
llculctt-Packard. s.r.o.
Vyskociloval/1411)
1-10 21 Prah214

Bz1nkmn1' spojciiii
(‘$08. c
1(1). 17048851
1>1C; 00441 7048851

DODATEK 6.7
kc smlouvé 0 odbornych sluibéch 6.L8C030 C. uzavrené 12.12.1996

Objednatel:
VSEOBECNA ZDRAVOTN1 1>0118'"r()vNA
Orlické 4/2020
130 00 Praha 3
jej1'mZjn1e'nc1njedné1 pan1' lng. Jirina Mus1'11<ov21. rcdilelka VZP CR
21 pan Ing. Jir1'Zahradn1'k. prokurista v7,1> CR
16: 411 97 518
Bankovni spojeni:
6.11.
(dale ~~vz1> CR“ ncb0"0bjedn21tc1")

Poskytovatel :
HEWLETT-PACKARD s.r.0.
Vyskoéilova 1/1410
140 21 Praha 4
jejimzjménemjedné pan RNDr. Pavel Kalések. CS6
jednatel spoleénosti — gcncrzilni feditel
16; 17048851
D16: 004-17048851
Bankovrii s o'er1i:
6.11.
(dzile "poskytovatel" nebo "HP")

1.
V souladu s ustanovcnim 61énku 22. ..Sm1ouvy 0 odbornych sluibéch 6. L8C03() C“

((15116 jen ..Sm10uva") a v nzivaznosti na rcalizaci p1"‘cdm6tu plnéni provzidéci smlouvy 6.01/2001
k ..Rz'1mcoVé smlouvé 0 d0dé1vkz'1ch produktfi Hewlett-1’ackard s.r.0. pro Vseobccnou zdravotni
pojisfovnu Ceské republiky" 6. V7.1’/HP O1/‘)7 (dale jcn ..Pr0vé:d6c1' smlouva 6.01/2001")
uzav1'raj1' smluvni strany tento Dodatck 6.7. ktcrym sc Smlouva méni a doplfiujc V’ n2'1slcdujic1'ch
ust2moven1'ch:
1) Clzinek 2. Predmét smlouvy SC 1116111’ 21 doplfiujc takto:

“ Doplfiujc sc odstavec 2.10 First line Support pro sluibu Microsoft Premier
Sluzba First line pro MS Premier poskytujc jcdnotné kontaktn1' misto pro 1111130111
problémfj z oblasti MS produktL“1 podporova11y"ch s1u7'.b0u MS Premier. jcjich primz'1rn1'
kvalifikaci a V pfipadé potrcby. pokud ncbudc problém schopno vyresit HP. jcho cskalaci
do expertniho ccntra tcchnické poclpory fy Microsof1.'I‘ato sluzba nijak neomezujc prz'1\'0.
aby prislusni odborni pracovriici VZI’ CR kontaktovali expertn1' centra Microsof primo.
Tato sluzba bude na zékladé dohody smluvnich stran poskytovziiia V obdobi L'16inn0sti
tohoto Dodatku 6.7 zdarma."

Hewlett-Packard. sro.

Vyskočilova 1/1410

140 21 Praha4

PACKARD

Bankovní spojení:

CsCIIıć- m.-

IČO 17048851

DIČ: 004-17048851

DODATEK č.7

ke Smlouvě o odborných službách č.L8C030 C, uzavřené 12.12.1996

Objednatel:

vŠEoBECNÁ ZDRAVOTNÍ PoIIŠŤovNA ČESKÉ REPUBLIKY

Orlická 4/2020

130 00 Praha 3

jejímž jménem jedná paní Ing. .liřina Musílková. ředitelka VZP ČR

a pan Ing. Jiří Zahradník, prokurista VZP ČR

IČz 411 97 518

Bankovní spojení:

č.ú.

(dále "VZP ČR" nebo ˇ`objednatel" j)

Poskytovatel :

HEWLETT-PACKARD s.r.o.

Vyskočilova 1/1410

140 21 Praha 4

jejímž jménem jedná pan RNDr. Pavel Kalášek. CSc

jednatel společnosti
-

generální ředitel

IČ; 17048851

DIČ; 004-17048851

Bankovní S o'ení:

č.ú.

(dále "poskytovatel" nebo “`HP")

l.

V souladu S ustanovením článku 22. „SInloLn/ˇy' o odborných službách č. L8C030 C"

(dále jen ..Smlouva“) a v návaznosti na realizaci předmětu plnění prováděcí smloux-'yf č.01/2001

k ...Rámcové smlouˇvˇě o dodávkách produktů Hewlett-Packard s.r.o. pro Všeobecnou Zdravotní

pojišťovnu České republiky" č. VZP/HP 01/97 (dále jen „Prováděcí smlouva č.01/2001`ˇ`)

uzavírají smluvní Strany tento Dodatek č.7. kterým se Smlouva mění a doplňuje v následujících

ustanoveních:

1) Článek 2. Předmět Smlouvy se Iněni a doplňuje takto:

Služba First line pro MS Premier poskytuje jednotné kontaktní místo pro hlášení

problémů Z oblasti MS produktů podporovaných službou MS Premier. jejich primární

kvalifikaci a v případě potřeby. pokud nebude problém schopno vyřešit HP. jeho eskalaci

do expertního centra technické podpory fy Microsoftfľatt) služba nijak neoınezuje právˇo.

aby příslušní odborní pracovníci VZP ČR kontaktovali expertní centra Microsof přímo.

Tato služba bude na základě dohody sniltıvních stran poskytována v období účinnosti

tohoto Dodatku č.7 zdarma."



2) Cléxlek 6. Platnost a liéinnost smlouvy Sc doplfiuje taktoz

3)

U: x.’

'44

I.)

—-

V

V

V Prazc dnc ..................... ..

RNDr. Pan‘: Ka2'1Sc .CSc.
jcdnatcl.gcnc1‘z1|n1' 1‘ '

"V na'1\'aznosti na éasovy posun rcalizacc pfedmétu plnéni podle Provzidéci smlouvy
C201/2001 dochézi k p0zdéj§1'mu podpisu t0h0t0 Dodatku (2.7. Vzhlcdem kc spolcénému
zzijmu obou smluvnich stran plynule navzizat tcnto novy z{1vazk0v_\" vztah 1_x"kaj1'c1' so
pfcdmétny'c11 0db0m)"ch sluzeb. doélo k dohodé. 7'.c pfis1u§n:'1 ustanoveni t0h0I0 dodatku
6.7 se pouiiji i na éinnosti vykonzivané poskytovatclcm jiz 0d 1.1 1.2001

C‘lz'1nck 7 Rozsah platnosti smlouvy sc doplfiujc 0 odstavec nz1slcduj1'c1'h0 znéni:
“ P0sk_\‘t0vate1 sc zavazujc za podminky. Zc objcdnatel poskytnc potfcbné nz'1hradn1' dily.

zajistit HW tcchnickou podporu pro 111’ systémy instalované vc VZP CR. ktcré 0bsahuj1'
komponenty. ktcré ncjsou p0 datu 1.1 1.2001 011ciz'1ln6 tcclmicky p0dp0r0vz'm_\'. Jcdnzi sc
0 HI’ produkty 0bsa'/'.cné V" podkladovénl materialu ..Dcl21iIn1' konfigurace systénltl.
L11‘O\‘I1C‘ scrvisni podpory a ccnovél nz1b1'dkz1 pro jcdnotlivé poboéky V7.1’ (‘R V 0bd0bi
1.1 1.3001 217. 31.1().2()()2
pr0dL1kI0\'}'*ch éiscl pfcdmétn_V"ch produkttljc uvcdcn V’ pfilozc F t0h0t0 I)0dz1tku C7.
Poskytovatcl sc 7.Z1V£1lUjC V pfipadé p1"cd1né1ny"c11 oficizilné tcchnicky ncp0dp0r0va11_\7c11
pI‘0dLl1\’IL1 zahzijit przicc na kv21li1'1kaci /.z'wady \"}’)1'L1C()V'111 dobé 5 reakéni d0b0u 4 hod.
21 f_\"/.icky przicc nu odstranéni zzivady 7.a11z'1ji1 nejpozdéji n2'1s1cduj1'c1' den poté. C0 0d
objcdnatclc obdr/“.1' potfcbny" nzihradm' dil.

C‘lz'1nck 9 Placeni se doplfiujc 0 odstavcc 10h010 7_nén1':
" Vzhlcdcm k dzltu podpisu 1011010 Dodutku C.7 budc tllkturu /.21 listopad 2001 xystavcna

d0 10 (1111 ode dncjcho tiéinnosti.

Cléllwk 33 Pfilohy
Stfwajici pf1'l0hy A a B Smlouvy se upfesfiuji a méni nzisledovné:
Pfiloha A — L’7r()\'c/'7.\'cr\'i.s'n1'poc/pa/1\‘/7r()jcdnul/iré/mboc’/Q’ VZP (“'13 a term plnéni
a P1"1'10ha B R0:/)i.s' p/ule/7. cc/kovci ccnu :u /2 rm7s1'cz1. Sm10u\'_v sc ruS1' 21 nahra7,L1j1' sc

n0\ _\"m Znénim pfilohy A ‘.1 p1"il0hy B l0h0t0 Dodalku (2.7
Pf‘110hL1 F — .\'c:num pmdz./klu .\' Iva’/72711’/\'u'
v r. .700!) A 200] so nahrazujc V plném znéni pf1'10h0u F ~ Sczmlm prm/Mk/u .x' u'uIz/mcm
c.\'pirucc [cc/m1'c/(épm/pa/gv \' r. 200/ A _7()()2 1011010 [)0dat1\’ué.7
Doplfiujc S6 pf‘1'10ha (1 - l’()p1'.x' 4/L’(/i7()l/I.\‘)"('//I 1}rm'm' pfca’n7éIn_1‘c'l11 .s'/1/:1»/7

c/ulzmicm cxpirucc pna’pn/‘y

ll
Vfiechna ostatni ustan0\'cn1' a pfilohy Smlouvy 7.L1sI{1\'L1j1' V’ p1a1n0sIi 21 ncméni SC.
Tonto Dodatck C27 nab_\"\'z'1 L'I(;i1m0sIi a platnosli dncm podpisu poslcdni smlmni strzmou a
stzivzl sc ncdilnou s0L1C‘£1sI1' p1"cdmémé Sm10uv_\'.
Tcnlo [)0dz11ck (3.7 by] \'yh0t0\'cn VC étyfcch stcjnopiscch . 7. nichi kzl/‘L123 sm1u\'n1' slrzma
0bdr7',1' d\‘z1 stcjnopisy s platnosti originzilu.

, , 7 ' 1
V I’rz1'/.c dnc

111g. J 111 /.2J111'd(l11l1\'

pr01<uris1z1 V/.P (YRfc iilclka V/1l’LC‘Rdncl
11cw1ctt—l’z1ckz1rd s.r.0.

:5?

2) Článek 6. Platnost a účinnost Smlouvy se doplňuje takto:

“ˇV návaznosti na Časový posun realizace předmětu plnění podle Prováděcí smlouvˇy'

č.01/2001 dochází k pozdějšímu podpisu tohoto Dodatku č.7. Vzhledem ke společnému

zájmu obou smluvních stran plynule navázat tento nový závazkovýˇ vztah tyfkající se

předmětnýeh odborných služeb. došlo k dohodě. že příslušná ustanovení tohoto dodatku

č.7 se použijí i na činnosti vykonávané poskytovatelem již od 1.1 1 .2()01

3) Článek 7 Rozsah platnosti Smlouvy se doplňuje O odstavec následujícího znění:

Zajistit HW technickou podporu pro llP systémy instalované ve VZP ČR. které obsahují

koniptiıíenty“. které nejsou po datu 1.1 1.2001 oficiálně technicky podporovány. Jedná se

o HP produkty obsažené v podkladovféıíi materiálu „Detailní kontˇıgtırace systémů.

Ĺırovıiě servisní podpory a cenová nabídka pro jednotlivě pobočky' VZP ČR v období

1.1 1.2001 až 31.10.2002

produktovˇých čísel předmětnýclí produktů je uveden v příloze F tohoto Dodatku č.7.

Poskytovatel se zavazuje v případě předınětnýˇclı oficiálně technicky nepodporovanycli

produktů zahájit práce na kvˇalitˇıkaci závady v pracovní době s reakční dobou 4 hod.

a fyfˇzickyˇ práce na odstranění závady' zahájit nejpozději následující den poté. Co
od

objednatele obdrží potřebný Iiáhradııí díl.

4) Článek 9 Placení se doplňuje o odstavec tohoto znění:

"

Vzhledem k datu podpisu tohoto Dodatku č.7 bude laktura za listopad 2001 vystavztˇenćì

do 10 dní ode dnejeho Ĺıčiıınosti.

Článek 23 Přílohy

Stávající přílohy A a B Sınlotıvˇyiˇ se upřesňují a niění následovˇiıě:

Příloha A
~

ĹÍIYHPťIˇY .s`eı`ítˇí.s“nı' poć/p‹›ı“_i“ projˇeć/nol/iifć? p‹›/7oč/çiz` 17/* (ˇˇR u cena p/fzčfvf'

a Příloha B ROS/Jis“ p/ćı/eh. ťe/krnfćí cenu :u 12 nrıtìsˇíćzı. Snílouvyf se ruší a nahrazují se

novfyˇııì zněním přílohy' A a přílohy“ B tohoto Dodatku č.7

Příloha F
-

.SˇQˇSnćırıı pronı/zıkizı S ć/ćıIZıınc/II erjairćıćft) Iťc/ˇIrıićfkızí podpo/Qt*

v r. 2000
a

200/ se nahrazuje v plném znění přílohou F
fl

.Sˇeznćınz prodııkfzı .v ćÍćı/Zıııznłııı

cıyıírćıćı: /ec/Inićˇké [Jodp‹›ıztz' \` r. 200/
~

2(.)02 tohoto Dodatku č.7

Doplňuje se příloha (i
-

Popis _jťdnof/ívtŤzf/ı úrovní pıˇˇťć/nrć/rztŤıf/ˇI .s/Zıžťh

L/ı

Il

1 ) Všechna ostaítıíí ustanovení a přílohy Sınlritıxˇyˇ ztˇıstžıvfají v platnosti a neıněıtí se.

2) Tento Dodatek č.7 nabyľˇvfá Ĺıčiınıosti a platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a

stárvá se nedílnou součástí přeclmětné Sinliìtıxfyˇ.

š) Tento Dodatek č.7 byfl vyfhotoveıi ve čtyřech stejnopiseclí . z nichž každá smluvní strana

obdrží (lva stejnopisy s platností originálu.

V Praze dne ..................... _. V Praze dne

ı ı ı ı vn

RNDr. Pavel Kaláše .CSc

lnř

Jıřına Musilktwvˇàı lng. .Iırı Latiraıdıíık

jednatel. generální řditel ře litelka VZP CR prokurista VZP (ĹŤR

Hevvˇlett-Packard s.r.o.




