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DODATEK 5.3
kc smlouvé 0 0dbor11)'c11 s|11?.béc11 C.1.8C()30 C. u/.z1vfcnC 12.12.1996

Objednatcl: V V I
v.'818~:()B1acNA '/.DRAV()'1'N1 P().1lS’1‘()VNA CESK1-1 R1-IPUBLIKY
Karlovo 11.:'11nC‘s11' 8
128 00 Praha 2
zastoL1pcn2'1 pani 111g. Jifnou Musilkovou . 1‘cd'1tc1k0u V/.1’ CR
160: 411 97 518

Poskytovatel :
HEWI.1€'1"1‘-PACKARD S.I‘.().
Vyslgoéilova 1/1410
140 21 Praha 4
zasloupcnzi pzmem RN1)r. Pavlem Kz11z'1§1<c111. CSC
jcdnatclem spoleénosti - gc11er;'11n1'1n fcditclcm
1C0: 17048851
DIC‘: O04-17048851

1.
V 50111211111 5 uslzmovc111'111 Climku 22. smlouvy 0 0dbo1‘11_x7'cl1 s1L1Zbz'1c11 C. L8C030 C (dzilc

jcn .. S1111oL1\'z1" ). 21 V 11z'1va'/.110s1i na ccl1\'o\‘}7' m’/.sal1 p1nC‘111' Zd obdobi 0d 25.5. do 31.7.1999
podlc pm\'z'1dC‘ci sm10u\'y 6.03/99. L1xz1V1"c11é 30.4.1999. k ..R{1111c0\'é sm1011\'é 0 dodz'1v1\'z'1c11
pl‘()dLl1\'ILl 11c\\'1ctI~1’z1cka1'd s.r.0. pro V§c0bccn0L1 /.d1'z1\'o1111' p0j1SI'o\‘1111 Ccské rcpubliky
C. V’/.1’/111’()1/97. Ll dzilc vc V21/.bC‘ 1121 pf‘cdmC‘I plnéni pfip1‘aVova11é pr0\'z'1dC‘c1' s111loL1\‘_\‘ C07/99 k

\'_\"§c L1\'cdc11é rz'1111cm’é sn1loL1vC L1"/.a\'1'1‘21j1' sn11L1\'n1 slrzlny lento 1)0datck (2.3. ktc1‘_\"m so S11110uvz1
1nC*n1'a1d0p11"111jc V’ 11'.'1s1cdL1j1'c1'c11 ustz1111>vc11ic11:

1 ) C'1z'111c1\' C. 2. — 1’1"cdn1é1 sn110u\'y sc doplfiujc 0 110\'_\'* odslmcc s 11Lis1cduj1c1111 tcxtcm:
._1’r0\'cdc111' 1‘ci11sIa1:1c1' :1 1‘ck011f1gL11‘z1c1 s12'1\~'aj1cic11 p1"csoL1\'a11ych sc1'vc1‘L1. 1'1prz1\‘y npcrz1C111c11
systé111£1 S ohlcdcm na rok 2000 ( Y2K 1. Caso\'z'1 koordinacc a fizcni logistiky v ri1111c1

k011s011dacc IIW/SW p1a11b1'111y rcal1'/.m'z111é V souladu s pr0\'zidéc1 s11110u\'o11 6.03/99.
L1zz1\'1‘c11ou 30.4.1999 k ..Rzi111c0vC smlouvé 0 doc1zi\‘k£1c11 produktu 11c\\'1cIt—1’z1ck;11‘d 5.110.
pro Vfieobecnou zd1'a1V0In1' p0ji§t"ov11L1 Ccské 1‘cpub11k_V C. V’/.1’/H1’ 01/97 ..ze dnc 8.10.1997."
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DODATEK č.3

ke smlouvˇě o odborných službách ć.1.8C030 C. uzavřené 12.12.1996

Objednatel:

vsEoBECNA zDRAvoTNI P‹)_ı1.ˇs"ì`ovN/\ ČESKÉ REPLIBLIKY

Karlovo náměstí 8

128 O0 Praha 2

zastoupená paní lng. .liřıítıtı Nlusílktìxfotı _ ředitelkou VZP ČR

IČO; 411 97 518

Poskytovatel :

1-1E.\1v'1-1€T'l`-PAĹ`KARD s.r.o.

Vyskočilova 1/1410

140 21 Praha 4

zastoupená panem RNDr. Pavlem Kaláskcni. C Sc

jednaıtelerii Společnosti
-

generálním ředitelem

ıCI)zı704885ı

DIČ; 004-17048851

'u'

l.

V souladu s ustanoˇx/'eníni článku 22. smlouvy o odbornýfcli službách Č. L8C03í) C (dále

jen _. Snílouva“ ). a v návaznosti na celkový' rozsah plnění za období od 25.5. do 31.7.1999

podle prováděcí snilotıvj“ 603/949). uzavřené 30.4.1999. k „Rčínicovˇě smlouvě o Llodıivˇkácli

produktu Hevxflett-Packard s.r.o. pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky

Č. VZP/11P01/97. a dále ve vazbě na předınět plnění připravované prováděcí smlouvy' Č.07/99 k

xvlˇýˇše uvedene ráıncıixvˇć smlouvě uzavľírčıjí snıltıxvˇıií strany' tento Dodatek č.3. kterým se Snilotıva

Inění a doplňuje v Iìásledtıjícícli ustamoxfeıiíclı:

1,) Čfláıiek Č. 2.
-

Předmět smlouvy' se doplňuje o novfýf odstavec s následujícíni textem:

„Provedení reinstalaci a rekonlˇıgtırčıcí stávajících přesouvˇaných serverů. Ĺıprzıxr/'yˇ operaěıiích

systemu s ohledem na rok 2000 ( YZK ). Časová koordinace a řízení logistiky v rámci

konsolidace HVV/SW' platformy realiˇ/Lrıvaıie v souladu s prováděcí smlouvou Č.0Ĺ`›fl“99.

uzavřenou 30.41.1999 k „Riìnícoxfě snilotıxfě o Llodtívˇkách produktů 1“1ewlett-Pčıckard s.r.o.

pro Všeobecnotı zdravotní pojištovfııtı České republiky ě. VZP/HP 01/97 „ze dne 8.10.1997."



7) C'lz'1nck C. 8 — (‘ena sc d0pl1'1u_ic 0 novy odstavcc s n2'1slcdujic1'm tcxtcm:

3) Stz'1\'z1jici pfilohy Sml0u\‘}' sc upfcs1'1uji :1 méni nétslcdoméz
Ll) I’f‘il0hL1 A —— I."/‘owl’? .\'cr\'1'.w11' pm/pr)/'_1' /)I‘()7/‘Cc/17!)!/l'\‘L; pa/70¢’/xj‘ 1Z1’ (1 ccnu p/m’m' 21

I’1"il0ha B Ru:/)1'.s' p/ulch. cc//(uni ccnu :u /3 Im‘.s‘1'c'z/ . Sml0u\'_\' so ruS1' 21 nz1lm1z.u_ii so
n0\‘,\"m/.nén1'm p1"il0h /\ u p1"il0h B 1011010 I)0dz1lku C23.

b) d0pl1“1L1_ic sc n0\‘;'1pf'1'1011a 1“ p0pisujic1' dcIailn1' k0nt'1gL1r:1cc scrvcru (130 pfcv/.a1_V"C11
p0sk}'t0\'alelcm V rzimci plnéni \')7'§c uvcdcnc pr0\'a'1déc1' sm10u\‘_\‘ C‘.()3/99.

II.
\/Scdma 0stz1tm' ustzlnovcni 21 pf‘1'l0h_V Smlouvy ZL‘lS[L'1V'21_.|i V plamosli 21 ncméni SC.

'I‘cn10 [)0datc:k (3.3 nz1b_\"\‘;'1 L'1Cinn0s1i L1 platnosli dncm podpisu poslcdni smluvni
str:1n0u :1 stzivéx sc ncdilnou s0L1Czist1' pfcdmétné Smlouvy.

'l‘cnt0 Dodalck 6.3 by] \'_\'h0I0\'cn Ve C‘1yf‘ccl1 stcjnopiscch . 1. nichz kaidai smluvni slrzmu
0bdrZi dm stcjnopisy s platnosti originéllu.
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2) ČŤlčiIíelx' Č. 8
-

Cena se doplňuje o nový“ odstavec s nasledujícíıií textem:

3) Stávající přílohy Snìlotıxvˇdxfˇ se upřesňuji a nıční nasledovˇıíe:

al) Příloha A
-

(Íˇrorerˇz .Sˇť/`\`1'.8`ł71' podpofjt“ pro jćłć/nťıl/Ítxí pOboč/Qir“ VZP ćı (Je/iu [J/něnı' a

Příloha B
~

Rozpis p/ćfıfe/D, cc/korćˇž cćfnu :u 12 mčsˇíczi _ Smlouvy se ruší a nahrazují se

no\~ˇý'ıìí zněním příloh A a příloh B tohoto Dodatlxˇtı č.3.

b) cloplıˇitıje se ntwa příloha F popisující detailní konfigurace serveru G30 přexfzatýfclí

poslxytoxfateleıìi x raníci plnění výrˇše Lwedeıíe provžıděcí smlouxfyf Č.()3/99.

Il.

Všechna (istatıíí ustanovení a pıˇ`ílolí_\f Snílotıxrrˇy* Ztˇıstćixzrrˇzijí v platnosti a neníení se.

'lˇcnto Dodatek č.3 nabý`vči íıčiríıítisti a platnosti dnem podpisu poslední smluvní

stranou a stává se nedílnou součástí předníčtıíe Snilcuıxfy“.

'le-ritti [Jodatek č.3 byl xfylítìttìxfeıí ve Čtyrřeclí stejnopiseclí _ Z nichž každá smluvní strana

tibdrżí tlva stcjnopisy s platností originálu.
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