
KUPNÍ SMLOUVA č. RCV.2021.Z001
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Knp^jíd: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD
se síďem Rozkošská 2322, 580 23 HavUíkflv Brod,
za kterou jedná Mgr. Maricéta Holubovi, ředitelka nemocnice
IČ:00179230
Bankovní spojení: ČNB poboíka Hradec Králové
tído účtu:
ve věcech smluvnfch:
td. : , fax: , eaiail:
ve vicech technických:
td.: , email:

Prodávající: AUTOCONTu.
se sídlem Moravská Ostrava, Homopolní 34, Ostrava
za kterou jedná Ing. Jaroslav Dvrfflc, ředitel regionálního centra, na zíUadt plné moci.
IČ:04308697
DIČ : CZ04308697
Bankovní spojení: Česká spoHtdna a.s.
číslo účtu:
spisoví značka OŘ: Krajský soud v Ostravé, spisová značka B 11012
Kontaktní osoby:
ve vfcech smluvníeh:

e-mail:

ve věcech techuckých: tel.:
e-mail:

n.
Předmít smlouvy

l. Účelem této smlouvy je realizace dodávky servisní podpory pole IBM Sumvize V7000 na
základe výběru dodavatele realizovaního v rámci Výzvy k podání nabídky na vefejnou
zakázku malého rozsahu, ID zakázky: T004/20V/00007347.

2. Prodávajfcf podpisem této smlouvy garantuje kupujícfam splnění vBech podmínek
obsaženích ve výxvĚ k podání nabídek.

m.
Předmět phiční

Předmétem plnéní tóto smlouvy je dodávka:
Software podpory (Software maintenance far Storwize V7000 Base) - SWMA for Storwize
V7000 pro Storwize V7000 2076 124 S/N 78T10BA a pro Storwize V7000 2076 224 S/N
78RGM5N
Hardware podpory (HW maintenance 24x7) pro 3 komponenty diskového pole IBM
Storwize V7000 - On-site Repair, ORT=SBD, 24x7 Storwize V7000 2076 124 S/N
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78T10BA, On-site Repair, ORT=SBD, 24x7 Storwize V7000 24 2076 224 S/N, 78RGM5N,
200GB 2.5INCH SSD 2076 3512

2. Kupující se touto smlouvou zavazuje zboží od prodávajícího převzít a zaplatit kupní cenu.

IV.
Kupní cena

l. Jednotková cena:
. Software podpory a Hardware podpory 389 000 K&ks bez DPH

2. Celkoví kupní cena:
389 000,-Kč bez DPH
81 (90^ DPH

470(90,-K(vi.DPH
3. Kupní cena obsahuje ve8keié náklady prodávajícího (dopravné, bahié, pojištění, cdní a

daňové poplatky, poplatky za elektroodpad apod.).
4. Kupní cena je garantována jako cena maximáhií a nejvýše přípustná.
5. Kupní cena může být mínína pouze v souvislosti se zrninou sazby DPH. Z jakýchkoliv jiných

důvodů nesmí být mínina.

v.
Doba, místo a způsob pta&ií

l. Dodávka bude realizována nejpozdíji do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
2. Místem plnění je Psychiatrická nemocnice Havlíčkflv Brod, RozkoSská 2322, 580 23

HavUčkůvBrod.
3. Zboží se považuje za dodané na místo určení jeho protokolárním převzetím odpovědným

zístupcem kupujícího.

VI.
Platební podmínky

l. Kupující nebude poskytovat zálohovou platbu.
2. Prodávající vystaví daňový doMad (fakturu), který předá kupujícímu spolu se zbožfin.
3. Splatnost faktury Činí 30 dnů od data Jtgího doru&ní kupi^jfcfmu.
4. Úhradu za dodané zboží provede kupující v ieské mini.
5. Prodávající se zavazuje, že jím vystavení faktura bude obsahovat vSechny náležitosti, které

jsou stanoveny obecní závaznými právními předpisy a smluvními ujednínínri.
6. V případě, že vystavená faktura obsahuje nesprávné cenové údaje, nesprávné náležitosti nebo

chybí na faktuře níkteré z náležitostí uvedených v předchozích odstavcích, je kupující
oprávnčn fakturu vrádt prodávajícímu do doby její splaaosti. V takovém případě je
prodávající povinen vystavit fakturu novou. Doba splatnosti opravené nebo doplněné faktiuy
poCne běžet dnem jejího doručení kupujícímu.

7. Za zaplacení kupní ceny se považuje předání platebního pHkazu ze strany kupujícího bance.

va
Předání a převzetí předmětu pln&if

l. Předmětná dodávka bude prodávajícím předávána a kupujícfin přejfinána jako jeden celek
ve lhůtě uvedená v odst. l čl.V na základe protolmlu o předání a převzetí dodávky.

2. Kupující se zavazuje řádnou a bezvadnou dodávku od prodávajícího převzít. Řádnou a
bezvadnou dodávkou se rozuiní dodávka všech komodit bez vad a nedostatků, které nebrání
užívání.
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vm.
Zárntnídoba

l. Záruční doba na dodávku činí 12 mésíců, na zíldadč uzavřené smlouvy o poskytování služeb IBM
ServiceSuite, mezi kupujícún a společnostf IBM.
2. Prodávající prohlašuje, že jfin nabízené a dodívané výrobky splňují vtíkdé požadavky na

zdravotní nezávadnost a bezpeínost dle zík. č. l02/2001Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, event.
dalších platných zflmnů a předpisů, a že byla přezkoumána jejich shoda podle zdk.í. 22/1997Sb.
o technických požadavcích na výrobky. Ujišťuje tfaito kupujícího, že výrobce nebo dovozce
vydal k výrobkům platné prohlížení o shodí. Uchazeč si je ptač védom své právní i věcné
odpovčdnosti za Škodu vzniklou kupujfcĎnu v případě, že uvedl nepravdivé údaje.

K.
Odpovídnost za vady v zárutní době

l. Zjistf-li kupující v zíruéní době vadu u dodávky nebo jejich částí, je oprávněn a povinen tuto bez
zbytečného odkladu písemně u prodávajtcflio reldamovat. V reldamaci musí být taková vada
popsána, případně musí být uvedeno, jak se projevuje.

2. Za včas upkitnénou reklamaci vady zboží se považuje reklamace odeslaná kupujícún aejpozdfiji
v poslední den sjednané záiuční lhůty.

3. Nejpozději titetf den po doručení reklamace kupujícího je pnxiívající povinen dostavit se ke
kupujícímu k protokolíraímu ohledání a posouzení rdáamované vady. Tento protokol musí
obsahovat zejména dohodnutý tennín odsttanéní reklamované vady.
Kontaktní osoba pro pHpaxtaé vady ze strany kupujícfcho:

, tel. :: icnuiil:
Kontaktní osoba pro pHpadnť reklamace ze strany prodávajlcfcho:

, tel.: , email:

X.
Smluvní pokuty

l. Nesplní-li prodávající lhůtu pro dodání zboží uvedenou v odst. l íl. V, zavazuje se zaplatit
kupujfcfmu smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny zboží za každý zspoSttCf den z prodlení,
o jejíž vfSi se snGM cena za dodávku pft koneíné faleturaci.

2. Nesplní-li objednatel lhůtu splatnosti níkterÉ oprávněné a správné vystavené fiďdury dodavatele,
zavazuje se zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve v^i 0,02% z pHsluiné dlužné čistky za každý
den prodlení.

3. Ujednfaími o smluvních pokutách v tomto ílfinku není dotčen nárok každé smluvní strany na
náhradu Škody, kterou jí svým uvedeným neplněním drahá smluvní strana způsobila.

XL
Ostatní i^jednání

l. Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu dodávky dnem pfedání v miste plnění dle
iUnku V. tóto smlouvy. Tímto dnem pfechfizí na kupujícího nebezpečí Škody na vicném plnéní.

2. Prodávající prohlašuje, že věcné plnénf smlouvy nemá právní vady a není zatíženo právy
třetích osob.

4. Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se fídt českem právním řídem, zejména
ustanovenfini zálc.č. 89/2012 Sb. občan. zákoníku v platném zn6ní.

4. Smluvní strany souhlasí se zveřejnénfin všech náležitostí tohoto smluvního vztahu.
5. Snaluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost o veškerých inforoucích, které o sobě
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navzájem získaly v průbíhu plnění předmítu této smlouvy a které iiejsou vtíejné pHstupné
nebo je pokládají za důvěrné. Za důvSmé a utajované infónnace ve smyslu tohoto Článku se
považují veSkeré informace, které jsou jako dův&né označeny nebojsou takového charalctem, že
mohou v případě zveřejnéní {áSvodit kteiékoliv smluvnt straně újmu, bez ohledu na to, zda mají
povahu osobních, obchodních či jiných infonnací. Toto ujednání zaniká v případě, že se tyto
informace stanou všeobecné znto^mi. Ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. nejsou tfinto článkem
dotčena.

xa
Odstoupeni od smluuvy

Za podstatné ponížení smlouvy, opravňující k odstoupení od této smlouvy, smluvní strany považují:
l. prodávající nedodá nebo neprovede dodávky předmětu koupě v souladu s předaítem plnění této

smlouvy
2. prodávající nedodrží dobu dodání, nebo plníní dodávek, nebo bezdůvodné přem8f dodávíní

(rfedmétu koupe
3. prodívajfcí nedodiií zaručené vlastnosti pfedmětu koupí podk plaaých norem a příslušných

irfedpisů
4. prodívajfcí nedodrží ustanovení o cení předmétu koupe této smlouvy
5. prohlášení konkursu na prodávajícího
6. dqjde-li k prodleni dhrady faktiuy kupujtcfm, které bude delší jak 90 dnů

xm.
Závěrečná idednánf

l. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, všech a platností originflu, z nichž
kupující obdrží jedno vyhotovení a prodávající jedno v^otovení.

2. Ujednání této kupní smlouvy lze změnit, doplnit nebo vypustit pouze písemném, pořadoví
očíslovaným dodatkem této kupní smlouvy, uzavřeném oprávněnýnn zístupci saluvnlčh stran.

3. Obé smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich vůli a podepisují ji mkoli v
tísni nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Smluvní strany souhlasí bez
výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho pftpojují své podpisy.

4. Tato smlouva nabývá platnogd podpisem a dčinnosti dnem jejího zvefejníní v regiabu Bmlnv.
Strany této smlouvy berou na vědomi, že Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod je státní
přtspiSvkovou OTganizací. Může tak nrft povnmost zvdejnit tuto smlouvu nebo její čisd či jakékoliv
jiné dokunenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu
zadavatele dle zíkona č. 134/2016 Sb., o zadávíní vdejných zakízek, v legiBtra smluv dle zákona 6.
3400015 Sb., o registru smluv nebo postupy podle zákona é. 106/1999 Sb., o svobodném pHitupu k
informacta nebo v rímci projektu štítu otevfená data. Strany této smlouvy s tímto zvdejňováním
infonnací souhlasí.

5. aiotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoiqrit tfetf oaobč jakékoliv své pohledávky za
objednatelem vyplývající z této smlouvy.

Kvpigfcí:

VHavUekověBrodědne . 2021

Prodávající:

VJiMavédne .2021

. IjtfuniFMai. oiAS
ŤtíkH+WW

ftj |tyill:2021fl1.05

Mgr. Markéta Holuboví
ředitelka PNHB

tog. Jaroslav Dvořik
ředitel regionáhiflio centra
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AUTOCONT

PLNA MOC

Zmocnltel: AUTOCONTa. s.

se sídlem: Hornopolnf 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 04308697

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddň B,
vložka 11012

zastoupená Martinem Stejskalem, ďenem představenstva, třída A a Ondřejem
Matuitlkem, členem představenstva, třída B

Zmocněnec: Jaroslav Dvořák

funkce: Ředitel RC

trvale bytem: Na Clunku 5338/23, 586 Ol, Jihlava

Zmocnltel tímto uděluje Zmocněnci plnou moc k

. Jednáni se třetími stranami, uiavMnf smluv se třetími stranami a přljfmánf objednávek učiněných
těmito třetími stranami, pokud předmětem těchto právních jednáni bude dodávka ibožf nebo služeb
Zmocnltele těmto třetím stranám v rámci běiného obchodního styku pň provozu závodu Zmocnltele, a
to v celkové výši plněni do 1000 000 Kč bel DPH nebo ekvivalentu v jiné měně v každém jednotlhřém
případě.

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony s výSe uvedeným související, zejména přijímat doručované
písemnosti, podávat návrhy a žádostí, úiaanlt se jednáni s třetfml stranami atd.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.3.2021. K láníku této plné moci dojde též ukončením pracovnfho
poměru Zmocněnce ke Zmocnltell.

Zmocnltel Je oprávněn tuto plnou moc kdykoliv odvolat.

Zmocněnec není oprávněn udělit v rozsahu výše uvedeného zmocnění nebo Jeho částí další plnou moc.
V Brně dne 26. 2.2020

Drtím: 2020A226
OM2ď8401W

AUTOCONTa-s.
Martin Stejskal,
člen představenstva, třída A

DaU:202(MlU6
0&47:32-t01W

AUTOCONTaA

Ondřej MatuStík,
člen představenstva, třfda B

Výše uvedené imocněnf bez výhrad přijímám a současně potvnujl, že Jsem obeznámen s Internfmi pravidly
Zmocnitele týkajfdml se Jednáni za společnost a zavazuji se tato pravidla dodiiovat a jsem si vědom následků
plynoudd) i porušeni těchto pravidel.

V Brně, dne 26. 2.2020

WmvwassLss
08!24!0)401W

Jaroslav Dvořák

AUTOCONT a.>., IDO: 04308697. DIČ: CZ04308697
Homopolnl 3322/34, 702 00 Ostrava, Tel. : '



IBM Technology Support Services
Rozpis služeb

- Získáno od obchodního partnera IBM - IBM Česká FBpubllka,
spol.sr.o

Tento Rozpis sfitfub obsahifs seznam Výbmnfch strqp na Urtanfch mfefed) uváděných nffe, pro Ikferf společnost
IBM pastvina afentrBtovaná Sftďéy v soufsdu s popisem v fWnze o (ecftnfcfgteh sluíbách pro natitdky TSS a v
Popisech sfažet a Schváleních změn, na klBté se odkeatfe.

Jméno Zákunlka . adrwa:

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE
HAVLÍČKŮV BROD
ROZKOSSKA2322
580 01 HAVLÍČKŮV BROD

ohio Uknnlka: 824639

Jmtno . . dm<a Obchodního
partmn:
TS EUROPE BVBA
KOUTERVELDSTRAAT 20
1831 DIEGEM

ohio Obchodního partnera: 001613

Admu IBM:

IBM česká republika, apol. sr.0
V Parku 2294/4
české republika
14800 Praha 4 - Chodov

Jméno . .drw Prodejce (Ttor):
AUTOCONTA. S.
HORNOPOLNI 3322/34
702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA

ohio Pnd<|c> CTIai): 9s3gr

ohio . mtouvy:
Datum zahiyení smlouvy:
óhtoCRA:
éhtoTSA:
óblo Nákupní
objednávky:
Tato mbMka je platná do:

ID-00003688
05/01/2021
AG-00003888
TSA-00003687
4300768986

10/02/2021

Datum vypncovánl: 05/01ffi021
Základní doba pl<tno>tl amlouvy: 12 měsíců

Tento dokument pléd>tavuje nabídku . pdečnortl IBM a je platný, pokud Zákazník akceptuje tento dokument pféd výše
uvedeným datem. Dokument Je tféba akceptovat elektronicky nebo jinak podle požadavků 8poleino>U IBM a vrtitó je)
.potoíno<B IBM během doby platnoaU nabídky. V opačném případě el . poleinoat IBM vyhlazuje právo považovat
dokument za neplatný (ttáhnout ho) a bude potřeba dohody Zákazníka na daBlch krodch se zástupcem IBM.

ID-00003688 (prepared on 2021-01-05). pdf Page 1 of 6



IBM Technology Support Servlce* . Roiph služeb . Zlákáno od obchodního partnera IBM -

Reference zákazníka

Jméno . adnaa pro Inatalacl(.lorikunllu
pro Inatatacl

824839 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD, ROZKOSSKA2322, HAVI.ICKUV BROD 580 01

toto itkiinUu
pro ftilrtumcl

001613

Jméno . adnw pro faktumcl

TS EUROPE BVBA, KOUTERVELDSTRAAT 20, DIEGEM 1831

ID-00003688 (prepared on 2021-01-05). pdf



IBM Technology Support Servlcea - R<apl> tlužeb . Zlákáno od obchodního partnera IBM -

Seznam strojů/služeb

Ohio zákunik* ni Inatalacl: 824839

Popto nabídky (. lužby) Popb produMu
Poph úrovnB

.Utob

TyplNoftollVýrobnlčhlo: 2078124 78TIOBA
SWMA Stowtee V7000 Baw IBM Stoiwtee V7000 Controller Normál buslnma houra

8FF 24-drtve enctosum (SSDa

SWMA Stoiwbe V7000 Baw IBM StorwlzeWOOO Software VB Normál buBlnma houn

Basic malntenanca Storage

2078 124

IBM Stomtee V7000 Contnlln- On-tlte Repalr,ORT-SBD^4it7
SFF 24-drtve encloaure (S8D8

IBM Stoiwtee V7000 ContnillBr
SFF 24-drtve endowjm (SSDe

200GB2.51nchSSD2B7B 3512

TypmiodlllVýmbnliblo: 207> 224 78RGM8N
SWMA Stoiwtee V7000 Baw IBMStorwlzeWOOOExpaneton Normál buslneu houra

SFF 24-drtve endosure (SSDs

SWMA Storwtee V7000 Baae IBMSpBcbumVlrtuallzBSoflware Normál business hourá

(brStoiwlzeWOOOW

Bacte malntonance Storage

2076224

IBM Stonibe WOOO Expanaton On<lte Repalr,ORT-SBD^4)t7
SFF 24-drtve enclowm (SSDe

IBM Stoiwtza V7000 Expanaton
SFF 24-drtva encloujm (SSDs

Nnai.
tví

éltloztkamlka ro fáktuncl: 001813
Drtum Datum

ahljtnl ukontonl ^^^
.lutby . hrtby'

05/01/2021

05/01/2021

05/01/2021

0501/2021

05/01BOZ1

05mif2021

05/01/2021

05/01/2021

05/01/2021

PodrobnoaU vb togenda



IBM Technology Support Servlces . Roipla ilužeb . Získáno od obchodního partnBra IBM

LEGENDA

i Úpravy souvlaajfcl <e změnami aaznamu strojů a Služeb budou akumulovány a fakturovóny během ná<lBdi^|lclho Btandardnlho falrturaénlho cyklu (může
nastat dffim v případě ročních a potototnlch platebních plánů).

sjad;
o

W

E

L

Jednorázový poplatek
Strpí v záruce
Ukončeni Služby
Omezená podpora

s Uvedená data ukončeni poplatků Jsou ta, která ae liší od Dat konce smluvního obdobf.



IBM Technology Support Servlcea - Rozpte ilužeb . ZhUno od obchodního partnem IBM -

Ochrana zpmcovánl td^jů - Dodatek o ipmcovinl (hh(|ů (D*l> Proc-Blna Addendum, DPA) .poleénoaU IBM
na admm . Pffloha k DPA m .drw

.e nlahidl na o>obní ůd<Je ZákunBu, pokud .. m n* vaanide l) .vropakt Obacné naNMnf o
ochrne ůd^|ů (EU/2016W79); . U) Jln< prfvnf phdptoy o ochrne úd^|ů uvedent na .dm**

Strany berou na vádami a potwzujt, ie pandemie COVID-19 pfedstavuje udíloet mimo s>iu roajmné kontroly stran,
u niž nato předvídat (nebo účelné zkusit a předvídat) její tivánl, dopady ani roaah vfetni možných opatfénl a
dopoiuiant zavedených správními orgány. S ohledem na výia uvedené tady platí, že v případě nesplnění,
nepříznivého ovlivněni anebo opoidéného plněni povinnoBtI z důvodů vyplývajících z pandemie COVID-19 nebo B ni
.ouvlsdlfclm dopadem, dotčená strana v této souvriosti nanese, bez ohledu na jakékoliv jiná uatanovenl amtouvy,
žádnou odpovědnost za neplnění tvých závazků, ovlivněni výkonů el zpoždinl. Stlány ae zavazuji Jednat rozumné
tak, aby projednaly dotéené povinnosti, možná alternativní řešeni a jiné .ouvinjlcf záležitoati . Um, že veškeié
dohodnuté zrniny smtouvy rádné zdokumenh(|l.

Tento 1) Tiamakčnl dokument, 2) PHIoha o technických .lužbách pro nabídky TSS (Příloha) a 3) Smlouva uvedené v
tomto dokumentu představuji úplnou dohodu ohledné Služeb a nahrazuji veškert předchozf ústní či pl88mné . dělení
mezi Zákazníkem a spoletnoatí IBM. V důsledku toho žádn* ze amluvnlch stlán neapoléhé na židné prohUienI,
které nejsou uváděna v úplné dohodě, v6etné například jakýchkoliv prohláienl ohledné 1) úrovni .lužeb, hodin nebo
poplatků za poikytovénl jakýchkoliv Služeb; 2) zkušenortl jiných zákazníků nebo 3) výatodků nebo ůtpor, kteiých
může Zákazník případné dosáhnout.

Akceptaci tohoto Tranaakénfho dokumentu Zákazník aouhlasf, že obdržel a phéetl si podmínky, které zahrnuji
úplnou dohodu uvedenou v tomto dokumentu, a touhlasl, že bude těmito podmfnkami vezen. Každá ze smluvních
stran akceptuje podmínky tohoto Transakčního dokumentu jeho podplaem (nebo jiného dokumentu, lcteiý jej zahrnuje
fbnnou odkazu) elektronicky (pokud to zákon uznává) nebo lukou. Zákazník akceptide jednotlivé níže uvedené
Transakční dokumenty, jako by byly podeptány jednotlivé. Zékunlk dito touhlasí, že nlíe uwdené Tranaakenf
dokumenty <e vztahifjf rovnéí na Služby, ktoró Zákazník zldtává v .ouladu . tímto Rozphem služab.

Smluvní slaný . ouhla>l, že se uplatni verze Tianaakčnlho dokumBntu ůélnná k datu vytvofénl podpisové stránky
(uvedenému v zápatí). Zákazník je povinen uchovat si úplnou kopii platných podmínek jednoUivých transakci.

Popis sluieb

Popis služeb pro Garantované ůrovné Služby údiibv a Záminl služby Z126-7341

Popis služeb la nalézt na Internetu na adrese
vyžádénl.

nebo bude Zákazníkovi poskytnut na
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IBM Technology Support Servlcu Rnipls .lužeb - Zhkáno od obchodního partnera IBM -

Dlednáno mezi: Ujednáno mul:

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD (Zanznlk) IBM Cuká mpublka, . pd.Br.o (IBM)

Podepsal: Podepnl:

. ;>

Podph opráméné osoby

Jméno:

Datum:

Markéta Holubová

2021-01-07 07:58:31 GMT

Podpte oprihfninó osoby

Jméno:

Datum:

Petr Havlík

2021-01-07 15:44:19 GMT

IČOfDIC: ICOIUC:

100:14800892 DlfcCZ14880<>2
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Dohoda o rámcových obchodních
podmínkách IBM

(IBM Cíleni Relatlonshlp Agreement - CRA) IBM Cuká nBpuMkt,
l.sr.0

Jméno Zákazníka a adm-:

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD
ROZKOSSKA2322
580 01 HAVLÍČKŮV BROD

Adiw IBM:

IBM čeaki mpublin, spd. sr.o
V Parku 2294/4
čeaká rapuUlka
14800 Praha 4 - Chodov

ohio ZtkunHu: 824839

6blo CRA:
Datum vypmcovánl:

AG-00003686
05/01/2021

Každé ze smluvních stran akceptuje podmínky léto Dohody o rtmcových obchodních podmínkách (CRA nebo
Smlouva) podpisem této Smlouvy (nebo Jiného dokumentu, do kteióho Je začleněna foimou odkazu) elektronicky
(pokud to zákon uznává) nebo njkou. V pffpadt roipoiu má Příloha phdnost phd touto Smlouvou. TD (Tramakčnl
dokument) má přednost pfed CRA i jakoukoliv přílohou a vztahuje se pouze na konkrétní transakci. Tato Smlouva
nahrazuje veškerá ptodchozl ůatnf nebo plwmná .détonl mni Zákaznlkam a IBM.

"Klient', "Zákazník", "vy" a "uáš" tak, jak M pouílwi]í v teto Smtouvé a jd|lch příslušných PNIohách a TmnsakBnlch
dokumentedi, znamenají Zákazníka uváděného v tomto dokumentu.

Smluvní strany souhl-í, že u uplatni verze Smtouuy ůďnná k datu vytvořeni podpiBové atrénky (uvedenému v
zápatí). Zákazník je povinen uchovat si úplnou kopli platných podmínek jednotlivých transakd.

Dohoda o rámcovích obchodních podmfnkádi IBM 2126-8555

Dohodu o riimcových obchodních podmínkách pro Služby to nalézt na Intomehi na admw
nebo bude Zákazníkovi poakytnuta na vyiádánl.

Conhact: AG<0003686 (prepamd on: 05(01/2021) Page1of2



Dohoda o rfmcových obchodních podmínkách IBM (IBM Cltont RelaUonahlp Agmement - CRA)

Ujednáno mezi: Ujadnéno mezi:

PSYCHIATTOCKA NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD (Zákazník) IBM Cuká mpublka, apol. w.o (IBM)

Podepaal: Podepaal:

Jméno:

Dutum:

Podph oprfvněné oniby

Markéta Holubové

2021-01-07 07:58:02 GMT

Podpte oprilwténé osoby

Jméno:

Datum:

Petr Havlik

2021-01-07 15:44:00 GMT

IĎOIDI& ICOfUC:

|CO:148808B2 DI&CZ14880982
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IBM Technology Support Services ^^%^=!
Příloha o technických službách pro nabídky TSS S.SSSfa..

(TSS TSA - Technlcal Services Attachment - y^ gg.y "pubika,
Příloha o techntc ch službách apoi. ar.o

Jméno Zákunlka a admw:

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD
ROZKOSSKA2322
58001 HAVLÍČKŮV BROD

Adresa IBM:

IBM české republBia, spd.sr.o
V Pálku 2294/4
Ďe>ká republika
14800 Praha 4-Chodov

ótolo ataunfk*: 824839

éhloTSA:
ohio CRA:
Drtum vypracováni:

TSA-00003687
AG-ooooaeee
05/01/2021

Tato 1) PHIoha o technických tlužbách ptu nabídky TSS (Pffloha), 2) pNtluiné Tmnukinl dokumenty B 3) Smlouva
uvedená v tomto Dokumentu pteddavujl úplnou dohodu ohledni Služeb a nahruujl veškerá phdchozl ústní nebo
písemné tdélenl mezi Zákazníkem a IBM. V důsledku toho iádné ze smluvních stlán nespoléhí na íidná
prohlášeni, ktefé nejaou uwdena v úplné dohodě, včetné napftklad jakýchkoliv prohláienl ohledné 1) úrovní sluiab,
hodin nebo poplatků a poskytováni jakýchkoliv Služeb; 2) zkufeiwU jiných zákunlků nebo 3) výatodků nebo úipor,
kfaiých může Zákazník případné dolehnout

Každá ze amluvnlch stran akceptuje podmínky Uto Přílohy podpisem této Přílohy (nebo jiného dokumentu, který ji
zahrnuje fbmiou odkazu) Btektronicky (pokud to zákon uznévé) nebo rukou.

Smluvní strany . ouhlmf, že ae uplatni verze Přílohy účinná k datu vytrofenl podptoové střenky (uwdenému v
zápatí). Zákazník je povinen uchovat 81 úplnou kopli platných podmínek jednotlivých transakci.

Příloha o technických službách pro nabfdkv TSS Z128-8e68

PHIohu o technických službách lze nalézt na Internetu na adrsse
poskytnuta na vyžádénl.

nebo bude Zákazníkovi

Contract TSA-00003887 (prepared on: 05(01/2021) Page1of2



IBM Technology Support Servlces . PHIoha o technických riužbách pro nabídky TSS (TSS TSA.
Technlcal Servlcw Attachment - PHIoha o technických .lužbách)

Ujadnáno mezi: Ujednáno mezi:

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD (Zékaznlk) IBM Délka n|)UWk<, .poLT.O (IBM)

podepsal: Podepsal:

Jméno:

Datun:

Podpto oprámSné osoby

Markéta Holubová

2021-01-07 07:58:15 GMT

Podph oprávněné owby

Jméno:

Drtum:

Petr Havlík

2021-01-07 15:44:09 GMT

IĎOCI& ICO/UĎ:

|CO:148<09M DIĎ.-CZ14890982
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