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DODATEK 5.8
kc smlouvé 0 odbornych sluibéch é.L8C030 C. uzavfené 12.12.1996

()bjednatel:
VSEOBECNA ZDR/\V()'l‘N1 P().1lS'1‘O\/NA CESKF REPUBLIKY
Orlickzi 4/2020
130 00 Praha 3
jcj1'n12jménen1jedn2'1 pani Ing. Jifina Mus1'1k0vz'1, fcditelka V.’/.1’ CR
21 pan Ing. Ji1'r1' Zahradnik. prokurisla VZP CR
16241197 518
Bau1k0vn1' spojeni :
6.11.
(dzile "VZP CTR“ nebo “0bjednatc1" )

Poskytovatel :
HEWLETT—P/\CKARI) 5.110.
Vyskoéilova 1/1410
140 21 Praha 4
jcj1'n1Zjménem jedné pani .lUDr. Dcnisa Bellingcr
prokurista
16‘; 17048851
D1C‘:O()4-17048851
B2mk0vn1' spojcniz
C‘.L'1.
(dzilc "poskytovalcl" ncbo “HP")

1.
V souladu s ustan0\'cn1'm C‘1z'1nku 22. ,.Sml0uvy 0 0db01'n}"ch 5111/'.b2'1ch C. I.8C030 C“

(d2'1lc_icn ..Sml0uv21") 21 \' 11z'1Vz17.110sti nu rc211i/.z1c1 pfcdmélu plnéni pr0\'z'1dCc1' sml0u\1'}‘ 6.01/2()()1
k ..Rz'1mc0\'é smlouvé 0 d0d2ivk&cl1 p1‘0dL1kt11 HcwlcI1—1’z1ckz11'd 3.1.0. pro V§c0bccn0u 7.d1'z1\'01n1'
p0_i1Sf0\‘11L1 Ccské rcpubliky" C. V’/,1’/1 11’ 01/97 (dzilc jcn ..P1‘0v2'1dC*c1' sml0u\‘z1 (‘.01/20()1")
LlZ£1V'1I"d_11 smlu\'n1' strz1n_\‘ tcnto Doddlck C28. k1cr_\"1n sc Sm10u\'u méni a d0p11'1ujc \= n:'1slcdL1j1'c1'ch
11sIa110\'cn1'cl1:
1 ) C‘1z'mck 0. Platnost a Iiéinnost smlouvy sc d0pl1'1L1_jc tukto:

“Vzhlcdcm ke spolcénému ’/.2ijmu 0b0L1 smluvnich stran plynulc 11a\':'17,at tcnto n0\'}"
7.2'1Va'/.1\'0\'_V" w.t;1h 1_\"kuj1'c1' sc p1"cd111C‘I11)"c11 0db0r11}“c11 slu/Ccb. (10510 k d0110dC. Zc p1‘1'51L1§11'.'1
us1z1n0\'cn1' 1011010 dodatku (L8 sc p0L17.ij1 1 na Cinnosti \'}'k011£1\".111é p0sk_vt0\'z1Ic1cm ji/T 0d
1.11.2002."

2) C'lz'111ck 7 Rozsah platnosti smlouvy sc d0pI1‘1ujc 0 0ds1z1\'cc 11as1cdu_i1'c1'110 znéni:
“ P0sk}'10vatcl sc '/.a1V'a7.11jc /.21 p0d111i11ky. 7.0 objcdnutcl p0Sk_V'I11C p0I1“cb11é 11z'1111‘21d111' d11_\‘.
7.z1_iis1iI IIW tcchnickou podporu pro HP s_\‘slén1_\' i11sta10\'u11é V0 V/.1’ CR. ktcré obszlhuji

llevvˇlett-Packzırd. sro

Vyskočilova l/l-lll)

“

14021 Praha4 i n v e n!

Faxfl . -

Bankovní s ojení:

ćxøız. .nim

[Čoz 171148851

DIČz 1111447048851

DODATEK č.8

ke Smlouvě O odborných službách č.L8CO30 C. uzavřené 12.12.1996

Objednatel:

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ PonšŤov/NA ČESKÉ REPUBLIKY

Orlická 4/2020

130 00 Praha 3

jejímž jménem jedná paní lng. Jiřina Musílková. ředitelka VZP ČR

a pan Ing. Jiří Zahradník. prokurista VZP ČR

IČ; 411 97 518

Bankovní Spojení:

č.ú.

(dále "VZP ČR" nebo "objednatelˇ )

Poskytovatel :

HEWLETˇF-PACŤKARI) S.r.o.

Vyskočilova 1/1410

140 21 Praha 4

jejímž jrnénem jedná paní .lUDr. Denisa Bellinger

prokurista

IČ; 17048851

DIČ; 0114-17048851

Bankovní Spojení:

(dále ˇptiskyiˇttıvatel" nebo ˇˇHPŤ)

l.

V souladu S ustanovfˇeıiíııi článku 22. „Snılotıvˇyf o odbo1`11y'cl1 službách č. L8C030 C"

(dále jen ..SI11lt1L ıvčı`ˇ) a v návˇazntìisti na realizaci [Dředıeiičttı plnění prováděcí smlouvy/t' č.0l/2()O1

k „Raıncovˇé Sınlouvě o dodávkách produktů Hevvlett~Packč1rcl s.r.o. pro Všeobecnou Zdravotní

pojišťovnu České republikyfˇ" č. VZP/HP 01/97 (dále jen „Prováděcí smlouvˇčı č.0l/2()()1`Ť)

uzavírají sniltıvfˇıíí strany tento Dodatek č.8. kterˇvÍ/'ııí se Srnlotıvvˇa mění a doplňuje v následujících

ustanoveníeh:

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

"Vzhledem ke společnému zájmtı obou smluvních stran plynule navázat tento novˇýˇ

Závˇazkový vfztćtlı týkající se předınětııyˇcli odbornýfcli služeb. došlo k dohodě. že příslušná

ustanovení tohoto dodatku č.8 se použijí i na činnosti vˇ_vkt1náv“ané poskytovatelem již od

1.1 1.2(i)02."

2) Čflžtıiek 7 Rozsah platnosti Smlouvy se tloplıˇnıje o odstavec následujícího znění:

ˇ“

Poskytovatel se zavazuje ˇ/ça podıníıtkyf. ze objednáte] poskytne potřebné náhradní dí l_v;ˇ.

zajistit HW technickou podporu pro HP syˇstenrv' instalované ve VZP C R. které obsahují
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komponenty. ktcré nejsou p0 dalu 1.1 1.2002 oficiéllné teclmicky podporoveiny. .1ed11z'1 so
0 HP produkty obsazcné V podklz1d0vén1 r11a1cria1L1 ..De1ailn1' k()11fig11race sys1én1f1.
1'1r0vné servisni podpory a cenovzi nabidka pro jednotlivé poboéky VZP (‘R v obdobi
1.11.2002 212 31.10.2003
pr0d11k10v)"ch éisel pfcdn1ét11yc11 pr0duk11°1jc uvcden V pfiloze F tohoto Dodalku 68.
Poskytovatel Sc zavazuje v pfipadé pfedmé111yc11 0fici2'1111é technicky nep0dp0r0Vany"ch
produktfi za11£1ji1 préce 1121 kvalifikaci zzivady v prac0Vn1' dobé s reakéni d0b011 4 hod.
:1 fyzicky przice 11a ods1ra11€:m' zz'1Vz1dy '/..a11z'1jit 11cjp07.d€‘_ii na'1s1eduj1'c1' den p01é. CO 0d
0b_ied11atc1c 0bdr21' potfcbny nz'111rad111' dil.

3) C‘lz'111ck 9 Placeni sc d0pl1'1ujc 0 odstavcc 1011010 2116111’:
“ V7.111cdc111 k datu podpisu 1011010 [)0da1ku (2.8 budc t11k1111‘z17.a listopad 2002 \’)'S1£lV’CI1Ll
do 10 dni odc dnc jcI10 1'1Ci11n0s1i.

4) C1z'111ck 33 Pfilohy
S1z'1Vz1j1'c1' pfil011_V A 21 B S111l0uVy SC 11pfcs1'111ji 21 méni 11a'1slcd0v11C:
1’fil0l1a A ~ U1‘0Vc1'1 servisni p0dp0ry pro jcd1101liVé p0b0Ck_V V7.1’ CR ‘.1 ccnu
plnéni 21 1’f110l1u B — Rozpis plalcb. CC11\'0\'i1 ccna /.21 13 n1CsicL1. S111l0L1Vy so rufii :1
11a11r;17.L1ji sc 110V_V111 z11é111'n1 pfilohy A 21 pf‘1'l0hy B 1011010 Dodalku C28
P11101121 F - Sc7.1121111 pmduktu s dz1111n1c111 cxpirace 1cc1111ické p0dp0r}‘ V r. 2001 — 2002 sc
11a111'az11jc V plném 2116111 pf‘1'l0110u 1“ # Sez11a111 produktu 5 da1u111c111 expiracc 1cc11n1cké
podpory V r. 2003 — 3003 1011010 Dodatku £28

I]
I ) VScc1111a 051211111’ 11s1a110Vc11i 21 p1"1'10hy S11110uVy /.l:1SI2'1\’£1_i1' V pl211110s1i :1 nc111é11i sc.
2) 161110 Dodatck 6.8 11ab_\"Va'1 L'1éi11110s1i 21 p1a1110s1i dncm podpisu p0slc1111i s111l11V11i s1ran0u 21

s1é1V2'1 sc ncdilnou 5011651311’ pfcd111€:t11é Smlouvy.
3) '1‘c1110 Dodatek 6.8 by] \')'1']OIO\'Cn Vc C‘1yfcc11 stc_i110piscc11 . z nichz kL1Zdz'1 s111111\'111' 511111121

0bdr7.1' dVa S1Cjn0p1S_\' 5 platnosti 0rigi11z'1111.
.’'v /4 ',.-

V Prazc (1110 ....

111g. .li1'"1' /.z111rf1Z1111'k
p1‘0ku1‘is1;1 V/.1’ CR

111g/.1 rinu 1\/111s1'lk0\'(1
1111111 V/PCR

fiéféfififi .

".11»'D1'. Dcnis'.1 Bcllingcr
pr0k111‘is1a1 it
1Ic\\ Ic11—Pz1ckz1rd s.r.0.

komponenty. které nejsou po datu 1.1 1.2002 oficiálně technicky podporovány. Jedná Se

o HP produkty obsažené v podkladoyfěni materiálu ..Detailní konfigurace syfstěnifı.

úrovně Servisní podpory a cenová nabídka pro jednotlive' pobočky VZP ČR v období

1.1 1.2002 až 31.10.2003

produktových čísel předmětnyfch produktů je uveden v příloze F tohoto Dodatku č.8.

Poskytovatel se zavazuje v případě předmětný/ch oficiálně technicky nepodporovaných

produktů zahájit práce na kvalifikaci závady v pracovní době S reakční dobou 4 hod.

a fyzickyf práce na odstranění závady zahájit nejpozději následující den pote. co od

objednatele obdrží potřebný' náhradní díl.

3) Článek 9 Placení se doplňuje o odstavrec tohoto znění:

do 10 dní ode dne jeho účinnosti.

4) Cfıáxnøıfl 23 Pxˇ-iıøhy

Stávající přílohy A a B Sniltìuvˇy“ se upřesňují a mění následovně:

Příloha A
~

Úroveıˇı Servisní podpory pro jednotlivě pobočky“ VZP ČR a cena

plnění a Příloha B
-

Rozpis plateb. celková cena za 12 ıněsícfı. Sınlotıxvˇyf Se ruší a

nahrazují se novyrˇni zněním přílohy A a přílohy B tohoto Dodatku č.8

Příloha F
-

Seznam produktu s datunteııı expirace technické podpory v r. 2001
-

2002 se

nahrazuje v plnění znění přílohou F
-

Seznam produktu s datumeın expirace technicke

podpory v r. 2002
-

2003 tohoto Dodatku č.8

Il

) Všechna Ostatní ustanovení a přílohy Sınlotıxˇyˇ ztıstžıxvfají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č.8 nabyˇvá účinnosti a platnosti dnem podpisu ptnšledıií sniltıvní stranou a

stávˇčı se nedílnou součástí předınětne Smlouvy.

'lenttì Dodatek č.8 byl xfyˇhtìtoxˇeıi ve čtyřech stejnopisecli _ z nichž každá smluvní strana

obdrží dva stejnopisy s platností originálu.

b)

la)
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V Praze dne

.lUDıi Denisa [Šelliıiger lng f] rina lvlusílkoxrˇti lng. .liří Zahra/dıiík
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P P

llexxzflett-Packzırd sro.
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