo anebo pohledévku vyplyvajici ze Servisni smlouvy nebo iédnou jejich (“:ést bez predchoziho pisem ného
souhlasu druhé Smluvni strany.
Souéésti Dodatku je Pfiloha (3. 1 Rozsah sluieb a cena plnéni.
Smluvni strany prohlaéuji, ie jejim zném vyznam jednotlivych ustanoveni tohoto Dodatku a 29 tento Dodatek
uzaviraji na zékladé své pravé a svobodné ville a nejsou jim znémy iédné okolnosti ani skuteénosti, které by
jim brénily v plnéni zévazkfl. Na dflkaz toho pfipojujl' niie své podpisy.
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Dodav Objednatel: . ...
; Ing. Leoé Raibr Ing. Véra Prouskové, MBA
'jednatel spoleénosti mistopi‘edsedkyné

STAPRO s. r. o. pi‘edstavenstva,
Vsetl'nské nemocnice a.s.
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Hfiloha E. 1 - Rozsah sluieb a cena plném’
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élének V - Cena plnéni
oznaéeni sluiby I roéni cena plnéni

celkova rocni cena podpory bez DPH 1 407 210,00 Ké
sjednané mésiéni I'Ihrada bez DPH 117 267,50 Kt":
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