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V§1iOBE('N/\ ZDR/\V()'1‘N1 P().11§'1‘()VNA C‘1ZSK1j R1iPUB1.1KY
Karlovo 11211116311’ 8
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140 21 P1211121 4
zastoupenéi panem RND12 1’uVle111 Kala'1§1\'c1n. (‘Sc
_icdnalc1c1n spoleénosti — gc11cra'11n1'm fcdilclcm
1C0: 17048851
DIC‘: 004-1701-18851
Bz111k0Vn1' spojc111':-
—

1.
V 50111211111 5 L1st21110\'c111'1n C‘l2'111ku 23. S1n1ou\'_v 0 0db01‘11}"c11 sl117.b2'1c11 C. 1.8(‘()3() (‘ (dzilc

jcn SmIOL1\'a1) 21 V 11z'1\'a7_110.s'ti nu 1‘cz11i‘/.;1ci p1"cdmC‘tL1 plnéni pro\'1'1dCc1' .s'm1ou\‘_\’ C.()2/2()()()
k ..R2'1n1co\*é Sl111()Ll\'C‘ 0 dodévkélcll p1‘0dL11\'1L”1 11cw1ct1—1’z1cku1‘cl s.r.o. pro V§;c0bccn0L1 /.d1‘z1\'0ln1'
p0ji§f0V11L1 Ceské 1‘cp11b111\'_\/" C. \/7,1’/111’ ()1/97 (dz’11cjc11 ..1’r0\«'z'1déc1' S11110LlV'£1 C.()3/2()()()") 21
zcjn1énajej1'110 dodatku C21 Ll/.21V1I‘dj1 sm1uvn1' sl1'a11y lento Dodatck 6.6. ktc1'_\"1n so S1n1ou\’u 1116111
21 d0p11'1ujc \' n2'1s1cd11_j1'c1'c11 L1sIa11o\'c111'c11:

HcwletI-Pčıckaìrd. sro. ň H
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141) 2 1 Praha 4

lšzmkoxˇıíí spflirjcııíí

C`s‹§›1š_č.ú_

ıco; 17048851

DıCfç 11114-1 71148851

DODATEK č.6

ke snılotıvˇe O odborných službách Č.L8C03O C. uzavřené 12.12.1996

Objednatel:

vsrżioaržcfNÁ Z1)RA\/o'r1\1í PoJ1sˇí`ovNA ČESKÉ REPUBLIKY

Karlovo náměstí 8

128 OO Praha 2

zastoupená paní Ing. .liřinotı hflusílkovou. ředitelkou VZP ČR

a Ing. Jiřím Zahradníkeıíí. prokuristou VZP ČŤR.

ICx)v41ı97518
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Vyfskočiloxfa 1/141 O

140 21 Praha 4

zastoupená panení lłNDr. Pavlem Kaláškeıeíí, CSc

jcdnatelenı Společnosti
-

generálním ředitelem

1C‹)z17O48851

DIČ; 004-17048851

Bankovní Spojení:_

_

I.

V souladu

jen Sınlouva) a v návaznosti na realizaci předıněttı plnění provıâdecí sınlotıvyˇ Č.()2/2()()()

k „Rámcové smlouxfě o dodávkách produktiíı Hewlett-Packard s.r.o. pro Všeobecnou zdraxfotní

pojišfovˇıítı České reptıblikyˇ" Č. VZP/HP 01/97 (dále jen .Prováděcí smlouva ć.O3/2()0()") a

Zejména jejího dodatku č.1 uzavírají smluvıìíí strany tento Dodatek č.6. kterým se Snılouxfaì Inční

a cloplňtıje v následujících ustanoveníclí:



1. Clének 2. Pfedmét Smlouvy se méniadoplfiujetakto:

1.1 V odstavcich 2.1 a2 2.7 se bod c) nahrazuje v plném znéni takto
Sluéby spojené s HP inforrnacnim centrem IT Resource Center

1.2 Nazev odstavce 2.6 H5357 se méni na 2.7 H5357

1.3 Doplnuje o odstavec 2.8 H6559AA rozsifena proaktivni sluiba typu H6559AA :
A. V oblasti hardware (dale jen HW)
a) Sluiby pro HW v misté instalace
b) Nepfetréité reseni problémfi, spojeny'ch s opravou
c) Definovany termin zahajeni opravy
e) Eskalace HW problémfl
1) Definovana doba ukonéeni opravy
B. V oblasti software (dale jen SW)
a) Licence pro SW doplfiky
b) SW me’dia
c) Sluiby spojené s HP informaénim centrem IT Resource Center
d) SW pomoc
e) Priority recovery proces

C. V oblasti poéitaéovfilch s1't1' (network)
a) Pomoc v oblasti network

D. V oblasti vs’/poéetniho systému
a) Seminéfe o novych systémovych verzich
b) Provozni prehledy
c) Pomoc pri spravé SW oprav
d) Pridéleny pracovnik odborného stfediska
e) Pridéleny servisni technik systémové podpory

1.4 Doplnuje se odstavec 2.9 Rozsirena SW podpora DTA

Rozsirena SW podpora DTA zajisfuje poskytnuti sluieb a znalosti specialistfi poskytovatele
pro plné Vyuziti funkci software DTA. Slu7'.ba zahmuje rozsifeni pridéleného tymu HP
specialistfi take 0 odbornika pro DTA. Ten je zodpovedny za dodavky preventivni Lidriby
DTA, analyzy stavu DTA prostredi a doporuéeni vhodnych zmen. Implementace zmén pro
zajisténi funkénosti a stability. Poskytovatel zodpovida za kontinuitu funkcionality V rémci
produktu DTA nebo jeho nahrady.

2. Clanek 3 Specifikace predmétu Smlouvy se meni a doplfiuje nasledovné:
A. V oblasti hardware (dalejen HW)
1) Definovana doba ukonceni opravy - prace na odstraneni zavady budou zahajeny
neprodlené po nahlasem’ poruchy a budou probihat 24 hodin denné. 7 dni V tydnu.
Poskytovatel garantuje dobu ukonéeni opravy HW do 6 hod. od nahlaseni poruchy pro
mista instalace vzdalena do 80 km od servisnich stfedisek poskytovatele (Praha, Brno.
Ostrava) a 8 hod. pro ostatni mista instalace. Objednatel hlasi zavadu v souladu s élankem
16. Smlouvy L8C338 C.

Ix)

1. Článek 2. Předmět smlouvy se měníadoplňuje takto:

1.1 V odstavcích 2.1 až 2.7 se bod c) nahrazuje v plném znění takto

Služby spojené s HP informačním centrem IT Resource Center

1.2 Název odstavce 2.6 H5357 se mění na 2.7 H5357

1.3 Doplňuje o odstavec 2.8 H6559AA rozšířená proaktivní Služba typu H6559AA :

A. V oblasti hardware (dále jen HW)

a) Služby pro HW v místě instalace

b) Nepřetržité řešení problémů, Spojených S opravou

c) Defınovaný termín zaháj ení opravy

e) Eskalace HW problémů

f) Definovaná doba ukončení opravy

B. V oblasti software (dále jen SW)

a) Licence pro SW doplňky

b) SW média

c) Služby spojené S HP informačním centrem IT Resource Center

d) SW pomoc

e) Priority recovery proces

C. V oblasti počítačových sítí (network)

a) Pomoc v oblasti network

D. V oblasti výpočetního Systému

a) Semináře o nových systémových verzích

b) Provozní přehledy

c) Pomoc při správě SW oprav

d) Přidělený pracovník odborného střediska

e) Přidělený Servisní technik systémové podpory

1.4 Doplňuje se odstavec 2.9 Rozšířená SW podpora DTA

Rozšířená SW podpora DTA zajišťuje poskytnutí služeb a znalostí specialistů poskytovatele

pro plné využití funkcí software DTA. Služba Zahmuje rozšíření přiděleného týmu HP

specialistů také o odborníka pro DTA. Ten je zodpovědný za dodávky preventivní údržby

DTA, analýzy stavu DTA prostředí a doporučení vhodných změn. Implementace změn pro

zajištění funkčnosti a stability. Poskytovatel zodpovídá za kontinuitu funkcionality v rámci

produktu DTA nebo jeho náhrady.

2. Článek 3 Specifikace předmětu Smlouvy se mění a doplňuje nasledovně:

A. V oblasti hardware (dále jen HW)

t) Definovaná doba ukončení opravy
-

práce na odstranění závady budou zahájeny

neprodleně po nahlášení poruchy a budou probíhat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Poskytovatel garantuje dobu ukončení opravy HW do 6 hod. od nahlášení poruchy pro

ınísta instalace vzdálená do 80 km od servisních středisek poskytovatele (Praha, Brno,

Ostrava) a 8 hod. pro ostatní místa instalace. Objednatel hlásí závadu v souladu S článkem

16. smlouvy L8C338 C.

1x)



B. V oblasti SW
Odstavec e) se nahrazuje v plném znéni takto:

c) Sluzby spojené s HP T Resource Center — poskytovatel umoini objednateli
elektronicky pfistup do databéze obsahujici informace 0 souéasn)’/ch vyrobcich a sluzbéch,
novych vyrobcich, zprévy o aktuélnim stavu SW, poznémky k technologii a aplikacim
a informace o dosaiitelnych SW opravéch. Tyto opravy, pokud existuji, si mfiie objednatel
zavést pfimo do systému. Pfistup do uvedené databéze je moiny kdykoli. Technické
prostredky. ktere' umoifiuji pfistup do této databéze, si zaji§t’uje objednatel na sve' néklady .
Jedné se 0 pfipojeni k internetové adrese:

http//www.ITresourcecenter.hp. com

e) SW pomoc - objednatel mé k dispozici prim)? telefonicky pfistup k odbomému stfedisku
poskytovatele v pfipadé vzniklého SW problému na produktu, ktery je kryt Smlouvou.
U sluzby H6559AA neni aplikovén eskalaéni proces. Je zahéjeno okamiité paralelni reéeni
SW i HW problému ( Priority Recovery ) s vyuiitim véech dedikovanych zdrojfi
poskytovatele.

3. Clének 4 Konfigurace Se nahrazuje V plném znéni takto:
Na zékladé dohody smluvnich stran do§1o ke zjednoduéeni formy stéwajici pfilohy A a timto
dodatkem se nahrazuje pfivodni pfiloha A pod novym oznaéenim takto:..Urove1'i servisni
podpory pro jednotlivé poboéky VZP CR 21 rozpis mésiénich plateb". Pro vypracovémi
piilohy A tohoto dodatku slouiily jako podkladovy materiél nasledujici dokumenty:
a) Souhrn detailnich konfiguraci systémfi HP 9000 V jednotlivych poboékéch VZP CR

véetné cenové nabidky pfedmétné technické podpory.
b) Souhr evidenénich listfi unixovych serverfi ve VZP CR.
Vécnou sprévnost téchto dokumentfl odsouhlasili zmocnénci smluvriich stran uvedeni v
élénku 22 Smlouvy. Tyto pfedmétné dokumenty jsou uloieny u objednatele v odboru
Informaéniho systému a u poskytovatele v L'1seku HPS

4. Clének 6 Platnost a tiéinnost smlouvy se doplfiuje takto:
V nzivaznosti na rozséhlejéi realizaci pfedmétu plnéni podle Provédéci smlouvy (':.02/2000 21
jejiho dodatku 6.1 dochézi k pozdéjéimu podpisu tohoto dodatku .Vzhledem ke spoleénému
zzijmu obou smluvnich stran plynule pokraéovat v zévazkovém vztahu tykajici se
pfedmémych odbornych sluieb, do§lo k dohode, Ze pfislu§né1 ustanoveni tohoto dodatku se
pouziji i na éinnosti vykonévané poskytovatelem jiz od 1.1 1.2000.

5. Clének 7 Rozsah platnosti smlouvy se doplfiuje o odstavec nasledujiciho znéni:
Poskytovatel se zavazuje za podminky, Ze objednatel poskytne potfebne néhradni dily.
zajistit HW technickou podporu pro HP systémy instalované ve VZP CR. které obsahuji
komponenty. které nejsou po datu 1.11.2000 oficiélne technicky podporovémy. Jednzi se
0 HP produkty obsaiené v pfiloze dodatku 6.5 ke Smlouvé a v podkladovém materialu “

Detailni konfig—urace systémfi . flrovné servisni podpory a cenové nabidka pro jednotlivé
poboéky VZP CRV obdobi 1.11.2000 212 31.10.2001
,,Supp0rt ends on (late shown” .Seznam produktovych éisel pfedmétnych produktfi je
uveden v pfiloze F tohoto dodatku (3.6

D)

B. V oblasti SW

Odstavec c) se nahrazuje V plném Znění takto:

c) Služby spojené S HP T Resource Center
-

poskytovatel umožní objednateli

elektronický přístup do databáze obsahující informace O současných 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 může objednatel

zavést přímo do Systému. Přístup do uvedené databáze je možný kdykoli. Technické

prostředky, které umožňují přístup do této databáze, si zajišťuje objednatel na své náklady .

Jedná se o připoj ení k internetové adrese:

lıttp//wıflı/W.lTresourcecenter. hp. com

e) SW pomoc
-

objednatel má k dispozici přímý telefonický přístup k odbornému středisku

poskytovatele v případě vzniklého SW problému na produktu, který je kryt Smlouvou.

U služby H6559AA není aplikován eskalační proces. Je zahájeno okamžité paralelní řešení

SW i HW problému ( Priority Recovery ) s využitím všech dedikovaných zdrojů

poskytovatele.

3. Článek 4 Konfiguraee se nahrazuje v plném znění takto:

Na základě dohody smluvních stran došlo ke zjednodušení formy stávající přílohy A a tímto

dodatkem se nahrazuje původní příloha A pod novým označením takto:,,Úroveň servisní

podpory pro jednotlivé pobočky VZP ČR a rozpis měsíčních plateb“. Pro vypracování

přílohy A tohoto dodatku sloužily jako podkladový materiál následující dokumenty:

a) Souhrn detailních konfigurací systémů HP 9000 v jednotlivých pobočkách VZP ČR

včetně cenové nabídky předmětné technické podpory.

b) Souhr evidenčních listů unixových serverů ve VZP ČR.

Věcnou správnost těchto dokumentů odsouhlasili zmocněnci smluvních stran uvedení v

článku 22 Smlouvy. Tyto předmětné dokumenty jsou uloženy u objednatele v odboru

Informačního systému a u poskytovatele v úseku HPS

4.1 Článek 6 Platnost a účinnost smlouvy se doplňuje takto:

V návaznosti na rozsáhlejší realizaci předmětu plnění podle Prováděcí smlouvy č.02/2000 a

jejího dodatku č.1 dochází k pozdějšímu podpisu tohoto dodatku .Vzhledem ke společnému

zájmu obou smluvních stran plynule pokračovat v závazkovém vztahu týkající se

předmětných odborných služeb, došlo k dohodě, že příslušná ustanovení tohoto dodatku se

použijí i na činnosti vykonávané poskytovatelem již od 1.1 1.2000.

S. Článek 7 ROZSčIh platnosti SmlOUVy se doplňuje o odstavec následujícího znění:

Poskytovatel se zavazuje za podmínky, že objednatel poskytne potřebné náhradní díly.

zajistit HW technickou podporu pro HP systémy instalované ve VZP ČR, které obsahují

komponenty, které nejsou po datu 1.11.2000 oficiálně technicky podporovány. Jedná se

o HP produkty obsažené v příloze dodatku č.5 ke Smlouvě a V podkladovém materiálu

“`

Detailní konfıg-urace systémů , úrovně servisní podpory a cenová nabídka pro jednotlivé

pobočky VZP ČRv období 1.11.2000 až 31.10.2001

„Support ends On date shown" .Seznam produktovýfch čísel předmětných produktů je

uveden v příloze F tohoto dodatku č.6

b.)



Poskytovalcl SC 7.a\*a/.ujc vpffpadé p1"cdmé1ny'ch 01'1cié1lné tcchnicky 11cp0dp01‘ovan)7'cl1
produktu zahzijit przicc na kvalifikaci zaixvady V’ pracovni dobé s rcakéni dobou 4 hod.
a fy/‘icky przicc na 0ds1ranC*n1' /.z'1vady / .al1z'1ji1 nejpozdéji n2'1s1cduj1'c1' den pole’. co ocl
objcdnatclc obdrii potfcbny nzihradni dil.

6. Clémek 9 Placeni so dop11'1ujc 0 odsluvcc tohoto /.ném':
Vxhlcdcm k dalu podpisu tohoto dodatku 6.6 budou 1'ak1L1ir}‘ 7.11 obdobi listopad a prosincc
2000 \'_\'s1a\'cny do 10 dni ode dnc uéinnosti tohoto dodatku.

7. Clémek 33 Pfilohy
Sl{1vaj1'c1' pf‘1'l0hy A 21 B Smlou\'_\' sc L1pf'c.s'1'1L1j1' :1 méni n;'1s1cdm'nC‘:
l’1"i10hz1 A
B l<‘n:pi.s' p/u/c/7, cu//mm? emu :u /2 /Inis‘/('11 . Smlou\‘_V so ruS1' L1 nahra/.uj1' sc n0\'}"1n
/.n(:nim pf‘1'l0l1§' A 21 pfilohy B Ioholo [)odL11ku C.().

1)oplfiujc sc pfiloha I“ — SC/111L111] pmduktu s datumcm cxpiracc lcclmické podpory
\' 1‘. 2000 — 2001

ll.

VScchm10s1atn1' L1s1;1n0\'cn1' a pf‘1'1oh_\‘ Slnlouvy zL1sLa’1\'z1_ji V platnosti a ncméni so.

‘lento I)odz11ck C6 m1b}"\‘{1 UCi11I]()S[i 21 plalnosli dncm podpisu poslcdni smlu\‘n1'
slranou 21 stétxzi sc ncdilnou s0uC‘z'1s11' p1‘cdmCmé SI1]l()Ll\r’)".

Tenn) [)0d'.1Iek Cb b_V1 \')'h0t0\'cn VC Cl_w'"ccI1 stcjnopiscch . /. nichi. 1\'a7.dz'1 smlu\'ni struna 0hdr7'_i
d\‘a stcjnopisy 5 platnosli originzilu.

’
V Prat/.0 dnc

RND1: Paxcl Kalz'1§ck.(‘Sc. lng. -‘I"li1“§V11L1 Mu.s‘i|km'z'1 lng.:l/i1‘1' /zllmldnik
jcdnalcl. gcncrz'1ln1' Fcditcl 1‘cdi1cll\';1 V/.1’ CR pmkurislu V/.1’ (‘R
/Ll I lc\\ lc11—l’z1ck;1rd 5.110.

l)()skyto\~rˇatel se Zaxfazuje v případě předntětıtýˇcli oficiálně technicky“ ncpodporovanýˇcli

produktu zahájit práce na kvalitˇıkztci závady V pracovní době s reakční dobou 4 hod.

a fyzicky' práce na odstranění Závˇady zahájit nejpozději následující den jnoté. co od

objednatele obdrží potřebný náhradní díl.

6. Článek 9 Placení se doplňuje o odstavec tohoto Znění:

Vˇ/,ltledeıtt k datu podpisu tohoto dodatku č.6 budou faktuíry' za období listopad a prosinec

2000 xfystawˇeııy do 10 dní (Jde dne uěiıínosti tohoto dodatku.

V

7. Clánek 23 Přílohy

Stčivżıjící pří lohyˇ A a B Smlouvˇxfl' se upřesňují a ntěıtí následovně:

Příloha A
~

Ĺ/'ı`‹›t`ć*łŤ .Sˇćłrvihˇní /)‹›ć/p‹)rj»` pro
_
/ˇL*ćt/ı7‹›[/1'\>ť' [nı/Jťıč/çjtz* [ŽP u celkem p/Hčfzí a Příloha

B
~

ROS/NÁS' p/ćı/eb, celková varu: :u 1.? ı7í7t2ˇ.Sˇ1't 'ıı . Sınlotıvyˇ se rusí a nahrazují se novýfıtt

zněním přílohyrˇ A a přílohy“ B tohoto [Jtçwdčıtktı č.6.

li)o|DlıˇtLıje se příloha l*
-

Seznam proclukttı s datumeıtt expirace technicke poclpoıy

II.

Všechna ostatní ustanovení a přílohy Sntlotıxfy /tisttixfttjí v platnosti a neıněni se.

'iliento Dodatek č.6 ıičıbýfxfči úěiıııiosti a platnosti dnem podpisu poslední smluvní

stranou a stává se nedílnou součástí pıˇetlınětrıć Snílotıvˇyrˇ.

'Tento Dodatek č.6 byl xˇyˇlttitoverı vc ětyfřcclt stcjıtopiseclt _ Z nich/Ĺ každá smluvní strana tibdrží

tlva stcjnopisy s platností tirigiıtčiltı.

13. /f- 2607

V Praze dne ..................... .. V lihaze dne

z,
,X .jf , ,

“'

.„,
. ,

RNDr. Pavel KaIêIŠekĹŤSc. lng. :lırııttı lvltısılkova lng. .lırı /fčılirıtdnık

jednatel. generální ředitel ředitelka VZP ČR prokuristzt V/.P R

za llc\»\vflctt-Packaı`d s.ı`.o.




