
víTKovıcE ıT SOLUŤIOÍS

DODATEK č. 11

ke SMLouvĚ o SYSTÉMOVÉ PoDPoŘE

č. 3-01 2015 ze dne 26.5.2015
č.5mlouvy zhotovitele: S/17/2015/V

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „OZ”)

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
ıčo: 62182137
zastoupená: JUDr. Josefem Valentou, ředitel
bankovní spojení: Česká spořitelna a.S.
číslo účtu: 14 000 12339/0800

(dále jen „Objednatel")

víTKovıcE ıT soLuTıoNs as.

se sídlem Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava
IČO: 28606582
DIČ: c228606582
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4229
Zastoupené: Ing. Vladimír Měkota, místopředseda představenstva

lng. Milan Juřík, člen představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 4312807389/0800

(dále jen „Poskytovatel”)

Držitel certìfikátü: ISO 90012008, ISO 14001.'200-1, ISO/IEC 2700112005, ISO/IEC 20000-122005
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viTKovioıE ®

uzavírají

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek Smlouvy.

I. Preambule
1. S cílem Zajistit dohled a provozuschopnost vozidlových jednotek NCL 07, NCL 20 + příslušenství,

resp. jejího komunikačního rozhraní dodaného Objednateli Poskytovatelem podle Smlouvy o
systémové podpoře č. 3-01 2015 (dále jen Smlouva), uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 11
(dále jen Dodatek) ke Smlouvě.

II. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, Že tímto Dodatkem se text Smlouvy rozšiřuje O možnost obnovy
jednotek NCL 07 a NCL 20 s příslušenstvím a to následovně doplněním těchto bodů do Smlouvy:

1.5. Poskytovatel v průběhu jednoho kalendářního roku zajistí generační výměnu vozidlových
jednotek v počtu do 10% Z celkového množství, Za které Objednatel platí měsiční paušál a to
Za podmínek a postupu, posaného v příloze č. 6 této Smlouvy.

1.6. Pokud Objednatel množství jednotek uvedených v bodě 1.5. nevyčerpá, převádí se toto
množství do dalšího roku.

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem se Snižuje počet Poskytovatelem dohlížených
jednotek na celkový počet 63 kusů. Tímto Dodatkem se nahrazuje stávající Příloha č. 3 Smlouvy
novou Přílohou č. 3.

III. Závěrečná ustanovení
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a byl uzavřen
bez nátlaku a nikoliv v tísni a Za nápadně nevýhodných podmínek.
Text Dodatku je vyhotoven ve dvou Stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá Smluvní Strana.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými Zástupci obou smluvních Stran a
účinnosti dnem 1. 5. 2021.
Ostatní ustanovení Smlouvy, jejich příloh a dodatků aktuálně platných ke dni podpisu tohoto
Dodatku, nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Za Poskytovatele:Za Objednatele:
Ve Zlíně 30.4.2021

JUDr. Josef Valenta

Ředitel ZZS Zlínského kraje, p.o.
4...... nn...- 44-.nnn V'

- Zdravotnická Záchranná služba
` Zlínského kraje. 0.0.

Peroutkovo nábřeží 434
760 O1 Zlín

V Ostravě 30.4.2021

,I'Ú

Ă/íivą/

Ing. Vladimír Měkota Iné Milan .Iuřík

Místopředseda přeüfięä űiëˇšdstavenstva

VÍiKOVlCE Il SOLUHUNS a.s.
Cihelní 15175.!14

Moravská Ustrava
?02l][] Oskava
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Příloha č. 3

Smlouvy o systémové podpoře č. 3-01 2015
Uzavřené mezi

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p. o.

a

víTKovıcE IT soLuTıoNs a.s.

V této Příloze je uvedena cena služby.

I v. í Cena 1 vůz _ PočethCelkem Kč / I Celkem Kč/# l Činnost- poskytovaná služba I rezım l 1 měsíc vozů měsíc bez DPH měsíc vč DPH

1 Paušáı za ësıvı přenosy i _I 24x7 ìopo Kč 53 .' 15 120,00 18 295,20
š, Panšáı za pøıøÍøvá data __ _l _24x7 116,00 Kč 63 | 7 308,00 8 842,68
iDted, správa a podpora systému _' 24x7 134,00 Kč 63 › 8 442,00 10 214,82

l 4 cELKEM l I 490,00 Kč 63 30 870,00 37 352,70

Držitel certifikátů: ISO 90012008, ISO 140012004, ISO/IEC 2700122005, lSO/'IEC 20000-12005

3/4 vi'rKovıcE ®



viTKovícE ®

Příloha č. 6

Smlouvy o systémové podpoře č. 3-01 2015
Uzavřené mezi

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p. o.

a

víTKOvıcE ıT SoLuTıoNs a.s.

V této Příloze je uveden postup a podmínky Obnovy jednotek:

1.

10.

Objednatel pošle objednávku, ve které uvede počet kusů měněných jednotek. Do objednávky
napíše generační výměna jednotky.
Objednatel se zavazuje, že jednotku vymění do jednoho měsíce po obdržení.
Poskytovatel Zašle požadované jednotky včetně antény GPS a GSM pro Střešní provedení a
kabeláže na adresu Zákazníka
Objednané jednotky mají aktivníSIM karty a budou ihned po montáži funkční
Objednatel si provede přemontáž a Zavazuje se, že jednotku vymění do jednoho měsíce po
obdržení
Objednatel musí udělat protokol o opravě ve sve'm přístupu STP, aby Správně fungovala evidence`
Po zaslání protokolu o opravě se jednotka objeví na dispečinku
Staré demontované jednotky Zašle bezprostředně po demontáži na adresu NAM System, U Pošty
13, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov a do textu napíše generační Výměna
Poskytovatel po obdržení jednotek odpojí Staré SIM karty a zruší provoz demontované jednotky
V případě, že Objednatel Starou jednotku nevrátí do 30 dnů, začne Poskytovatel fakturovat Za
novou jednotku podle standardního ceníku měsíční poplatek.
Cena za generační výměnu je v hodnotě 1 Kč Za komponent (1 Kč jednotka, 1 Kč anténa, 1 Kč
napájecí kabeláž, 1Kč kabeláž na komunikací s CarPC) + poštovné a balné

Držítef Certlflkátů: ISO 900122008, ISO 1400112004, ISO/lEC 2700112005, ISO/IEC 20000-1:2005
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