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1. Smluvní strany

Objednatel: VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POnŠTOVNA
CESKÉ REPUBLIKY
Karlovo námestí 8
128 00 Praha 2

ICO 411 97518

Zastoupený: reditelem VZP -CR
RNDr. JirímNemcem, CSc.

Poskytovatel: HEWLETT-PACKARD, s.r.o.
Novodvorská 82/803
14200 Praha 4

ICO 17048851
DIC 004-17048851;

Zastoupený: generálnímreditelem
RNDr. PavlemKaláškem, CSc.

odpovedný pracovník

se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu § 262 zák. c. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, ve znení pozdejších predpisu (dále jen OBZ) rídí tímto zákonem
a v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 OBZ a dále s použitím príslušných ustanovení
zákona c. 35/1965 Sb., autorského zákona ve znení pozdejších predpisu (dále jen "AZ")
uzavírajítuto smlouvuo odbornýchslužbách(dálejen IISmlouvu") v návaznostina
dohodu o nekterých dodatcích a platebních podmínkách uzavrenou dle § 409 a
následujícíchobchodního zákoníku C.11085/1448/KK ze dne 8.9.1995.

Smlouvac.:L8C030 3
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1. Sumlfivni struariug

Objednatcl: VSEOBECNA zDRAVOTNi POJISTOVNA

c":EsKI’«: REPUBLIKY

Karlovo némésti 8

128 00 Praha 2

ICO 411 97 513

1 1 I I u 1 I‘

zastoupeny: ‘feditelem vzp
-

CR

RNDr. Jifim Némcem, CSO.

Poskytovatelz HEWLETT-PACKARD, s.r.0.

Novodvorské 82803

142 00 Praha 4

I60 170 43 351

DIC 004-170 43 351;

Zastoupenj/: generéinim ‘feditelem

RNDr. Pavlern Kaléékem, CSO.

oclpovédnjr pracovnik

se dohodly, iejejich zéwazkovg? vztah se ve smyslu § 262 zék. E3. 5131/1991 Sb.,

obclmdniho zékoniku, vc znéni p0zdéj§iCh pfedpisfi (dale jen OBZ) fidi timto zé.l-zoncm

a v souladu S ustanovenim § 269 odst_ 2 0132 a déle 5 pouiiitim pf-isiuényjrch ustanovcni

zékona 6. 35.11965 Sb., autorského zékona ve znéni pozciéjfich pfedpisfi (déle jcn "AZ“)

uzaviraji tuto srnlouvu 0 odbornjzch sluibélch (délejen "SmI0uvu") V nzivaznosti na

dohodu 0 nékterjrch dodatcich a platcbnich podminkéch uzavfenou die § 409 a

nésicdujicich obchodniho zfikoniku E3. 1 I085f1448fKK ze dne 89,1995.

Srniouva 5.: LSCOBO 3

1. Snıltivní strıanıv

ohjflanniflı: všEoBEcNa zDRAvoTNÍ POJIšŤovNA
ČESKÉ REPUBLIKY
Karlovo natnasti 8
128 [JO Praha 2

IČO 411 W518

Zastoupený: ředitelem VZP -v ČR
RNDr. Jiřím Narncern, CSc.

Poskytovatel: HEfilETT-PACKARD, s.r.o.
Novodvorsl-:a 82f803
142 O0 Praha 4

IČO 170 4a 851
DIC 004-170 48 851;

Zastoupený: generalníni ředitelem
RNDI“. Pavlem Kalašketn, CSc.

odpovědný pracovník

se dohodly, Ěejejich zavazkovýˇ vztah se ve smyslu § 262 zak. c. 513f1991 Sb.,
obchodního zakoníku, ve zneni pozdějších předpisů (dale jen OBZ) řídí timto zakonorn
a v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 OBZ a dale s použitím příslušných ustanovení
zakona č. 35Í19ű5 Sb.. autorského zakona ve znční pozdějších předpisů (dale jen "ŘZÚ
uzavírají tuto smlouvu o odborných sloabach (dalejen "Sn'ıloovo") v navazností na
dohodu o některých dodatcích a platebních podtninkach uzavřenou dle § 409 a
nasledujících obchodního zakoníkıı Č. l lüäfiflfľlflfläfKK ze dne 8.9.1995.

Smlouva č.: IÄĹIDBÚ 3
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2. Predmet smlouvy

Úcelem této smlouvyje úprava podoúnek, za kterých bude poskytovatel poskytovat objednateli
odborné služby v oblasti hardware (dále jen HW) a oblasti software -jedná se výhradne o
softwarové produkty pod HP-UX podporované poskytovatelem (dále jen SW), které jsou
poskytovatelem oznacoványjako služby typu H5351A, H5352A, H5353A, H5354A, H5355A,
H5356 a H5357 a to:

2.1 H5351A
A. v oblasti hardware (dále jen HW )
a) službypro HW v oúste instalace
b) nepretržité rešení problému spojených s opravou
c) definovanýtermín zahájení opravy
d) prevemivníúdržbaHW
e) eskalaceHW problému

2.2 H5352A

B. v oblasti software (dále jen SW)
a) licence pro SW doplnky
b) SW media
c) službyspojené s HP Support Line

2.3 H5353A

B. v oblasti software (dále jen SW)
a) licencepro SW doplnky
b) SW media
c) službyspojené s HP Support Line
d) SW pomoc
e) eskalace SW problému

2.4 H5354A

A. v oblasti hardware (dále jen HW )

a) službypro HW v oúste instalace
b) nepretržité rešení problému, spojených s opravou
c) definovanýtermín zahájení opravy
d) preventivníúdržba HW
e) eskalaceHW problému

Smlouva c.: L8C030 4

2. Pfedmét smloufl

Uéelem této smlouvy je fiprava podrninek, za kterjrch bude poskytovatel poskytovat objednateli

odborné sluiby v oblasti hardware (dale jen HW) a oblasti software
-

jedna se vjrhradné o

sofizwarové produkty pod HP-UX podporované poskytovatelem (dale jen SW), 1-cteré jsou

poskytovatelem oznaéowiny jalco sluiby typu H53SlA, H5352A, H5353A, H5354A, H5355A,

H5356 a H5357 a to:

2.1 H535lA

A. v oblasti hardware (dale jen HW )

a) sluiby pro HW v misté instalace

b) nepfetriité ‘1‘e§eniproblémfi spojenjmh s opravou

c) definovany" termin zahéj eni opravy

d) preventivni fidriba HW

e) eskalace HW problémfi

2.2 H5352A

B. v oblasti software (dale jen SW)

a) licence pro SW doplfiky

b) SW media

c) sluiby spoj ené 5 HP Support Line

2.3 H5353A

B. v oblasti software (déle jen SW)

a) licence pro SW doplfiky

b) SW media

0) sluiby spojené s HP Support Line

(1) SW pomoc

e) eskalace SW problémfi

2.4 H53S4A

A. v oblasti hardware (dale jen HW )

a) sluiby pro HW v misté instalace

b) nep1'"etriitéfe§eni problémfi
,

spojenj/ch s opravou

c) definovanjz termin zahajeni opravy

d) preventivni fidriba HW

e) eskalace HW problémfi

Srnlouva 6.: L8C03G 4

2. Předmět smlouvy

Účelem této smlouvy je úprava podmínek, za l-:terýeh bude poskytovatel poskytovat objednateli
odborné služby v oblasti hardware (dále jen HW) a oblasti software - jedná se výhradně o
softwarové produkty pod HP-UX podporované poskytovatelem (dále jen SW), které jsou
poskytovatelem označovány jako služby typu HSBSIA, H5352A, H5353A, HS354A, H5355A,
H5356 a H5357 a to:

2.1 H5351A
A. v oblasti hardware (dále jen HW )
a) služby pro HW v místě instalaee
b) nepřetržité řešení problémů Spojených s opravou
e) definovaný' terrnín Zahájení opravy
d) preventivní údržba HW
e) eskalaoe HW problémů

2.2 HSSSZÁ

B. v oblasti software (dále jen SW)
a) lieenee pro SW doplňky
b) SW media
e) služby spoj ené s HP Support Line

2.3 H5353A

B. v oblasti software (dále jen SW)
a) lieenee pro SW doplňky
b) SW media
e) služby spojené s HP Support Line
d) SW pomoe
e) eskalaoe SW problémů

2.4 H5354A

A. v oblasti hardware (dále jen HW )

a) služby pro ITW v Inístž instalaee
b) nepřetržité řešení problémů , spojenýelı s opravou
e) definovány termín zahájení opravy
d) preventivní údržba HW
e) eskalaoe HW problémů

Smlouva ž.: [BCŰEIII] 4
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B. v oblasti software (dále jen SW)

a) licencepro SW doplnky
b) SW media
c) službyspojené s HP Support Line

2.5 H5355A

A. V oblasti hardware (dále jen HW )
a) službypro HW v míste instalace
b) nepretržité rešení problé~u, spojených s opravou

. c) definovanýtermín zahájení opravy
d) preventivníúdržba HW
e) eskalace HW problému

B. V oblasti software (dále jen SW)
a) licence pro SW doplnky
b) SW media
c) služby spojené s HP Support Line
d) SW pomoc
e) eskalace SW problému

C. V oblasti datakomunikací (network)
a) pomoc v oblasti network

2.6 H5356A

A. V oblasti hardware (dále jen HW)
a) Službypro HW v míste instalace
b) Nepretržité rešení problému, spojených s opravou

. c) Definovaný termín zahájení opravy
d) Preventivníúdržba HW
e) eskalace HW problému

B. V oblasti software (dále jen SW)
a) Licence pro SW doplnky
b) SW média
c) Služby spojené s HP Support Line
d) SW pomoc
e) Eskalace SW problému

C. V oblasti pocítacových sítí (network)
a) Pomoc v oblasti network

Smlouva c.: LSC030 5
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a) licence pro SW doplfiky

b) SW media

0) sluiby spojené 5 HP Support Line

2.5 HSSSSA

A. V oblasti hardware (dale jen HW )

a) sluiby pro HW v misté instalace

b) nepfetriité fefieni problémfi, spojenych s opravou

c) definovan)? termin zahajeni opravy

d) preventivni fidriba HW

e) eskalace HW problémfi

B. V oblasti software (dale jen SW)

a) licence pro SW doplfiky

b) SW media

c) sluiby spojené 5 HP Support Line

cl) SW pomoc

e) eskalace SW problémfi

C. V oblasti datakomunikaci {network}

a) pomoc v oblasti network

2.6 H5356A

A. V oblasti hardware (déle jen HW)

a) Sluiby pro HW v misté instalace

b) Nepretriité fefieni problémfi, spojenych s opravou

'

c) Definovany termin zahéjeni opravy

d) Preventivni fidriba HW

e) eskalace HW problémfi

B. V oblasti sofiware (dale jen SW)

a) Licence pro SW doplfiky

b) SW media

0) Sluiby spojené s HP Support Line

d) SW pomoc

e) Eskalace SW problémfi

C. V oblasti poéitaéovfi/ch siti (network)

a) Pomoc v oblasti network

Smlouva 6.: L8CU30 5

...veblasti seftware (dále jen SW)

a) licence pre SW doplňky
b) SW media
e) služby spejené s HP Support Line

2.5 HSSSSA

A. V ebl_asti hardware (dále jen HW )
a) služby pre HW v místě instalace
b) nepřetržité řešení problémů, Spojených s epraveu
c) definevaný termin zahájení epravy
d) preventivní údržba HW
e) eskalaee HW preblámů

B. V eblasti seftwtıe (dále jen SW)
a) licence pre SW deplňky
b) SW media
c) služby spejene S HP Suppert Line
d) SW pemee
e) eskalace SW preblemů

C. V eblasti datakemunikaeí (netwerk)
a) pemec v eblasti netwerk

2.6 H5356A

A. V ebl_asti hardware (dále jen HW)
a) Služby pre HW v místě instalace
b) Nepřetržité řešení preblemů, spejenýeh s epraveu
c) Definevaný termin zahájení epravy
d) Preventivní údržba HW
e) eskalace HW preblemů

B. V eblasti seítvvare (dále jen SW)
a) Licence pre SW deplřıky
b) SW média
e) Služby spejená s HP Suppert Line
d) SW pemec
e) Eskalaee SW preblemů

C. V eblafleežítačevvch síti (netwerk)
a) Pemee v eblasti netwerk

Smleuva č.: ĹECÚSD 5



--- --- --

.D. V oblastivýpocetníhosystému
a) Semináreo nových systémovýchverzích
b) Provozní prehledy
c) Pomoc pri správe SW oprav
d) Pridelenýpracovník odborného strediska
e) Pridelenýservisnítechnik systémové podpory

2.6 H5357A

A. V oblasti hardware (dále jen HW)
a) Službypro HW v míste instalace
b) Nepretržité rešení problému, spojenýchs opravou
c) Definovanýtennín zahájení opravy
d) Preventivníúdržba HW
e) eskalaceHW problému

B. V oblasti software (dále jen SW)
a) Licence pro SW doplnky
b) SW média

. c) Službyspojené s HP Support Line
d) SW pomoc
e) Eskalace SW problému

C. V oblasti pocítacových sítí (network)
a) Pomoc v oblasti network

D. V oblasti výpocetního systému
a) Semináreo nových systémovýchverzích
b) Provozní prehledy
c) Pomoc pri správe SW oprav
d) Pridelenýpracovník odborného strediska
e) Pridelenýservisní technik systémové podpory

E. V oblasti speciálnípodpory
a) Rozšírené spolupráce pri správe SW oprav
b) Rozšírená pomoc v oblasti SW
c) Okamžitéposkytování odborných služeb
d) Prímýkontakt s pridelenýmpracovníkemodborného strediska

. e) Pridelenýodborný tým pro významnézákazníky

Vyjmenované položkyjsou upresneny v clánku 3. této smlouvy.

Smlouva c.: L8C030 6

.D. V oblasti vxhaoéetniho svstému

a) Seminéi’*e o novjrch systémovjzch verzich

b) Provozni pfehledy

c) Pomoc pfi sprévé SW oprav

d) Pfidéleny pracovnik odbomého stfediska

e) Pfidélenjz servisni technik systémové podpory

2.6 H535’7A

A. V oblasti hardware (déle jen HW)

a) Sluiby pro HW v misté instalace

'0) Nepfetriité fefieni problémfi, spojenj/ch s opravou

c) Definovany? termin zahéjeni opravy

d) Preventivni fidriba HW

e) eskalace HW problémfi

B. V oblasti software (délejen SW)

a) Licence pro SW doplfiky

b) SW média

-c) Sluiby spojené s HP Support Line

d) SW pomoc

e) Eskalace SW problémfi

C. V oblasti noéitaéovf/ch siti {network}

a) Pomoc v oblasti network

D. V oblasti v\'moE':etniho svstému

a) Seminéfe 0 novj/ch systémovjroh verzich

b) Provozni pfehledy

c) Pomoc pfi sprévé SW oprav

d) Pfidélenjz pracovnik odborného stfediska

e) Pfidélenjr servisni technik systémové podpory

E. V oblasti speciélni podpogg

a) Roz‘s2i‘r’ené spolupréce pfi sprévé SW oprav

b) Roz§i‘fena'1 pomoc v oblasti SW

c) Okamiité poskytovéni odbornjlch sluieb

d) Pfimjr kontakt s pfidélenjrm pracovnikem odborného sffediska

’e) Pfidélenjz odbomjz tjgm pro vjzznamné zékazniky

Vyjmenované poloiky jsou upfesnény V élénku 3. této smlouvy.
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.D. V oblasti výpočetního systému
a) Semináře o nových systémovýˇch verzích
b) Provozní přehledy
c) Pomoc při správé SW oprav
d) Přidélený pracovník odborného střediska
e) Pfidélený servˇisrıí technik systémové podpory

2.6 HSSSTA

A.. V oblasti hardware (dále jen HW)
a) Služby pro HW v místě instalace
b) Nepřetržité řešení problémů, spojených s opravou
c) Definovaný terrnín zahájení opravˇy
d) Preventivní údržba HW
e) eskalace HW problémů

B. V oblastí soflwatg (dálejen SW)
a) Licence pro SW doplňky
b) SW média
c) Služby spojené s HP Support Line
d) SW pomoc
e) Eskalace SW problémů

C. V oblasti počítačových sítí (network)
a) Pomoc v oblasti network

D. V oblasti výpočetního systému
a) Semináře o novývˇch systémových verzích
b) Provozní přehledy
c) Pomoc při správé SW oprav
d) Pfidélený pracovník odborného střediska
e) Pfidélený servisní technik systémové podpory

E. V oblìasti speciální po_dporv
a) Rozšířené spolupráce při správé SW oprav
b) Rozšířená pomoc v oblastí SW
c) Okamžité poskytování odborných služeb
d) Přímý kontakt S přídéleným pracovníkem odborného střediska

'e) Pfidélený odborný tým pro výˇznamné zákazníky

Vyjmenované položky jsou upřesnény v élánku 3. této smlouvy.

snııanvn a: Lseese 6



-Poskytovatel se zavazuje: Že--budepro obJecInaielevykoná:vaTrldnea vCas-i1aSleOiijícícInnosti i
služby v rozsahu, termínech a za podmínek uvedených v následujícíchcástech této smlouvy v
souladu s úrovní služby, která byla nasmlouvánapro jednotlivé pobocky (tj. OP VZP a jejich
expozitury) viz príloha A.

Poskytovatel se zavazuje, že pri dodávkách materiálu pro zajištení predmetných odborných
služeb do jednotlivých pobocek sdelí písemnespecifikaci a termín této dodávky a to minimálne
24 hodin pred plánovanou dodávkou. Tato písemná informace bude adresovánavždy na místne
príslušného systémového administrátora. Místne príslušný administrátor potvrdí faxem na
poskytovatele obdržení této informace a souhlas k dodání. Poskytovatel vždy zajistí predání
predmetné dodávky až do místa urcení podle pokynu systémového administrátora ( nebo jeho
urceného zástupce), který poté potvrdí príslušný dodací list. Po provedení predmetných akcí
poskytovatel odveze nepotrebný materiál vcetne obalu zpet na svoji základnu.

3.Soecifikace oredmetu smlouvy -Vysvetlení pojmu

A. V oblasti HW

a) Služby pro HW v míste instalace - pracovník poskytovatele se dostaví do místa instalace a
poskytuje pracovní sílu, náhradní díly a materiály, které jsou potrebné k tomu, aby HW výrobky
byly uvedeny opet do rádného funkcního stavu. Poskytovatel identifikuje a opraví špatné
funkce a závady výrobku.Vymenené díly se stanou majetkem poskytovatele.

b) Nepretržité rešení problému - pracovník poskytovatele zahájí práce v míste instalace ve lhute
dle clánku 3.A.c.1) až 3.A.c.3) této smlouvy a pracuje nepretržite - t.j. po celou dobu
definovanouv clánku3.a.c.1) až 3.a.c.3)této smlouvy,není-Iismluvnímistranamidohodnutoad
hoe jinak -do okamžiku, kdy je výrobek opet plne provozuschopný. Urychlené zajištování dalších
náhradních dílu, jejichž potreba se ukázala behem identifikace závady, nebo nutnost odchodu
pracovníka poskytovatele do odborného strediska, za úcelem konsultací se specialisty techto
odborných stredisek, se nepovažuje za prerušení práce.

c) Definovaný termín zahájení opravy ajejí prubeh

c.1) Next Day on-site response, Monday-Friday - práce na odstranení závady budou zahájeny
behem následujícího pracovního dne po pracovním dni , v nemž byla závada oznámena a budou
probíhat v pracovní dny v dobe od 08:00 do 21:00. Objednatel hlásí závadu v souladu s
clánkem 16. této smlouvy .

c.2) 4 br. on site response,Monday-Friday - práce na odstranenízávadybudou zahájeny v
pracovní dny behem 4 hodin od nahlášeníporuchy a budou probíhat v pracovní dny v dobe od
08:00 do 21:00. Objednatel hlásí závadu v souladu s clánkem 16. této smlouvy .

c.3) 4 hroon-site response, 24x7 - práce na odstranení závady budou zahájeny behem 4 hodin
od nahlášení poruchy a budou probíhat 24 hodin denne, 7 dní v týdnu. Objednatel hlásí závadu
v souladu s clánkem 16. této smlouvy .
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Poslijrtovatel seuzavazuje, fie bode pro objednatele vykonévat ‘fédné a Véas nésledujici Einnosti a

sluiby V rozsahu, terminech a za podrninek uvedenjrch V nésledujicich ééstech této smlouvy V

souladu s izrovni sluiby,
které byla nasmlouvéna pro jednotlivé poboélcy ( tj. OP VZP a jejich

expozitury ) viz pfiloha A.

Poskytovatel se zavazuje, ie pfi dodévkéch materiélu pro zajisténi pfedmétnjrch odbomjrch

sluieb do jednotlivjrch poboéek sdéli pisemné specifikaci a temfin této dodévky a to minimélné

24 hodin pfed plzinovanou dodévkou. Tato pisemné informace bude adresovéna Vidy na mistné

pfislusného systémového administrétora. Mistné pfislusng? administrzitor potvrdi faxem na

poskytovatele obdrieni této informace a souhlas k dodéni. Poslcytovatel vidy zajisti pfedéni

pfedmétné dodévky :12 do mista uréeni podle polcynfl systémového administrzitora ( nebo jeho

uréeného zéstupce), kterjx poté potvrdi pfislusnjg dodaci list. Po provedeni pfedmétnjrch akoi

poskytovatel odveze nepotfebny rnateriél Véetné obalfi zpét na svoji zélkladnu.

3.Specifikgce pi'*edmétu sn_1IouvV
-

Vysvétleni pojmfi

A. V ob1astiHW

a) Sluiby pro HW V misté instalace
-

pracovnik poskytovatele se dostavi do mista instalace a

poskytuje pracovni silu, néhradni dily a materiély, které jsou potfebné k tomu, aby HW vjrrobky

byly uvedeny opét do ‘fzidného funkéniho stavu. Poskytovatel identifikuje a opravi spatné

funkce a zévady v3'rrobku.Vyménéné dily se stanou majetkem poskytovatele.

b) Nepfetriité feseni problému
-

pracovnik poskytovatele zahéji préce V misté instalace Ve lhfité

dle élénku 3.A.c.l) ai 3.A.c.3) této smlouvy a pracuje nepfetriité
-

t.j. po celou dobu

definovanou v élénku 3.a.c.1) ai 3.a.c.3) této smlouvy, neni-li srnluvnirni stranami dohodnuto ad

hoc jinak
-

do okamiiku, kdy je Vjrrobek opét plné provozuschopnjr. Urychlené zajififovéni dalsich

néhradnich dilfi, jejiohi potfeba se ukaizala béhem identifilcace zévady, nebo nutnost odchodu

pracovnika poskytovatele do odbomého stfediska, za fiéelem konsultaci se specialisty téchto

odbomjrch st‘r’edise1<, se nepovaiuje za p‘r’eru seni préce.

c) Definovanjx termin zahéj eni opravy a jeji prfibéh

0.1) Next Day on-site response, Monday-Friday
-

préce na odstranéni zévady budou zahéjeny

béhem nésledujiciho pracovniho dne po pracovnim dni
,

V némi byla zévada oznémena a budou

probih/at V pracovni dny V dobé od 08:00 do 21:00. Objednate! hlési zévadu V souladu s

élénkem 16. této smlouvy .

0.2) 4 hr. on site response, Monday-Friday
-

préce na odstranéni zéwady budou zahéjeny V

pracovni dny béhem 4 hodin od nahlééeni poruchy a budou probihat V pracovni dny V dobé od

03:00 do 21:00. Objednatel hlzisi zévadu V souladu s élénkem 16. této smlouvy.

e.3) 4 hr. on-site response, 24):?‘
—

préce na odstranéni zévady budou zahéjeny béhern 4 hodin

od nahléseni poruchy a budou probihat 24 hodin denné
,

7 dni V tjrdnu . Objednatel hlési zéwadu

V souladu s E':l5'mkem 16. této srnlouvy.
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Peškytevatel se zavazuje, že bude pre ebjednatele vykenávat řádně a věas následujíeí ěinnesti a
služby v rezsahu, termínech a za pedmínek uvedených v následujíeíeh ěásteeh těte smleuvy v
seuladu s ůrevˇııí služby, která byla nasmleuvána pre jednetlívě pebeěky ( tj. OP VZP a jejich
espezitury ) víz pfileha A.

Peslcytevatel se zavazuje, že při dedávkáeh materiálu pre zajištění předmětnýeh eclbemyeh
služeb de jednetlivyeh pebeěek sdělí písemně speeiřikaei a termín těte dedávky a te minimálně
24 hedin před plánevaneu dedávkeu. Tate písemná infennaee bude adresevána vždy na místně
příslušněhe systěmevěhe administrátera. Místně příslušný administráter petvrdi faxem na
peskytevatele ebdržení těte infermaee a seuhlas k dedání. Peskytevatel vždy zajistí předání
přednıětně dedávky až de místa urěení pedle pekynů systémevěhe administrátera ( nebe jehe
určeněhe zástupee), který petě petvrdi pfislušny dedaeí list. Pe prevedení předmětnyeh akeí
peskytevatel edveze nepetřebný materiál věetně ebalů zpět na sveji základnu.

Bfineeifikaee předmětu srnleuvv - Vysvětlení pejmů

A. V eblasti HW
a) Služby pre HW v místě instalaee v praeevník peskytevatele se destaví de místa instalaee a
peskytuje praeevní sílu, náhradní díly a materiály, která jseu petřebně k temu, aby HW výrebl-:yf
byly uvedeny epět de řádněhe fiınkěnihe stavu. Peskytevatel identifikuje a epravˇí špatně
fìınkee a závady vyrebkuľyfıněněně díly se staneu majetkem peskytevatele.

b) Nepřetržitě řešení preblěmu - praeevník peskytevatele zahájí práee v místě instalaee ve lhůtě
dle článku 3.A.e.l) až 3.A.e.3) těte smleuvy a praeuje nepřetržitě - t.j. pe eeleu debu
definevaneu v článku 3.a.e.1) až 3.a.e.3) těte snıleuvfy, není-li smluvními stranami dehednute ad
hee jinak - de ekamžíkıı, kdy je výrebek epět plně prevezusehepny. Uryehleně zajišteváııi dalšieh
náhradníeh dílů, jejiehž petřeba se ukázala během identifikaee závady, nebe nutnest edelıedu
praeevníka peskytevatele de edberněhe střediska, za ůěelem kensultaeí se speeialisty těehte
edbernýeh středisek., se nepevažuje za přerušení práee.

e) Definevany termín zahájení epravy a její průběh

e. 1) Next Day en-site respense, Menday-Friday - práee na edstranění závady budeu zahájeny
během následujíeíhe praeevníhe dne pe praeevním dni , v němž byla závada eznámena a budeu
prebíhat v praeevní dny v debě ed 03:00 de 21:00. Objednatel hlásí závadu v seuladu s
ělánkem 16. těte smleuvy .

el) 4 hr. en site respense, Menday-Friday - práee na edstranění závady budeu zahájeny v
praeevní dny během 4 hedin ed nahlášení peruehy a budeu prebíhat v praeevní dny v debě ed
08:00 de 21:00. Úbjednatel hlásí závadu v seuladu s ělánkem 16. těte smleuvy.

e.3) 4 hr. en-site respense, 24s? - práee na edstranění závady budeu zahájeny během 4 hedin
ed nahlášení peruehy a budeu prebíhat 24 hedin denně , 'i' dní v tydnu _ Objednatel hlásí závadu
v seuladu s ělánkem 16. těte smleuvy.
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d) Preventivní údržba HW -pracovník poskytovatele, na základe písemné žádosti objednatele
dorucené poskytovateli alespon tri týdny pred požadovaným tennínem zahájení této údržby
provádí v predepsaných casových úsecích preventivníúdržbu výrobku, u kterýchje tato údržba
specifikována v uživatelské prírucce a která má být provedena výhradne pracovníkem
poskytovatele. Poskytovatel potvrdí príjem žádosti písemne.

e) Eskalace HW problému - odborné stredisko poskytovatele zahájí standartizovanýeskalacní
proces za predpokladu, že do rešení problémuje nutné zapojit další specialistyposkytovatele.

B. V oblasti SW
a) Licence pro SW doplnky - opravnuje objednatele používat a kopírovat HP SW doplnky v
každém systému, který je smluvnekryt smlouvou o odborných službách.

b) SW media a dokumentace - soucasne s dodáním SW doplnku se poskytovatel zavazuje dodat
správci systému objednatele poslední verze SW referencních prírucek. Softwarové doplnky a
aktualizované prírucky budou dodávány dle smluvníspecifikace na techto bežnýchtypech médií:
magn. pásky, disky, papír a kompaktní disky. SW doplnky budou dodány na jedné sade
distribucníchmédií. Jsou-li požadovány objednatelemdodatecné sady distribucníchmédií, je treba
pro každou sadu uhradit další licencia cenu médií.

c) SlužbyHP Support Line - poskytovatel umožní objednateli elektronický prístup do databáze
HP Support Line, obsahující informace o soucasných výrobcích a službách, nových výrobcích,
zprávy o aktuálním stavu SW, poznámky k technologii a aplikacím a informace o dosažitelných
SW opravách.Tyto opravy, pokud existují, si muže objednatel zavést prímo do systému. Prístup
do uvedené databáze je možný kdykoli s vyjímkou nedelí, kdy prístup koncí ve 20:00 hod.
Technické protredky, které umožnují prístup do této databáze, si zajištuje objednatel na své
náklady.

d) SW pomoc - objednatel má k dispozici telefonický prístup k odbornému stredisku
poskytovatelev prípadevznikléhoSWproblémuna produktu,kterýje kryttouto smlouvou.

e) Eskalace SW problému - odborné stredisko poskytovatele zahájí standartizovaný eskalacní
proces za predpokladu, že do rešení problémuje nutné zapojit další specialistyposkytovatele.

C. V oblasti network
Objednatel má k dispozici telefonický prístup k odbornému stredisku poskytovatele v prípade
problemu v oblasti network.

D. V oblasti výpocetního systému

a) Semináre o nových systémových verzích -zástupci odborného strediska poskytovatele referují
o zmenách a nových Wavníchverzích systémového SW a souvisejících tématech. Poskytovatel
zpravidla porádá jeden seminár rocne, o kterém zpraví objednatele jeden mesíc predem.
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d) Preventivni fidriba HW
-

pracovnik poskytovatele, na zékladé pisemné iédosti objednatele

doruéené poskytovateli alespofi t‘fi tjrdny prod poiadovanjrm terminem zahéjeni této fidriby

provédi v pfedepsanjzch éasovfch ixsecich preventivni fidribu vjrrobkfi, u lcterjrchje tato fxdriba

specifikovéna v uiivatelské pfiruéce a které mé bjrt provedena vjzhradné pracovnikem

poskytovatele. Poskytovatel potvrdi p‘r‘ijem iédosti pisemné.

e) Eskalace HW problémfi
-

odborné stfedisko poskytovatele zahéji standartizovanjr eskalaéni

proces za pfedpokladu, ie do reéeni problému je nutné zapoj it dal§i spccialisty poskytovatele.

B. V oblasti SW

a) Licence pro SW doplfiky
—

opravfiuje objednatele pouiivat a kopirovat HP SW doplfil-cy v

kaidém systému, kterjr je smluvné kryt smlouvou o odbornych sluibéch.

b) SW media a dokumentace
-

souéasné s dodénim SW doplfikfi se poskytovatel zavazuje dodat

sprévci systému objednatele posledni verze SW referenénich pfiruéek. Sofiwarové doplfiky a

aktualizované priruéky budou dodévény dle smluvni specifikace na téchto béinjrch typech médii:

magn. pésky, disky, papir a kompaktni disky. SW doplfiky budou dodény na jedné sadé

distribuénich médii. Isou-li poiadovény obj ednatelem dodateéné sady distribu‘c':nich médii, je tfeba

pro kaidou sadu uhradit dal§i licenci a cenu médii.

c) Sluiby I-D? Support Line
-

poskytovatel umoini objednateli elelctronickjz pfistup do databéze

HP Support Line, obsahujici informace o souéasnjrch vjrrobcich a sluibéch, novjzch vjrrobcich,

zprévy o aktuélnim stavu SW, poznémky k technologii a aplikacim a informace o dosaiitelnjxch

SW oprave'1ch.Tyto opravy, pokud existuji, si mfiie objednatel zavést pfimo do systému. Pfistup

do uvedené databéze je moinjr kdykoli s vyjimkou nedéli, kdy pfistup konéi ve 20:00 hod.

Technické prot‘r’edky, lcteré umoifiuji p‘r’istup do této databéze, si zaji§fuje objednatel na své

néklady.

d) SW pomoc
-

objednatel mé k dispozici telefonickjr pfistup k odbornému stfedisku

poskytovatele v pfipadé vzniklého SW problému na produktu, ktery je kryt touto smlouvou.

e) Eskalace SW problémfi
-

odbomé stfedisko poskytovatele zahéji standartizovanjr eskalaéni

proces za pfedpokladu, ie do ‘feéeni problému je nutné zapojit dal§i specialisty poskytovatele.

C. V oblasti network

Obj ednatel mé k dispozici telefonicky pfistup k odbornému stfedisku poskytovateie v pfipadé

problému v oblasti network.

D. V oblasti Vin:-oéetniho svstému

a) Seminéfe o novjxch systémovjzch verzich
-

zéstupci odborného stfediska poskytovatele referuji

o zménéch a novjrch hlavnich verzich systérnového SW a souvisejicich tématech. Poskytovatel

zpravidla pofédé jeden seminéf roéné, 0 kterérn zpravi objednatele jeden mésic pfedem.
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d) Preventivııí údržba HW - pracovník poskytovatele, na základě písemné žádosti objednatele
doručené poskytovateli alespoň tři týdny před požadovaným termínem zahájení této údržby
provádí v předepsaných časových úsecích preventivní údržbu vˇýˇrobků, u kterýchje tato údržba
specifikována v uživatelské příručce a která má být provedena vfýhradně pracovníkem
poskytovatele. Poskytovatel potvrdí příjem žádosti písemně.

e) Eskalace HW problémů - odborné středisko poskytovatele zahájí standartízovaný eskalační
proces za předpokladu, že do řešení problému je nutné zapojit další specialisty poskytovatele.

B. V oblastí SW
a) Licence pro SW doplňky - opravňuje objednatele používat a kopírovat HP SW doplňky v
každém systému, který je smluvně kryt smlouvou o odborných službách.

b) SW media a dokumentace - současné s dodáním SW doplňků se poskytovatel zavazuje dodat
správci systému objednatele poslední verze SW referenčních příruček. Softwarové doplňky a
aktualizované příručky budou dodávány dle smluvní specifikace na těchto běžných typech médií:
magn. pásky, disky, papír a kompaktní disky. SW doplňky budou dodány na jedné sadě
distribučních médií. Jsou-li požadovány objednatelem dodatečné sady distribučních médií, je třeba
pro každou sadu uhradit další licencí a cenu médií.

c) Služby HP Support Line - poskytovatel umožní objednateli elektronický přístup do databáze
HP Support Line, obsahující informace o současných výrobcích a službách, nových výrobcích,
zprávy o aktuálním stavu SW, poznámky k technologií a aplikacím a informace o dosažitelných
SW opravách.Tyto opravy, pokud existují, si může objednatel zavést přímo do systému. Přístup
do uvedené databáze je možný kdykoli s vyjímkou nedělí, kdy přístup končí ve 20:00 hod.
Technické protředky, které umožňují přístup do této databáze, si zajišťuje objednatel na své
náklady.

d) SW pomoc - objednatel má k dispozici telefonický přístup k odbornému středisku
poskytovatele v pñpadě vzniklého SW problému na produktu, který je kryt touto smlouvou.

e) Eskalace SW problémů - odbomé středisko poskytovatele zahájí standartizovaný eskalační
proces za předpokladu, že do řešení problému je nutné zapojit další specialisty poskytovatele.

C. V oblasti network
Objednatel má k dispozici telefonický přístup k odbornému středisku poskytovatele v případě
problému v oblasti network.

D. V oblasti výpočetního systému

a) Semináře o nových systémových verzích - zástupci odborného střediska poskytovatele referují
o změnách a nových hlavních verzích systémového SW a souvisejících tématech. Poskytovatel
zpravidla pořádá jeden seminář ročně, o kterém zpraví objednatele jeden měsíc předem.
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b) Provozní preWedy- pridelený servisní technik poskytovatele naplánuje rocne dva provozní
preWedy dle vzájemne sjednanýchtémat s objednatelem.

c) Pomoc pri správe SW oprav - pridelený pracovník odborného strediska poskytovatele
naplánuje a poskytne dvakrát rocne analýzu SW oprav na centrálnímsystému objednatele.

d) Pridelený pracovník odborného strediska - tento odborník poskytovatele je osobou urcenou
poskytovatelem k zajištování rešení všech nahlášených SW problému objednatele.

e) Pridelený servisní technik systémové podpory - tento pracovník poskytovatele koordinuje
všechny služby pro HW, SW a síte v míste instalace objednatele.

E. V oblasti speciálnípodpory

a) Rozšírené spolupráce pri správe SW oprav -odborné stredisko poskytovatele monitoruje vznik
nových SW oprava po vyhodnocení s objednatelem pomuže prijejich instalaci.

b) Rozšírená pomoc v oblasti SW -servisní technik systémové podpory poskytovatele instalujepo
dohode s objednatelemjeden doplnek operacního systémurocne.

c) Okamžité poskytování odborných služeb -ihned po nahlášeníobjednatelem muže poskytovatel
zahájit dálkovou diagnostiku HW nebo sítového problému, popr. rešení SW problému.

d) Prímý kontakt s prideleným pracovníkem odborného strediska - objednatel je neprodlene
spojen s pridelenýmpracovníkem odborného strediska poskytovatele pri rešení SW problému.

e) Pridelený odborný tým pro významné zákazníky - zabezpecuje objednateli prístup ke všem
potrebným prostredkum poskytovatele a koordinuje zajištenívšech odborných služeb.

4. Konfif!urace

HW i SW konfigurace, na kterou se vztahují vyjmenované odborné služby, je uvedena v príloze
A této smlouvy .(Z duvodu jednoznacnosti jsou konfiguraceuvádeny v anglickémjazyku)

5. Místo instalace

Místem instalace se rozumí adresy objektu, na kterých se nacházejí instalované systémy a které
jsou uvedeny rovnež v príloze A této smlouvy. Tato príloha bude prubežne doplnována o nové
expozitury pobocek objednatele, pokud zde bude umísteno supportované zarízení. Poskytovatel
se zavazuje prubežne doplnovat prílohy o konfiguraci jednotlivých instalací vcetne aktualizace
zmen.
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-

b) Provozni pfehledy
-

pfidélenjr scrvisni technik poskytovatele naplémuje roéné dva provozni

pfehledy die vzéj emné sjednanjrch témat s objednatelem.

c) Pomoc pfi sprévé SW oprav
-

pfidélenjr pracovnik odbomého stfediska poslcytovateie

naplénuje a poskytne dvakrzit roéné anal)'rzu SW oprav na centrzilnim systému obj ednatele.

d) Pf-idéleny' pracovnik odbomého stfediska
-

tento odbomik poskytovatele je osobou uréenou

poskytovatelem 1-c 2:aji§tovéni fcfieni v§ech nahI.'§1§en3"ch SW problémfi objednatele.

e) Pfidéleny? servisni tcchnik systémové podpory
-

tento pracovnik poskytovatele koordinuje

vfiechny sluiby pro HW, SW :1 sité V misté instalace obj ednatele.

E. V oblasti sneciélni podporv

a) R0z§ifené spolupréce p‘fi sprzivé SW oprav
-

odbomé stfedisko poskytovatele monitoruje vznik

novjxch SW oprav a po vyhodnoceni s objednatelem pomfiie pfi jejich instalaci.

b) Roziiifené pomoc v oblasti SW
-

servisni technik systémové podpory poskytovatele instaluje po

dohodé s objednatelem jeden doplnék operaéniho systému roéné.

c) Okamiité poskytovéni odbomjrch sluieb
-

ihned po nahIé§eni objednatelem mfiie poskytovatel

zahéjit délkovou diagnostiku HW nebo sitfového problému, popf. fe§eni SW prohlému.

d) Pfimg? kontalct s pfidélenyrn pracovnikem odborného sffediska
-

objednatel je neprodlené

spojen s pfidélenjrm pracovnikem odbomého stfediska poskytovatele p‘f'i Feéeni SW problémfi.

e) Pfidéleng? odbomy“ t}"m pro vjrznamné zzikazniky
-

zabezpeéuje objednateli pfistup kc véem

potfebnjrm prostfedkfim poskytovatele a koordinuje zaji§téni v§ech odbomjzch sluieb.

4. Konfigurace

HW i SW konfigurace, na kterou se vztahuji vyjmenované odborné sluiby, je uvedena v pfiloze

A. této smlouvy .(Z dfivodu jednoznaénosti jsou konfigurace uvédény v anglickém jazyl-cu)

5. Misto instalace

Mistem instalace se rozumi adresy objektfi, na kterj/ch se nachézeji instalované systémy a které

jsou uvedeny rovnéi v p‘r'iloze A této smlouvy. Tato pfiloha bude prfibéiné dopliiovéna o nové

expozitury poboéek objednatele, pokud zde bude umisténo supportované zafizeni. Poskytovatel

se zavazuje prfibéiné doplfiovat pfilohy o konfiguraci jednotlivjzch instalaci véetné aktualizace

zmén
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b) Provozní přehledy - přidělený servisní technik poskytovatele naplánuje roěně dva provozní
přehledy dle vzáj emně sjednaných témat s objednatelem.

c) Pomoc při správě SW oprav - přidělený pracovník odborného střediska poskytovatele
naplánuje a poskytne dvakrát roěně analýzu SW oprav na centrálním systému objednatele.

d) Přidělený pracovník odborného střediska - tento odborník poskytovatele je osobou urěenou
poskytovatelem k zajišťování řešení všech nahlášených SW problémů objednatele.

e) Přidělený Servisní technik systémové podpory - tento pracovník poskytovatele koordinuje
všechny služby pro HW, SW a sítě v místě instalace objednatele.

E. V oblasti speciální podpory

a) Rozšířeně spolupráce při správě SW oprav - odborně středisko poskytovatele monitoruje vznik
nových SW oprav a po vyhodnocení s objednatelem pomůže při jejich instalaci.

b) Rozšířená pomoc v oblasti SW - servisní technik systémové podpory poskytovatele instaluje po
dohodě s objednatelem jeden doplněk operačního systému roěně.

c) Okamžitě poskytování odborných služeb - ihned po nahlášení objednatelern může poskytovatel
zahájit dálkovou diagnostiku HW nebo síťového problému, popř. řešení SW problemu.

d) Přímý kontakt s přiděleným pracovníkem odborného střediska - objednatel je neprodleně
spojen s přiděleným pracovníkem odborného střediska poskytovatele při řešení SW problémů.

e) Přidělený odborný tým pro významné zákazníky - zabezpeěuje objednateli piˇístup ke všem
potřebných prostředkům poskytovatele a koordinuje zajištění všech odborných služeb.

4. Konfigurace

HW i SW konfigurace, na kterou se vztahují vyjmenované odborné služby, je uvedena v příloze
A. této smlouvy .(2 důvodu jednoznaěnosti jsou konfigurace uváděny v anglickém jazyku)

5. Misto instalgä

Místem instalace se rozumí adresy objektů, na který-'ch se nacházejí instalované systémy a které
jsou uvedeny rovněž v příloze A této smlouvy. Tato příloha bude průběžně doplňována o nové
ezpozitury poboěek objednatele, pokud zde bude umístěno supportované zařízení. Poskytovatel
se zavazuje průběžně doplňovat přílohy o konfiguraci jednotlivých instalací věetně aktualizace
změn
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Prípadná zmena nústa instalace musí být predmetem zvláštního ujednání, které se stane
prílohou k této smlouve. Predmetem zvláštního ujednání nemusí být zmena místa instalace,
pokud ke zmenám dochází v nústech uvedených v príloze A této smlouvy.

6. Platnost a úcinnost smlouvy

Tato smlouva nabýváplatnosti a úcinnosti dnem podpisu poslední smluvnístrany. Tato smlou-
va je platná po dobu dvanácti (12) mesícu od data platnosti a bude automaticky prodlužována
(pokud není vypovezena) o další dvanáctimesícní (12) období. Smlouvu lze vypovedet ke konci
sjednaného období platnosti smlouvy, a to písemnou výpovedí kterékoli strany ucinenou nejméne
tricet (30) dnu pred automatickým prodloužení této smlouvy.

Vzhedem ke spolecnému zájmu obou smluvních stran plynule navázat tento nový závazkový
vztah týkající se predmetných odborných služeb, které bylyjiž poskytovány na základe IISmloUVY
o odbornýchslužbáchII, uzavrenédne22.10.1993,jejížplatnostbylaukoncenak datu31.10.1996,
došlo k dohode smluvních stran, že príslušná ustanovení této nové IISmloUVYo odborných
službáchII se použijína cinnostivykonávanéposkytovatelemjiž od 1.11.1996.

Cena za službyposkytované za období pred podpisem smlouvybude vyfakturována do 14dnu po
podpisu smlouvy.

Všechna zarízenípracujícípod operacním systémemUNIX budou automaticky zahrnuta pod
servisní smlouvu ihnedpo uplynutí zárucní doby, pokud se objednatel predem (do 30 dní po
uplynutí záruky) nevyjádrípísemnejinak.

7. Rozsah platnosti smlouvy

Plnení poskytovatele dle této smlouvy se vztahuje pouze na výrobky, které jsou vyjmenoványv
príloze A této smlouvy.Tyto výrobky musí být provozovány v souladu s techníckými podnúnkami
poskytovatele, které jsou uvedeny v príslušnéuživatelské prírucce.

8. Cena

Cena za odborné služby, specifikovanév této smlouve,byla stanovena dohodou ve smyslu
z.c.526/90 Sb., vycházíz platných ceníku HP a platí 12 mesícu od 1/11/96. Cena bude v
jednotlivých mesícíchfakturována ve skutecné výši dle prílohyB a to její korunový ekvivalent
podle stanoveného kurzu CNB platného v den vyhotovení faktury. Aktualizované cenové
nabídky pro další 12 mesícní období budou zasílányposkytovatelem nejpozdeji do 30 dnu pred
uplynutím aktuálního 12 mesícního období.
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Pfipadné zména mista instalace musi bjrt pfedmétem zvlziétniho ujednémi, které se stane

pi’-ilohou k této smlouvé. Pfedmétem zvléétniho ujednéni nemusi byt zména mista instalace,

pokud kc zméném dochézi v mistech uvedenych V pfiloze A této smlouvy.

6. Platnost a Iiéinnost sm1ou_vg

Tato smlouva nabjrvé platnosti a fiéinnosti dnem podpisu posledni smiuvni strany. Tato smlou-

va je platné po dobu dvanécti (12) mésicfi od data platnosti a bude automaticky prodluiovéna

(pokud neni vypovézena) 0 dal§i dvanéctimésiéni (12) obdobi. Smlouvu lze vypovédét ke konci

sjednaného obdobi platnosti smlouvy, a to pisemnou vjrpovédi kterékoli strany uéinénou nejméné

tficet (30) dnfi pfed automatickjrm prodlouieni této smlouvy.

Vzhedem ke spoleénému zéjmu obou smluvnich stran plynule navézat tento novjr zévazkov}?

vztah tjzkajici se pfedmétnjrch odbornjzch sluieb, které byly jii poskytovény na zékladé "Smlouvy

o odbornj/ch sluibéch", uzavfené dne 22.10.1993, jejii platnost byla ukonéena k datu 31.10.1996,

do§lo k dohodé smluvnich stran, is pfislu‘s’né. ustanoveni této nové "Smlouvy o odbomj/ch

sluibéch" se pouiiji na Einnosti vykonévané poskytovatelem jii od 1.11.1996.

Cena za sluiby poskytované za obdobi pfed podpisem smlouvy bude vyfakturovéna do 14 dnfi po

podpisu smlouvy.

V§echna zafizeni pracujici pod operaénim systémem UNIX budou automaticky zahrnuta pod

servisni smlouvu ihned po uplynuti zéruéni doby, pokud se objednatel pfedem (do 30 dni po

uplynuti zéruky) nevyjédfi pisemné jinak.

7. Rozglh nlatnosti smlouvv

Plnéni poskytovatele dle této smlouvy se vztahuje pouze na V3’/robky, které jsou vyjmenovény v

pfiloze A této smlouvy. Tyto vjzrobky musi bjrt provozovény v souladu s technickjrmi podminkami

poskytovatele, kteréjsou uvedeny v pfis1u§né uiivatelské p‘r’iruE:ce.

8. Cena

Cena za odborné sluiby, specifikované v této smlouvé, byla stanovena dohodou ve smyslu

z.E':.526;'90 Sb., vychézi z platnjrch cenikfi HP at plati 12 mésicfi od 1111/96. Cena bude v

jednotlivjzch mésicich fakturovéna ve skuteéné v)';§i dle pfilohy B a to jeji korunovjz ekvivalent

podle stanoveného kurzu CNB platného v den vyhotoveni faktury. Aktualizované cenové

nabidky pro da1§i 12 mésiéni obdobi budou zasiiény poskytovatelern nejpozdéji do 30 dnfi pfed

uplynutim aktuélniho 12 mésiéniho obdobi.
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Pñpadná změna rnísta instalace musí být předmětem zvláštního ujednání, které se stane
přílohou k této srnlouvě. Předmětem zvláštního ujednání nemusí být změna místa instalace,
pokud ke změnám dochází v místech uvedených v příloze A této smlouvy.

6. Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Tato smlou-
va je platná podobu dvanácti (12) měsíců od data platnosti a bude automaticky prodlužována
(pokud není vypovězena) o další dvanáctiměsíční (12) období. Smlouvu lze vypovědět ke konci
sjednaného období platnosti smlouvy, a to písemnou 'výpovědí kterékoli strany učiněnou nejméně
tHcet (3 ü) dnů před automatickým prodloužení této smlouvy.

Vzhedem ke společnému zájmu obou smluvních stran plynule navázat tento nový závazkový
vztah' týkající se předmětných odborných služeb, které byly již poskytovány na základě "Smlouvy
o odborných službách", uzavřené dne 22.10.1993, jejíž platnost byla ukoněena k datu 3l.lü.l996,
došlo k dohodě smluvních stran, že příslušná ustanovení této nové "Smlouvy o odborných
službách" se použijí na ěinnosti vykonávané poskytovatelem již od 1.11.1996.

Cena za služby poskytované za období před podpisem smlouvy bude vyfakturována do 14 dnů po
podpisu smlouvy.

Všechna zařízení pracující pod operačním systémem UNIX budou automaticky zahrnuta pod
servisní' smlouvu ihned po uplynutí záruění doby, pokud se objednatel předem (do 30 dní po
uplynutí zámky) nevyjádří písemně jinak.

7. Rozsah platností smloufl

Plnění poskytovatele dle této smlouvy se vztahuje pouze na výrobky, které jsou vyjmenovány v
příloze A této smlouvy. Tyto výrobky musí být provozovány v souladu s technickými podmínkami
poskytovatele, kteréjsou uvedeny v příslušné uživatelské příruěce.

8. Cena

Cena za odborné služby, specifikované v této smlouvě, byla stanovena dohodou ve smyslu
z.ě.526.v"9ü Sb., vychází z platných ceníků l-[P a platí IZ měsíců od lfl H96. Cena bude v
jednotlivých měsících fakturována ve skuteěné výši dle pfilohy B a to její komnový ekvivalent
podle stanoveného kurzu ČNB platného v den vyhotovení faktury. Aktualizované cenové
nabídky pro další 12 měsíění období budou zasílány poskytovatelem nejpozději do 30 dnů před
uplynutím aktuálního 12 měsíčního období.
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Mesícní cena v uvedené výši v oblasti HW v sobe zahrnuje cestovní náklady a pracovní cas
pracovníku poskytovatele, cenu náhradníchdílu a materiálu nespotrebního charakteru
(spotrebním materiálem se rozumí napr. papír do tiskáren, barvící pásky, pera do kreslicích
zarízení, magnetická media a pod.). Mesícní cena pokrývá i náklady, spojené s preventivní
údržbou HW v souladu s clánkem 3.A.d) této smlouvy.

V oblasti SW zahrnuje tato mesícní cena náklady, spojené s dodáváním príslušných médií se
SW doplnky vcetne prípadné dokumentace, a s licencí pro použití techto doplnku.Mesícní cena
pokrývá i náklady, spojené se SW pomocí a eskalací problému.

Jednorázový poplatek je odvozen od mesícního poplatku za dodané služby za zpetné období, ve
kterém konfigurace objednatele nebylykryty žádným smluvnímvztahem. Jednorázový poplatek
muže dosáhnout maximálnívýše osmnácti mesícníchpoplatku.

Cena i jednorázový poplatek jsou stanoveny bez dane z pridané hodnoty a jsou odvozeny z
ceníku odborných služeb poskytovatele.

V príloze A této smlouvy jsou uvedeny ceny za systémly v míste/místech instalace.

Prípadná zmena ceny bude predmetem oboustranne schváleného písemného ujednání ve forme
císelne oznaceného dodatku k této smlouve, který se stanejejí nedílnou soucástí.

9. Placení

Cena za odborné služby, poskytované poskytovatelem dle této smlouvy, se na základe vzájemné
dohody úctuje v mesícních platbách. Príslušné danové doklady jsou poskytovatelem zasílány
objednateli na jeho adresu uvedenou na strane 2, resp. v príloze A této smlouvy.

Termíny uskutecnení zdanitelného plnení:

-mesícní platby -protože se jedná o prípad zdanitelného plnení, kdy se behem zdanovacího
období poskytuje mesícní dílcí plnení, považuje se zdanitelné plnení, v souladu s § 9 odst. 3
zákona o DPH c. 588/92 Sb., ve znení pozdejších predpisu, za uskutecnené posledním dnem
príslušného mesíce dle prílohyB této smlouvy.Danový doklad bude vystaven nejdrívev den
uskutecnení zdanitelného plnení a nejpozdeji do 15 dnu od tohoto dne.

Jednorázový zpetný poplatek, pokud je vyžadován, bude uplatnen v prvním danovém dokladu.

Danové doklady vystavované poskytovatelem budou mít náležitosti úcetního dokladu ve smyslu
z.c.588/92 Sb. v platném a úplném znení.
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Mésiéni cena v uvedené v3'(§i v oblasti HW v sobé zahmuje cestovni néklady a pracovni éas

pracovnikfi poskytovatele, cenu néhradnich dilfi a materiélu nespotfebniho charakteru

(spotfebnim materiélem se rozumi napf. papir do tiskéren, ban/ici pésky, pera do kreslicich

zafizeni, magnetické media a pod.). Mésiéni cena pokryvé i néklady, spojené s preventivni

(ldribou HW v souladu s élénkem 3.A.d) této smlouvy.

V oblasti SW zahmuje tato mésiéni cena néklady, spojené s dodévénim pfislu§n)'/ch médii se

SW doplfiky véetné pfipadné dokumentace, a s licenci pro pouiiti téchto doplfikL°1.MésiEni cena

pokrjtvé i néklady, spojené se SW pomoci a eskalaci problémfi.

Jednorézovjr poplatek je odvozen od mésiéniho poplatku za dodané sluiby za zpétné obdobi, ve

kterém konfigurace objednatele nebyly kryty iédnym smluvnim vztahem. Jednorézov)? poplatek

mfiie doséhnout maximélni v5r§e osmnécti mésiénich poplatkfi.

Cena ijednorézovjt poplatek jsou stanoveny bez dané z pi"idané hodnoty a jsou odvozeny z

ceniku odbomjrch sluieb poskytovatele.

V pfiloze A této smlouvy jsou uvedeny ceny za systém/y v misté/mistech instalace.

Pfipadné. zména ceny bude pfedmétem oboustranné schvéleného pisemného ujednéni ve fonné

éiselné oznaéeného dodatku k této smlouvé, kterjl se stane jeji nedilnou souéésti.

9. Placeni

Cena za odbomé sluiby, poskytované poskytovatelem dle této smlouvy, se na zékladé vzéjemné

dohody fiétuje v mésiénich platbéch. P'f1'slu§né dafiové doldady jsou poskytovatelem zasilény

objednateli na jeho adresu uvedenou na strané 2, resp. v pi’1'loze A této smlouvy.

Terminy uskuteénéni zdanitelného plnéni:

-
mésiéni platby

-
protoie se jedné 0 pfipad zdanitelného plnéni, kdy se béhem zdafiovaciho

obdobi poslcytuje mésiéni diléi plnéni, povaiuje se zdanitelné plnéni, v souladu 5 § 9 odst. 3

zékona 0 DPH 6. 588/92 Sb., ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, za uskuteénéné poslednim dnem

pFis1u§ného mésice dle pfilohy B této smlouvy. Dafiovjl doklad bude vystaven nejdfive v den

uskuteénéni zdanitelného plnéni a nejpozdéji do 15 dnfi od tohoto dne.

Jcdnorézovji zpétnj! poplatek, pokud je vyiadovén, bude uplatnén v prvnim dafiovém dokladu.

Dafiové doklady vystavované poskytovatelem budou mit néleiitosti fiéetniho dokladu ve smyslu

2.6.588/92 Sb. v platném a fiplném znéni.
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Měsíční cena v uvedené výši v oblasti HW v sobě zahrnuje cestovní náklady a pracovní čas
pracovníků poskytovatele, cenu náhradních dílů a materiálu nespotřebního charakteru
(spotřebním materiálem se rozumí např. papír do tiskáren, barvící pásky, pera do kreslicích
zařízení, magnetická media a pod.). Měsíční cena pokrývá i náklady, spojené s preventivní
údržbou HW v souladu s článkem 3.A.d) této smlouvy.

V oblasti SW zahrnuje tato měsíční cena náklady, spojené S dodávárıím pfislušných médií se
SW doplňky včetně pfipadné dokumentace, a s licencí pro použití těchto doplňkůhťíěsíční cena
pokrývá i náklady, spojené se SW pomocí a eskalací problémů.

Iednorázový poplatek je odvozen od měsíčního poplatku za dodané služby za zpětné období, ve
kterém konfigurace objednatele nebyly kryty žádným smluvním vztahem. Jednorázový poplatek
může dosáhnout maximální výše osmnácti měsíčních poplatků.

Cena ijednorázový poplatek jsou stanoveny bez daně z přidané hodnoty a jsou odvozeny z
ceníku odborných služeb poskytovatele.

V příloze A této smlouvy jsou uvedeny ceny za systém/y v místě/rnístech instalace.

Případná zrrıěna ceny bude předmětem oboustranně schváleného písemného ujednání ve formě
číselně označeného dodatku k této smlouvě, který se stane její nedílnou součástí.

9. Placení

Cena za odborné služby, poskytované poskytovatelem dle této smlouvy, se na základě vzájemné
dohody účtuje v měsíčních platbách. Příslušné daňové doklady jsou poskytovatelem zasílány
objcdnateli na jeho adresu uvedenou na straně 2, resp. v příloze A této smlouvy.

Termíny uskutečnění zdanitelného plnění:

- měsíční platby - protože se jedná o případ zdanitelného plnění, kdy se během zdaňovacího
období poskytuje měsíční dílčí plnění, považuje se zdanitelné plnění, v souladu s § 9 odst. 3
zákona o DPH č. 588/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za uskutečněné posledním dnem
pfislušného měsíce dle přílohy B této smlouvy. Daňový doklad bude vystaven nejdříve v den
uskutečnění zdanitelného plnění a nejpozději do 15 dnů od tohoto dne.

Jednorázový zpětný poplatek, pokud je vyžadován, bude uplatněn v prvním daňovém dokladu.

Daňové doklady vystavované poskytovatelem budou mít náležitosti účetního dokladu ve smyslu
z.č.583f92 Sb. v platném a úplném znění.
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Základem pro stanovení výše mesícní ceny za odborné služby a jednorázového zpetného
poplatku je korunový ekvivalentUSD prepoctených na Kc dle stanoveného kurzu CNB platným
v den vyhotovení faktury. K cene v Kc se pripocítává odpovídajícídan z pridané hodnoty.

10. Predání HW opravy a SW materiálu

HW oprava bude predána v míste instalace v kvalite, rídící se clánkem 11. této smlouvy a na
základe" Protokolu o oprave" (príloha C), odsouhlasenýmobjednatelem.
Media seSW doplnky, prípadne i príslušná dokumentace, jsou dorucena objednateli.
Objednatel se zavazuje umožnit pracovníkum poskytovatele provedení požadované HW opravy a
preventivníúdržby HW v míste instalace dle clánku 5. této smlouvy.

11. Kvalita a zárukv

Kvalita služeb bude zcela odpovídat požadavkum kladeným na HW i SW ve shode s dodávanou
dokumentací.

Poskytovatel se zavazuje provádet služby v kvalite, odpovídající úcelu smlouvy, obecne
závazným predpisum a platnýmtechnickýmnormám.

Poskytovatel odpovídá za závady na HW produktu, zpusobené neodbornou obsluhou nebo
údržbou pracovníky poskytovatele, a to až do výše nákupní ceny produktu, na kterém vznikla
škoda.
Pokud poskytovatel neodborným zásahem zpusobí poruchu na stávajícím SW systému nebo
sub-systému je povinnen tyto SW cásti uvést do puvodního provozního stavu.

Poskytovatel nerucí za jakékoli škody, vzniklé objednateli, ani za neplnení nebo zpoždené plnení
svých povinností, vyplývajícíchz této smlouvy, dojde-li k nim v dusledku pusobení vyšší moci.
Pusobení vyšší moci se rozumí okolnosti vylucujícíopovednost podle paragrafu 374 Obchodního
zákoníku, zejména pak negativní vliv takové, v dobe platnosti smlouvy nepredvídatelné události
(živelná pohroma,prumyslová katastrofa, ozbrojený konflikt, revoluce nebo obdobná zmena
státního režimu), jejichž výskyt a vliv podstatne pusobí na plnení smlouvy, aniž by tomuto vlivu
objednatel a/nebo poskytovatel mohli s použitím veškerých jim právne dostupných a rozumne
požadovatelných prostredku úcinne zabránit.

Zárucní doba na opravy je v rozsahu trí mesícu od okamžiku ukoncení opravy.Tato zárucní doba
se vztahuje na trímesícníobdobí pred ukoncenímplatnosti této smlouvy.

Poskytovatel prohlašuje, že SW poskytovaný objednateli dle této smlouvy je prost jakýchkoli
autorskoprávních nároku tretích osob, popr. že bylytyto nároky rádne vyporádány.
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Zélcladem pro stanoveni V3’/§e mésiéni ceny za odbomé sluiby a jednorézového Zi)-gl;.I1él'1.0

poplatlcu je korunovy" ekvivalent USD pfepoétenjrch na Ké dle stanoveného kurzu CNB platnjrm

v den vyhotoveni faktury. K cené v Ki‘. se pfipoéitévé odpovidajici dafi z pfidané hodnoty.

10. Plfedsini HW ografl a sw materizilfi

HW oprava bude pfedéna v misté instalace v kvalité, Fidici se élénkem ll. této smlouvy a na

zzikladé

"

Protokolu o opravé" (pfiloha C), odsouhlasenym objednatelem.

Media se-SW doplfiky, pfipadné i pi‘islu§né dokumentace, jsou doruéena objednateli.

Objednatel sc zavazuje umoinit pracovnikfim poskytovatele provedeni poiadované HW opravy a

preventivni fidriby HW v misté instalace dle élémku 5. této smlouvy.

11. Kvalita a zsirubg

Kvalita sluieb bude zcela odpovidat poiadavkfim kladenym na HW i SW ve shodé s dodévanou

dokumentaci.

Poskytovatel se zavazuje provédét sluiby v kvalité, odpovidajici fiéelu smlouvy, obecné

zévaznjrrn pfedpisfim a platnym technick)'Im normém.

Poskytovatel odpovidé za zévady na HW produktu, zpfisobené neodbornou obsluhou nebo

fidribou pracovniky poskytovatele, a to ai do v)"§e nékupni ceny produktu, na kterém vznikla

fikoda.

Pokud poskytovatel neodbomjrm zésahem zpfisobi poruchu na stévajicim SW systému nebo

sub-systéxnu je povinnen tyto SW éésti uvést do pfivodniho provozniho stavu.

Poskytovatel neruéi za jakékoli Ekody, vzniklé objednateli, ani za neplnéni nebo zpoidéné plnéni

svjrch povinnosti, vypljzvajicich z této smlouvy, dojde-Ii k nim v dfisledku pfisobeni vy§§i moci.

Pfisobeni vy§§i moci se rozumi okolnosti vyluéujici opovédnost podle paragrafi1 374 Obchodniho

zékoniku, zejména pak negativni vliv takové, v dobé platnosti smlouvy nepfedvidatelné udélosti

(iivelné pohroma,prL"1myslov2’1 katastrofa, ozbrojeny konflikt, revoluce nebo obdobné zména

stétniho reiimu), jejichi v§'skyt a vliv podstatné pfisobi na plnéni smlouvy, anii by tomuto vlivu

objednatel a/nebo poskytovatel mohli s pouiitim ve§ker5'rch jim prévné dostupnjich a rozumné

poiadovatelnj/ch prostfedkfi fiéinné zabrénit.

Zéruéni doba na opravy je v rozsahu tfi mésicfi od okamiiku ukonéeni opravy.Tato ze'1ruc':ni doba

se vztahuje na tfimésiéni obdobi pfed ukonéenim platnosti této smlouvy.

Poskytovatel prohla§uje, :26 SW poskytovanjv objednateli dle této smlouvy je prost jakj/chkoli

autorskoprévnich nérokfi tfetich osob, popi‘. ie byly tyto néroky fédné vypofédény.
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Základem pro stanovení výše mésíční ceny za odborné služby a jednorázového zpétného
poplatku je korunový ekvivalent USD přepočtených na Kč dle stanoveného kurzu ČNB platným
v den vyhotovení faktury. K cené v Kč se připočítává odpovídající daii z pfidané hodnoty.

10. Piˇ-naáni HW flnrnfl n sw materiálů

HW oprava bude předána v místé instalace v kvalitě, řídicí se článkem ll. táto smlouvy a na
základé " Protokolu o opravé" (příloha C), odsouhlaseným objednatelem.
Media se-SW doplňky, případné i příslušná dokumentace, jsou doručena objednateli.
Objednatel se zavazuje umožnit pracovníkům poskytovatele provedení požadovaná HW opravy a
preventivní údržby HW v místč instalace dle článku 5. této smlouvy.

11. Kvalita a zárug;

Kvalita služeb bude zcela odpovídat požadavkům kladeným na HW i SW ve shodé s dodávanou
dokumentací.

Poskytovatel se zavazuje provádét služby v kvalité, odpovídající účelu smlouvy, obecně
závazným předpisům a platným technickým normám.

Poskytovatel odpovídá za závady na HW produktu, způsobené neodbornou obsluhou nebo
údržbou pracovníky poskytovatele, a to až do výše nákupní ceny produktu, na kterém vznikla
škoda.
Pokud poskytovatel neodborným zásahem způsobí poruchu na stávajícím SW systému nebo
sub-systému je povinnen tyto SW části uvést do původního provozního stavu.

Poskytovatel neručí za jakékoli škody, vzniklé objednateli, ani za neplnční nebo zpoždéné plnéní
svých povinností, vyplývajících z této smlouvy, dojde-li k nim v důsledku působení vyšší moci.
Působení vyšší moci se rozumí okolností Vylučující opovédnost podle paragrafiı 374 Obchodního
zákoníku, zejména pak negativní vliv takové, v dobé platnosti smlouvy nepředvídatelné události
(živelná polıroma,průmyslová katastrofa, ozbrojený konflikt, revoluce nebo obdobná zména
státního režimu), jejichž výskyt a vliv podstatné působí na plnční smlouvy, aniž by tomuto vlivu
objednatel a/nebo poskytovatel mohli s použitím veškerých jim právnč dostupných a rozumné
požadovatelných prostředků účinné zabránit.

Záruční doba na opravy je v rozsahu tří měsíců od okamžiku ukončení opravyTato záruční doba
se vztahuje na tfimésíční období před ukončením platnosti této smlouvy.

Poskytovatel prohlašuje, že SW poskytovaný objednateli dle této smlouvy je prost jakýchkoli
autorskoprávnich nároků třetích osob, popř. že byly tyto nároky řádné vypořádány.

Smlouva č.: 1.30030 l 2



- ..' - . ., c-~-.,-- -~ -- --+ --.--------- -- ._ ' _ _._ _._~___n _ __. .. _ .._ _~ + ___...

12. Sankce

Pri nedodržení termínu zahájení opravy dle clánku 3.A.c.1) až 3.A.c.3) této smlouvy nebo pri
y HW poskytovatel zaplatí smluvní pokutu
dle této smlouvy za každý den prodlení -

nejvýše však cástku, která odpovídá smluvnípokute za 30 dnu prodlení.

Závady v systému HP, jejichž rešení je predmetem této smlouvy, musí být plnohodnotne
odstraneny v nejkratší možné dobe s použitím prostredku a mechanismuuvedených v jednotlivých
bodech smlouvy.

13. Obnova dat a bezpecnost
Poskytovatel není odpovedný za ztrátu nebo zmenu dat pri provozu pocítacového systému
objednatele.

Poskytovatel upozornuje objednatele na nezbytnost zálohovánívšech svých datových souboru v
casových intervalech,které minimalizujíztrátu dat.

Smluvní strany se zavazují prijmout taková organizacne technická opatrení, která zamezí zmene
nebo ztráte dat pocítacováho sytému objednatele a to tím zpusobem, že príslušný administrátor
objednatele bude v dostatecném casovém prestihu informováno termínu zahájení odborných
prací na pobocce nebo ústredí objednatele tak, aby príslušný administrátor mohl rádne provést
zálohování všech datových souboru v pocítacovém systému objednatele.

14. Omezení platnosti smlouvy

V rámci této smlouvy není poskytovatel povinnen poskytovat služby na takové výrobky
poskytovatele, na kterých objednatel provedl jakékoli zmeny, které nejsou v souladu se
specifikacívýrobku poskytovatele.

Poskytovatel rovnež nebude poskytovat služby pro výrobky, u kterých objednatel nedovolí
provést nezbytné zmeny.

Objednatel zcela zodpovídá za slucitelnost jiných výrobku, které nejsou v této smlouve zahrnu-
ty, s výrobky, které jsou ve smlouve vyjmenovány.

V rámci této smlouvy není poskytovatel povinnen poskytovat jakékoli služby, jejichž potreba
vzniká následkem použití výrobku v podmínkách, které jsou v rozporu s pokyny v príslušné
dokumentaci, z prací vykonaných neautorizovanými osobami nebo následkem vyšší moci
(pusosobení vyšší moci viz clánek 11. této smlouvy).
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12. Safi"1<'e¢

Pi‘i nedodrieni terminu zahéjeni opravy die Elénku 3.A.c.1) ai 3.A.c.3) této smlouvy nebo p‘fi

-M‘--'--“~-‘ -'~‘---'---*~"-- *~--‘--- -~~~-r-M?---=
-'-Ar’-Hy HW poskytovatel zaplati smluvni pokutu

 1etéto smlouvy za kaidjz den prodleni
-

nejvyse vsa cas
,

era 0 pow a sm uvm po u e za 30 dnL°1 prodleni.

Zévady v systému HP, jejichi ‘feéeni je pfedmétem této smlouvy, musi bjrt plnohodnotné

odstranény v nejkratéi moiné dobé s pouiitim prostfedkfi a mechanismfi uvedenjzch v jednotlivjwch

bodech smlouvy.

13. Obnova dat a bezneénost

Poskytovatel neni odpovédnjz za ztrétu nebo zménu dat p‘fi provozu poéitaéového systému

objednatele.

Poskytovatel upozorfiuje objednatele na nezbytnost zélohovéni véech svjrch datovych souborfi V

éasovj/ch intervalech, které minimalizuji ztrétu dat.

Smluvni strany se zavazuji pfijmout takové organizaéné technické opatfeni, které zamezi zméné

nebo ztrété dat poéitaéového sytému objednatele a to tim zpfisobem, Ze p‘r'is1u§n3'( administrator

objednatele bude v dostateéném éasovém pfestihu informovén o terminu zahéjeni odbomjzch

praci na poboéce nebo fistfedi objednatele tak, aby pn"isIu§n3? administrétor mohl fédné provést

ze'1lohovéniv§ech datovjrch souborfi v poéitaéovém systému objednatele.

14. Omezeni platnosti smlouvy

V rémci této smlouvy neni poskytovatel povinnen poskytovat sluiby na takové vjrrobky

poskytovatele, na kterjzch objednatel proved! jakékoli zmény, které nejsou v souladu se

specifikaci vjrrobku posl-cytovatele.

Poskytovatel rovnéi nebude poskytovat sluiby pro vjzrobky, u kterych objednatel nedovoli

provést nezbytné zmény_

Objednatel zcela zodpovidé za sluéitelnost jinj/ch V3’/robkfz, které nejsou v této smlouvé zahmu-

ty, s V3’/robky, které jsou ve smlouvé vyjmenovény.

V rémci této smlouvy neni poskytovatel povinnen poskytovat jakékoli siuiby, jejichi potfeba

vzniké nésledkem pouiiti vjzrobkfi v podminkéch, které jsou V rozporu s pokyny v pfisluéné

dokumentaci, z praci vykonanjzch neautorizovanjzmi osobarni nebo nésledkem vy‘s'§i moci

(pfisosobeni vy§§i moci viz élének I1. této smlouvy).
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lız. Šávłˇıšlzć

Při nedodržení terrnínu zahájení opravy dle článku 3.A.c.1) až 3.xá..c.3) této smlouvy nebo při

nejvyse vsa cast , era o povt a sm usˇnı po u e za 30 dnů prodlení.

Závady v systému HP, jejichž řešení je předmětem této smlouvy, musí být plnohodnotné
odstraněny v nejkratší možné době s použitím prostředků a mechanismů uvedených v jednotlivých
bodech smlouvy.

13. Obnova dat a bezpečnost
Poskytovatel není odpovědný za ztrátu nebo změnu dat při provozu počítačového systému
objednatele.

Poskytovatel upozorňuje objednatele na nezbytnost zálohování všech svých datových souborů v
časových intervalech, která minimalizují ztrátu dat.

Smluvní strany se zavazují pñjmout taková organizačně technická opatření, která zamezí změně
nebo ztrátě dat počítačováho sytému objednatele a to tím způsobem, že příslušný administrátor
objednatele bude v dostatečném časovém přestihu informován o termínu zahájení odborných
prací na pobočce nebo ústředí objednatele tak, aby příslušný administrátor mohl řádně provést
Zálohování všech datových souborů v počítačovém systému objednatele.

14. Omezení platností smlouvy

V rámci této smlouvy není poskytovatel povinnen poskytovat služby na takové výrobky
poskytovatele, na kterých objednáte] provedl jakékoli změny, které nejsou v souladu se
specifikaci výrobku poskytovatele.

Poskytovatel rovněž nebude poskytovat služby pro výrobky, u kterých objednatel nedovolí
provést nezbytné změny.

Objednatel zcela zodpovídá za slučitelnost jiných výrobků, které nejsou v této smlouvě zahrnu-
ty, s výrobky, které jsou ve smlouvě vyjmenovány.

V rámci této smlouvy není poskytovatel povinnen poskytovat jakékoli služby, jejichž potřeba
vzniká následkem použití výrobků v podmínkách, které jsou v rozporu s pokyny v příslušné
dokumentaci, z prací vykonaných neautorizovanými osobami nebo následkem vˇyšší moci
(půsosobení vyšší moci viz článek ll. této smlouvy).
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15. OdbornÝ zásah

Dríve než dojde k uskutecnení požadované návštevy poskytovateleu objednatele za úcelem
odstranení vad HW ci SW, muže být objednatel požádán, aby provedl systémový diagnostický
test, který mu pro tento úcel poskytne poskytovatel.

16. Hlášení požadavku na HW opravu/rešení SW problému

a) Objednatel oznámíprostrednictvím technického zástupce (príloha D) poskytovateli požadavek
na HW opravu faxem na fonnulárí "problem report" (TAR -Technical assistence request) v
pracovní dny v dobe od 08:00 do 17:00 na faxovém císle 02/61 307289 dispecerského pracovište
poskytovatele.

b) Objednatelje povinenpri naWašováníHW závady dle clánku 16.a) uvést císlo smlouvy,výrobní
císlo, modelové císlo,jméno, telefonní císlo volajícíhoa adresu.

c) Objednatel oznámí prostrednictvím technického zástupce (príloha D) poskytovateli požadavek
na rešení SW problému telefonicky a paralelne i faxem v pracovní dny od 08:00 do 17:00 na
výše uvedená císla dispecerského pracovište. Poskytovatel potvrdí príjem obou Wášenítelefonicky
nebo faxem.

d) Objednatel je povinen pri naWašování SW problému dle clánku 16.c) uvést císlo smlouvy,
referencní císlo systému (System Handle), výrobní císlo, modelové císlo, verzi operacního
systému, jméno, telefonnícíslo volajícíhoa adresu.

e) Objednatel má právo na kontrolu rešení SW problému, který byl eskalován dle clánku 3.B.e) a
3.A.t) této smlouvy.

17. Postoupení práv

Objednatel ani poskytovatel nemohou postoupit nebo prevést jakákoli práva, povinnosti nebo
závazky vyplývajícíz této smlouvy na tretí osobu bez predchozího souWasudruhé smluvnístrany.

18. Porizování kopií

Materiály oznacené "Copyright 19XX ,Hewlett-Packard.A11rights are reserved " nesmejí být ja-
kýmkoli zpusobem kopírovány nebo prekládány do jiného jazyka bez predchozího souWasu
poskytovatele.
Vyjímky pri porizování kopií tvorí prípady archivace, náhrady vadné kopie nebo overení vady
programu.
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15. Odbornfi zzisah

Drive nei dojde k uskuteénéni poiadované név§tévy poskytovatele u objednatele za fiéelem

odstranéni vad HW éi SW, mfiie b3'It objednatel poiédén, aby provedl systémovjz diagnosticky

test, ktery mu pro tento fiéel poskytne poskytovatel.

16. Hl:i§eni poi_adavku na HW opravu/I"e§eni SW problému

a) Objednatel oznémi prostfednictvim technického zéstupce (pi-iloha D) poslcytovateli poiadavek

na HW opravu faxem na formuléfi "problem report" (TAR
—

Technical assistence request) v

pracovni dny v dobé od 08:00 do 17:00 na faxovém éisle 02/61 307 289 dispeéerského pracovi§té

poskytovatele.

b) Objednatelje povinen p‘r'i nahlafiovéni HW zévady dle élénku 16.a) uvést éislo smlouvy, V3’/robni

éislo, modelové éislo, jméno, telefonni éislo volajiciho a adresu.

c) Objednatel oznémi prostfednictvim technického zéstupce (pfiloha D) poskytovateli poiadavek

na i"e§eni SW problémfi telefonicky a paralelné i faxem v pracovni dny od 08:00 do 17:00 na

v3’r§e uvedené éisla dispeéerského pracovi§té. Poskytovatel potvrdi pfijem obou hlé§eni telefonicky

nebo faxem.

d) Objednatel je povinen pi'i nahla§ovéni SW problému dle élénku 16.c) uvést éislo smlouvy,

referenéni éislo systému (System Handle), V3’/robni éislo, modelové éislo, verzi operaéniho

systému, jméno, telefonni éislo volajiciho a adresu.

e) Objednatel mé prévo na kontrolu feéeni SW problému, kter)? byl eskalovén dle Elénku 3.B.e) a

3.A.f) této smlouvy.

17. Postoupeni prév

Objednatel ani poskytovatel nemohou postoupit nebo prevést jakékoli prziva, povinnosti nebo

zévazky vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu bez piedchoziho souhlasu druhé smluvni strany.

18. Pofizovéni kopii

Materiély oznaéené "Copyright 19XX ,Hewlett-Packard.All rights are reserved

"

nesméji bjrt ja-

kgimkoli zpfisobem kopirovény nebo pieklédény do jiného jazyka bez pfedchoziho souhlasu

poskytovatele.

Vyjimky pi‘i poiizovéni lcopii tvoii piipady archivace, néhrady vadné kopie nebo ovéfeni vady

programu.
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15. Ođborgý zásah

Dříve než dojde k uskutečnění požadované návštěvy poskytovatele u objednatele za účelem
odstranění vad HW či SW, může být objednatel požádán, aby provedl systémový diagnostický
test, který mu pro tento účel poskytne poskytovatel.

16. Hlášení ııoäıdavku na HW opravu/řešení SW problému

a) Objednatel oznámí prostřednictvím technického zástupce (příloha D) poskytovateli požadavek
na HW opravu faxem na formuláři "problem report" (TAR - Technical assistence request) v
pracovní dny v době od 08:00 do 17:00 na faxovém čísle 02/61 307 289 dispečerského pracoviště
poskytovatele.

b) Objednatelje povinen při nahlašování HW závady dle článku l6.a) uvést číslo smlouvy, výrobní
číslo, modelové číslo, jméno, telefonní číslo volajícího a adresu.

c) Objednatel oznánıí prostřednictvím technického zástupce (příloha D) poskytovateli požadavek
na řešení SW problémů telefonicky a paralelně í faxem v pracovní dny od 08:00 do 171200 na
výše uvedená čísla dispečerského pracoviště. Poskytovatel potvrdí pñjem obou hlášení telefonicky
nebo faxem.

d) Objednatel je povinen při nahlašování SW problému dle článku 16.0) uvést číslo smlouvy,
referenční číslo systému (System Handle), výrobní číslo, modelové číslo, verzi operačního
systému, jméno, telefonní číslo volajícího a adresu.

e) Objednatel má právo na kontrolu řešení SW problému, který byl eskalován dle článku 3.B.e) a
3.A.Í) této smlouvy.

17. Postounení Drá_v

Objednatel ani poskytovatel nemohou postoupit nebo převést jakákoli práva, povinnosti nebo
závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu druhé Smluvní strany.

18. PořÉování kopií

Materiály označené "Copyright IQXX ,Hewlett-PackardAll rights are reserved " nesmějí být ja-
kýmkoli způsobem kopírovány nebo překládány do jiného jazyka bez předchozího souhlasu
poskytovatele.
Vyjímky při pořizování kopií tvoří případy archivace, náhrady vadné kopie nebo ověření vady
programu.
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19. Platné Drávo

Vztahy mezi smluvníou stranami, které nejsou touto smlouvou upraveny, se rídí príslušnými
obecne závaznýmiprávníou predpisy zejména zák.c. 513/1991 Sb, obchodního zákoníku, ve znení
pozdejších predpisu.Smluvní strany se dále dohodly, že vzniknou-li prípadné spory vyplývajícíz
této smlouvy a nedojde-Ii do 30 dnu k dohode smluvních stran smírnou cestou, bude spor na
návrh kterékoliv smluvní strany podán vecne a místne príslušnému soudu, tj. Krajskému
obchodnímu soudu Praha.

20. OdstouDení od smlouvy
Za podstatné porušení smlouvy, pri kterém dotcená smluvní strana je oprávnena od smlouvy s
okamžitou úcinností odstoupit chápou strany smluvní :

- nezaplacení smluvené ceny popr. jednorázového poplatku objednatelem do 30 dnu ode dne
splatnosti príslušného danového dokladu
-nezahájeníHW opravylrešení SW problému do 5 pracovních dní od nahlášení požadavku
-nezahájenípreventivníúdržby HW do 5 pracovních dní od dohodnutého termínu

Pro prípad okamžitého odstoupení od smlouvy je objednatel oprávnen požadovat na
poskytovateli vrácení alikvotní cásti objednatelemjiž uhrazené smluvené ceny.

21.Utaiení informací

Veškeré informace o druhé smluvnístrane, které smluvnístrany nabylyv souvislosti s plnením
predmetu této smlouvy,jsou smluvní strany povinny podržet v tajnosti, a to i po skoncení
platnosti této smlouvy.

22. Záverecná ustanovení

Veškerá sdelení se provádejí písemne mezi adresami smluvních stran, které jsou uvedeny v této
smlouve, nebo mezi adresaou, které po písemném oznámeníjednou nebo druhou smluvnístranou
nahrazují adresy zde uvedené .

Smlouva muže být menena a doplnována pouze formou písemného smluvního dodatku k této
smlouve.

Poskytovatel se zavazuje, že jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodavatelu se pri cinnostech
vykonávaných u objednatele podrobí režimovým i jiným opatrením, stanovených pro pracovište
objednatele. . .

V prípade dodávky drobného materiálu (speciální kabely, drobné mechanické soucástky) se
poskytovatel zavazuje dodržet stadardní postup (poprávka ze strany objednatele, nabídka
poskytovatele, objednávka a následná dodávka spolu s fakturací).

Smlouva c.: L8C030 15
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'19."iii;.tn‘é Qfdvo

Vztahy mezi smluvnimi stranami, které nejsou touto smlouvou upraveny, se fidi pl‘islu§n5rmi

obecné zévaznjnni prz'wm'mi pfedpisy zejména zék.é. 513/1991 Sb, obchodniho zékoniku, ve znéni

pozdéjfiiich pi‘edpisL"1.Smluvni strany se déle dohodly, Ze vzniknou-li p‘r'ipadné spory vypljrvajici z

této smlouvy a nedojde-li do 30 dnfi k dohodé smluvnich stran smimou cestou, bude spor na

névrh kterékoliv smluvni strany podén vécné a mistné pfislufinému soudu, tj. Krajskému

obchodnimu soudu Praha.

20. Odstougeni od smloufl

Za podstatné poru§eni smlouvy, pfi kterém dotéené smluvni strana je oprévnéna od smlouvy s

okamiitou fiéinnosti odstoupit chépou strany srnluvni :

-
nezaplaceni smluvené ceny popf. jednorézového poplatku objednatelem do 30 dnfi ode dne

splatnosti p‘fis1u§ného dafiového dokladu

-
nezahéjeni HW opravy/‘feéeni SW problému do 5 pracovnich dni od nahlé.§eni poiadavku

-
nezahéjeni preventivni fadriby HW do 5 pracovnich dni od dohodnutého terminu

Pro pfipad okamiitého odstoupeni od smlouvy je objednatel oprévnén poiadovat na

poskytovateli vréceni alikvotni éésti obj ednatelem jii uhrazené smluvené ceny.

2l.Utaieni informaci

Ve§keré informace 0 druhé smluvni strané, které smluvni strany nabyly v souvislosti s plnénim

pfedmétu této sm1ouvy,jsou smluvni strany povinny podriet v tajnosti, a to i 130 skonéeni

platnosti této smlouvy.

Q2. Zaivéreémi ustanoveni

Ve§keré sdéieni se provédéji pisemné mezi adresami smluvnich stran, které jsou uvedeny v této

smlouvé, nebo mezi adresami, které po pisernném oznémeni jednou nebo druhou smluvni stranou

nahrazuji adresy zde uvedene’ .

Smlouva mfiie bjrt ménéna a doplfiovéna pouze formou pisemného smluvniho dodatku 1-: této

smlouvé.

Poskytovatel se zavazuje, ie jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelfi se pfi éinnostech

vyI<oné.van3'/ch u objednatele podrobi reiimovjrm i jinj/m opatfenim, stanovenj/ch pro pracovi§té

objednatele.

"
'

V pfipadé dodévky drobného materiélu (speciélni kabely, drobné mechanické souééstky) se

poskytovatel zavazuje dodriet stadardni postup (poprévka ze Strany objednatele, nabidka

poskytovatele, objednévka a nésledné dodévka spolu s fakturaci).

Smlouva 6.: L8C030 1 5

iiıaýiignúíć naifl

Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou touto Smlouvou upraveny, se řídí příslušnými
obecně závaznými právními předpisy zejména zák.ě. 51331991 Sb, obchodního zákoníku, ve znění
pozdějších předpisfLSnıluvní Strany se dále dohodly, že vzniknou-li případné spory vyplývající z
této Smlouvy a nedojde-li do 30 dnů k dohodě smluvních stran Smírnou cestou, bude spor na
návrh kterékoliv Smluvní strany podán věcně a místně příslušnému soudu, tj. Krajskému
obchodnímu soudu Praha.

2U. Odstoupení od smlouvy
Za podstatné porušení Smlouvy, při kterém dotěená smluvní strana je oprávněna od Smlouvy S
okamžitou účinností odstoupit chápou strany smluvní :

- nezaplacení Smluvené ceny popř. jednorázového poplatku objednatelem do 30 dnů ode dne
splatnosti příslu šněho daňového dokladu
- nezaháj ení HW opravyfřešení SW problému do 5 pracovních dní od nahlášení požadavku
- nezaháj ení preventivní údržby HW do. 5 pracovních dní od dohodnutého termínu

Pro případ okamžitého odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn požadovat na
poskytovateli vrácení alikvotní části objednatelem již uhrazené Smluvené ceny.

zLUtfliení informací

Veškeré informace o druhé smluvní straně, které smluvní Strany nabyly v Souvislosti s plněním
předmětu této smlouvy, jsou smluvní Strany povinny podržet v tajnosti, a to i po skončení
platnosti této smlouvy.

2,2. Závěrečná ustanovení

Veškerá sdělení se provádějí písemně mezi adresami smluvních stran, které jsou uvedeny v této
smlouvě, nebo mezi adresami, které po písemném oznámení jednou nebo druhou smluvní Stranou
nahrazují adresy zde uvedené _

Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemného smluvního dodatku k této
snüouvě.

Poskytovatel se zavazuje, že jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodavatelíí se při ěinnostech
vˇykonávaných u objednatele podrobí režimovým i jiným opatřením, stanovených pro pracoviště
objednatele. "

V případě dodávky drobného materiálu (speciální kabely, drobné mechanické souěástky) se
poskytovatel zavazuje dodržet stadardní postup (poprávka ze Strany objednatele, nabídka
poskytovatele, objednávka a následná dodávka Spolu S fakturaci).
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V prípade prímých dodávek náhradních dílu od poskytovatele objednateli se poskytovatel
zavazuje informovat príslušného zástupce objednatele alespon v jednodenním predstihu o složení
zásilky, datu dorucení a jménu príjemce.

Poskytovatel se rovnež zavazuje, že veškeré, objednatelem poskytnuté, materiály k plnení této
smlouvyprijejím ukoncení vrátí, prípadne prokáže znicení ci spotrebování. Dále se zavazuje, že v
rámci instalací a tlupgradu" zarízení poskytovatele u objednatele budou v príloze jednotlivých
instalacních protokolu uvádena typová císla veškerých použitých kabelu a terminátoru.

Zmeny konfigurace uskutecnené pri opravách budou dokumentovány na formulári objednatele
(Operativní protokol ), který je v príloze E této smlouvy. Distribuci formuláre na jednotlivé své
expozitury zajistí objednatel. Servisní technik objednatele bude spolupracovat pri vyplnení
formuláre a provedené zmeny stvrdí svým podpisem. Za distribuci vyplnených formuláru
zodpovídá objednatel.

Smluvní strany si vyhrazují právo provést po predchozím písemném oznámení takové zmeny této
smlouvy, které budou vyplývat z obecne závazných právních Ceské republiky, jejichž úcinnost
nastane behem platnosti této smlouvy.

Tato smlouvaje vyhotovena ve ctyrech stejnopisech a její nedílnou soucástí jsou prílohy A až D
specifikované v CI. 23 této smlouvy. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy této
smlouvy s platností originálu

. Za poskytovatelejsou k jednání ve veci plnení této smlouvyzmocneni :

Za objednatelelejsou k jednání ve veci plnení této smlouvyzmocneni :

jméno príjmení kontaktní spojení

Smlouva c.: L8C030 16

jméno príjmení kontaktní spojení

V pfipadé pfimych dodéwek néhradnich dilfi od posl-rytovatele objednateli se poslrytovatel

zavazuje informovat pfisluéného zéstupce objednatele alespofi V jednodcnnim pfedstihu 0 sloieni

zésilky, datu doruéeni a jménu pfijemce.

Poskytovatel se rovnéi zavazuje, ic Ve§keré, objednatelem poskytnuté, matenfily k plnéni této

smlouvy pf-i jejim ukonéeni vréti, pfipadné prokziie zniéeni bi spotfcbovéni. Déle se zavazuje, ie V

rémci instalaci a "upgradfi" za1“*izem' poskytovatele u objednatele budou V pfiloze jednotlivych

instalaénich protokolfi uvédéna typové éisla Ve§ker§'~'ch pouiitych kabelfi a terminét0rL°1.

Zmény konfigurace uskuteénéné pfi opravéch budou dol-cumentovény na forrnuléfi objednatele

(Operativni protokol ), kter)? je V pfilozc E této smlouvy. Distribuci forrnuléfe na jednotlivé sVé

expozitury zajisti objednatel. Sewisni technik objednatele bude spolupracovat pfi Vyplnénj

fonnuléfe a provedcné zmény stvrdi s\~j'm podpisem. Za distribuci Vyplxlénych forlnuléffi

zodpovidé 0bjcdnateI_

Smluvni strany si Vyhrazuji préwo provést po pfedchozim pisernném oznémeni takové zmény této

smlouvy, které budou vypljrvat z obecné zéwazn_Vch prévnich Ceské republiky, jejichi uéinnost

nastane béhem platnosti této smlouw_,'.

Tato smlouvaje Vyhotovena ve étyfech stejnopisech a jcji ncdilnou souéésti jsou p‘z‘ilohy A ai D

specifikované V Cl. 23 této smlouvy. Kaidé ze smluvnich stran obdrfii dva stejnopisy této

smlouvy s platnosti originélu

Za poskytovatelejsou k jednémi Ve Véci plnéni této smlouvy zmocnéni :

jméno p1"ijmem' kontaktni spojeni

Z21 objednatelelcjsou kjcdnémi Ve Véci plnéni této smlouvy zmocnéni :

jméno pfijmeni kontaktni Spojeni
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V případě přímých dodávek náhradních dílů od poskytovatele objednateli se poskytovatel
zavazuje informovat pfislučného zastupce objednatele alespoň v jednodenním předstihu o složení
zásilky, datu doručení a jménu příjemce.

Poskytovatel se rovněž zavazuje, že sfeškeré, objednatelem poskytnuté, materialy k plnění teto
smlouvy při jejím ukončení vrátí, případně prokáže zničení či spotřebovaní. Dale se zavazuje, že v
ramci instalaci a "upgradů" zařízení poskytovatele u objednatele budou v pfiloze jednotlivých
instalačních protokolů uváděna typova čísla veškerých použityˇeh kabelů a ternninatorů.

Změny konfigurace uskutečněné při opravách budou dol-„umentovany na formuláři objednatele
(Operativní protokol ), který je v příloze E této smlouvy. Distribucí formuláře na jednotlivé své
eıtpozitury zajistí objednatel. Servisní technik objednatele bude spolupracovat při vyplnění
formuláře a provedené změny stt-"rdí st-"ým podpisem. Za distribucí vyplněných formulářů
zodpovídá objednatel_

Smluvní strany si vyhrazují právo provést po předchozím písemném oznámení takové změny této
smlouvy, které budou xyplyvat z obecně závazných právních Ceské republiky, jejichž účinnost
nastane během platnosti této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech a její nedílnou součástí jsou přílohy A až D
specifikované v Čl. 23 této smlouvy. Každá ze smlut--ˇníclt stran obdrží dva stejnopisy této
smlouvy s platností originálu

Za poskytovatele jsou k jednani ve věci plnění této smlouvy zmocnění :

jınéno příjmení kontaktní spojení

Za objednatelelejsou kjednání ve věci plnění této stnlotıxfy zmocnění '_

jrnéııo příjmení kontaktní spojení
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23.Prílohv

Nedílnou soucástí smlouvyjsou prílohy:

A - Úroven servisnípodpory pro jednotlivé pobocky VZP a cenová nabídka

B - Rozpis plateb, celková cena za 12 mesícu

C - Protokol o oprave -vzor

D - Technický zástupce objednatele

E - Operativní protokol -vzor

Prílohy A a B jsou aktualizoványvždy soucasne.

Smlouva c.: L8C030 17

- -

23. Pfflohg

Nedilnou souéésti sn1louvy jsou pfilohy:

A
-

Urovefi servisni podpory pro jednotlivé poboéky VZP a cenové nabidka

B Rozpis plateb, celkové cena za 12 mésicfi

Protokol o opravé
-

vzorC

D
-

Technicky zéstupce objednatele

E Operativni protokol
—

vzor

Pfilohy A a B jsou aktualizovény vidy souéasné.

Smlouva 5.: L8C030 17

23. Přílohy

Nedílnou Součástí Srıılouvy jsou přílohy:

A - Úroveň Servisní podpory pro jednotlivé pobočky VZP a cenová nabídka

B Rozpis plateb, celková cena za 12 měsíců

C Protokol o opravě - vzor

D - Technický zástupce objednatele

E Operativní protokol - vzor

Přílohy A a B jsou aktualizovány vždy Současně.

Snıınnvfl e.: Laooao 1 7
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24. PodpisovÝ list

Obiednatel: Poskvtovatel:

Datum: Datum:

...€:...f!.:...ff(Pp .. ~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~.. ~...................

Jména, príjmení a funkce statutárních zástupcu.

RNDr. Jirí Nemec, CSc RNDr. Pavel Kalášek, CSc

Podpis: Podpis:

Razítko: Razítko: Ff/OSHEWLETT
~~ PACKARD

s.r.o.
Novodvorská 82/803
142 00 Praha 4 @

Vieobecná zdravotnr Pojlšt'ovna
tes"kérepubliky @

Karlovo námestí C.8
12800 Praha2
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24. Podpisogj list

Obied natel: Posgtovatel:

Datum: Datum:

45- 4559. /W36 /2. /2. »/9%

Jména , pi‘ijmcnia funkcc statutsirnich zfnstupcfi.

RNDI. Jifi Némec, CSO RNDr. Pavel Kalééek, CS3

Podpis: Podpis:

Razitl-co: Razitko:

Véeobecné
zdmvotni

po]I§t'cwna

Csské repubfiky
@

PACKARD

Kariovo
naméstfé.

8

N O V d

s‘r.o.

1280OPraha2

0

\/Orské 82/803

142
00

Praha 4
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24. Püdnísflví' list

Úbjad natal: Puskvtflıfatal:

Datum:Datum“.
a m. /żľ M96'

I I I I I I I I I I + 1 + ı + ı ı ı ı ı ı ı ı v ı ı ı ıı

Jména , příjmcııía funkce statutárním zástupců.

RNDI“. Jiří Němec, CSc RNDL Pavel Kaìašak, CSS

Podpis: Podpis:

Raaítl-xíü:
ó HEWLETT

(P) PŠCKAFID
Razítka“.

VšEühEłflná :dłavútní pallšťüvna
Čaaka raputıííky @

Karíüvü namäatíć. En N U
5` '

vndvurgká
525503142 UD Prah a 4 ®

125 Úfl Praha 2

18Emlüuva č.: LEĹTUEŰ
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