
DODATEK 5.9
ke smlouvé 0 odbornych sluibzich é.L8C030 C,

L1zav1"c11C 12.12.1990, ve 7.né111'jcj1c11 osmi d0datkL“1 ( dzilcjcn ,,p1"edn1ét11z'1 sn1l0uvz1“)

Objednatel:
VS1i()B1£(‘N/\ '/.I)R/\V()’l‘N1 1’().llS’1‘()VN/\ C1;:s1<13; RIELPUBLIKY
()rlick;'1 412020
130 00 Praha 3
jcj1'm7' I» > ' «' - ' I11g.JiFi11a Mtnsilkovai, FcditclkaV7.1’CR
21 pan pr0ku1‘1staVZl’ CR
16241197 518
Ba11k0Vni S 00111’:
(1.11.
((123110 “VZP CR" ncbo “0bjcd11z1tcl” )

Poskytovatel :
HEWLE”1"1‘—PA(.‘KARI_) 5.120.
Vyskoéilova 1/1410
140 21 Praha 4

jej1'n1;Zjn1énemjed11é1 pan RN[)r. Pavel Kalziéck, CSC
jednatel spoleénosti — generélni Fcditcl
16: 17048851
DIC‘: O04-17048851
Bankovni spojcni
é.L'1.
(déle “p0skyt0vatc1" 11cb0 “H P“)

I.
V souladu 5 ustanovcnim Cl2'mku 22. p1"‘cdn'1C‘t11C smlouvy v ni1\«1z1'/,.110st1 na 1‘ca117.ac1 p1"cdméIu
plnéni p1‘0vé1dC*c1' smlouvy é.01/2001 k ,.Ré1mc0vé smlouvé 0 d0d2ivkz1c11 produktfl Hewlett-
Packard s.r.0. pro V§e0becn0u 7.drz1v0I11i p0j1§1'0v11u Ccskc rcpubliky" C. V7.1’/HP 01/97 ((12110
jen ,,Pr0vz'1déc1' smlouva 6.01/2001“) u/.avirz1j1' smluvni strany Icnto Dodalck 6.‘), k1c1‘yn1 sc
p1"cdn1étn2'1 smlouva méni 21 doplfiujc V n£1S1C(1Ll_j1C1C11 11sta110\‘c11ic11:
1) C‘1z'mck (1. Platnost a liéinnost smlouvy sc doplfiujc 0 novy odstavcc s11z1s1cd11jici111

tcxlcm. ktcry /.111:
“ V’/.11lcdcn1 kc spolcénému /.z'1jn1u 0b0u smluv111'ch 5111111 plynulc p0krz1C0\‘;1I vdan¢n1

/,z'1vazk0vén1 vztahu tykajici sc p1"cdn1C‘t11)'/C11 odbornych slu7“,cb, doélo k dohodé. /Tc
p1"‘1'slu§n2'1 ustanovcni 1011010 dodzltku 6.‘) so p011/Tiji 1 nu éinnosti \‘yk011;i\/anc
p0sk_vt0vaIclc111ji2 0d 1.1 1.2003.”

C‘lz'mck 7 Rozsah platnosti smlouvy SC d0pl1”1ujc 0 110vy 0dstz1vcc 11é1sledL1j1'c1' 1cxtc111.
ktcry zni:

“ 1’0skyt0\~'aIcl sc /z1\'a'/.L1jc 7,21 podminky, 7c 0b_icd11aIcl poskytnc potfcbné ni1111‘z1d111' dily,
zajislit HW tcchnickou podporu pro 111’ systémy 111stal0va11é vc VZP CR, ktcré obsahuji
komponcnty, ktcré ncjsou p0 dnlu 1.1 1.2003 oficizilné Icchnicky p0dp0r0v;'1ny. .1cd11é1 sc

l\)

DODATEK č.9

ke Smlouvě o odborných službách č.L8C030 C,

uzavřené 12.12.1996, ve znění jejich osmi dodatků ( dálejen „předmětnéı snilouva“)

Objednatel:

VŠEOBECNÄ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY

ofhøká 4/2020

130 O0 Praha 3

jejímž

'

5“ `

`

nŤ ani lng. Jiřina Musílková, ředitelka VZP ČR

a pan prokurísta VZP ČR

IČ; 411 97 518

Bankovní S ojení:

čú.

(dále “VZP CR" nebo “objednatel" )

Poskytovatel :

HEWLE'lˇ1`-PA(`KARD s.r.o.

Vyskočilova 01/1410

140 21 Praha 4

jejímžjménem jedná pan RNDr. Pavel Kalášek, CSc

jednatel Společnosti
-

generální ředitel

IČ; 17048851

DIČ; 004-17048851

Bankovní Spojení:

čú.

(dále "poskytovatel" nebo "PlP")

I.

V souladu s ustanovením článku 22. přcdničtné smlouvy v návaznosti na realizaci předniěttı

plnění prováděcí smlouvy č.01/2001 k „Rámcové snilotıvě o dodávkách produktů Hewlett-

Packa1`d s.r.o. pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky“ č. VZP/HP 01/97 (dále

jen „Prováděcí snílotıvˇa č.(`)1/2001") uzavírají smluvní strany tento Dodatek č.9, kterym se

předmětná smlouva mění a doplňuje v následujících ustanovˇciiích:

1) Článek 6. Platnost a účinnost Smlouvy se tloplrˇıtıje o nový odstavec snásledtıjícíıíi

textem, kteíy zní:

závazkovénı vztahu týkající se předmětnycli tídborıiých služeb, došlo k dohodě, že

příslušná ustanovení tohoto tlodatktı č.9 se použijí i na činnosti vykonávané

poskytovatelem již. od 1.1 1.2003.“

2) Čiľlžınek 7 Rozsah platnosti Smlouvy se doplňuje o novy odstavec následující textem,

který zní:

"

Poskytovatel se zavazuje za podmínky, že objetlnatel poskytne potřebné nálıradní díly,

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

komponenty, které nejsou po datu 1.11.2003 oíˇıciálně technicky podporovány. .Icdná se

DODATEK č.9

ke Smlouvě o odborných službách č.L8C030 C,

uzavřené 12.12.1996, ve znění jejich osmi dodatků ( dálejen „předmětnéı snilouva“)

Objednatel:

VŠEOBECNÄ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY

ofhøká 4/2020

130 O0 Praha 3

jejímž
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nŤ ani lng. Jiřina Musílková, ředitelka VZP ČR

a pan prokurísta VZP ČR

IČ; 411 97 518

Bankovní S ojení:

čú.

(dále “VZP CR" nebo “objednatel" )

Poskytovatel :

HEWLE'lˇ1`-PA(`KARD s.r.o.

Vyskočilova 01/1410

140 21 Praha 4

jejímžjménem jedná pan RNDr. Pavel Kalášek, CSc

jednatel Společnosti
-

generální ředitel

IČ; 17048851

DIČ; 004-17048851

Bankovní Spojení:

čú.

(dále "poskytovatel" nebo "PlP")

I.

V souladu s ustanovením článku 22. přcdničtné smlouvy v návaznosti na realizaci předniěttı

plnění prováděcí smlouvy č.01/2001 k „Rámcové snilotıvě o dodávkách produktů Hewlett-

Packa1`d s.r.o. pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky“ č. VZP/HP 01/97 (dále

jen „Prováděcí snílotıvˇa č.(`)1/2001") uzavírají smluvní strany tento Dodatek č.9, kterym se

předmětná smlouva mění a doplňuje v následujících ustanovˇciiích:

1) Článek 6. Platnost a účinnost Smlouvy se tloplrˇıtıje o nový odstavec snásledtıjícíıíi

textem, kteíy zní:

závazkovénı vztahu týkající se předmětnycli tídborıiých služeb, došlo k dohodě, že

příslušná ustanovení tohoto tlodatktı č.9 se použijí i na činnosti vykonávané

poskytovatelem již. od 1.1 1.2003.“

2) Čiľlžınek 7 Rozsah platnosti Smlouvy se doplňuje o novy odstavec následující textem,

který zní:

"

Poskytovatel se zavazuje za podmínky, že objetlnatel poskytne potřebné nálıradní díly,

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

komponenty, které nejsou po datu 1.11.2003 oíˇıciálně technicky podporovány. .Icdná se



0 HP produkty obsazcné v podkladovém materialu ,.Detai1ni konfiguracc systémfl,
L'1r0vn6 servisni podpory :1 cenovét nabidka pro jednotlivé p0b06ky VZP CR V obdobi
1.11.2003 ai 31.10.2004
produktovych 6ise1 pfedmétnych produktfl je uveden vpfiloze F tohoto Dodatku 6.9.
Poskytovatel se zavazuje v pfipadé pfedmétnych oficiélné technicky nepodporovanych
produktfi zahéljit préce na kvalifikaci zévady v pracovni dobé s reak6ni dobou 4 hod.
afyzicky préce na odstranéni zévady zahéljit nejpozdéji nésledujici den poté, co od
objednatele obdrii potfebny néhradni dil.

3) Clzinek 9 Placeni sc doplfiuje 0 novy odstavcc s nzisledujicim textem, ktery zni:
“ Vzhledem k datu podpisu tohoto Dodatku 6. 9 bude faktura za listopad 2003 vystavena

do 10 dni ode dne jeho L'16inn0sti. ,,
4) Clének 23 Pfilohy Stéwajici pfilohy A a B Smlouvy sc upfesfiuji a méni nzisledovnét

Pfiloha A ~— Urovefi servisni podpory pro jednotlivé pob06ky VZP CR 21 cena
pln6niaPfi1oha B — Rozpis plateb, celkové cena 2a 12 mésicfi, Smlouvy se ruéi 21

nahrazuji se novym znénim pfilohy A a pfilohy B tohoto Dodatku 6.9
Pfiloha F — Seznam produktfi s datumem expirace technické podpory v 1‘. 2002 ~ 2003 se
nahrazuje v plném znéni piilohou F — Seznam produktfi s datumem expirace technické
podpory v r. 2003 — 2004 tohoto Dodatku 6.9

II
1 V§echna ostatni ustanoveni a pf°i10hy Smlouvy zflstévaji v platnosti a neméni se.
2 Tento Dodatek 6.9 nabyvé 1'16inn0sti dnem podpisu posledni Smluvni stranou a stévé se

nedilnou s0u6ésti pfedmétné Smlouvy.
3 Tento Dodatek 6.9 by1 vyhotoven ve 6ty1'rech stejnopisech ajeho nedilnou sou6a'1st1'js0u nové

znéni pfiloh uvedenych V 61z'1nku II. bodu 4. tohoto dodatku 6. 9. Kazdzi Smluvni strana
obdrii dva stejnopisy s platnosti originélu.

4 Smluvni strany prohlaéuji, 26 Si tento Dodatek 6. 9 kpfedmémé smlouvé pfed jejim
podpisem fédné pFe6etly a svfij souhlas S obsahem jednotlivych ustanoveni stvrzuji svym
podpisem.

/z .2.»V Praze dne ..................... .:- V Prazc dne

Hewlett-Packard s.r.0. V§eobecn2'1 idravotni 0ji§t’ovna Ceské republiky

Ing. Jirina Musilkova. . i ng. 1r1 a1ra n1
jednatcl, generélni fcditel Feditelka V/,P CR prokurista VZP C R

o HP produkty obsažené v podkladovém materiálu „Detailní konfigurace systémů,

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

1.11.2003 až 31.10.2004 “, u kterých je uvedeno „Konec servisní podpory od:". Seznam

produktových čísel předmětných produktů je uveden vpříloze F tohoto Dodatku č.9.

Poskytovatel se zavazuje v případě předmětných otˇıciálně technicky nepodporovaných

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

afyzicky práce na odstranění závady zahájit nejpozději následující den poté, co od

objednatele obdrží potřebný náhradní díl.

3) Článek 9 Placení se doplňuje o nový odstavec S následujícím textem, který zní:

“

Vzhledem k datu podpisu tohoto Dodatku č. 9 bude faktura za listopad 2003 vystavena

do 10 dní ode dnejeho účinnosti.

4) Článek 23 Přílohy Stávající přílohy A a B Smlouvy se upřesrˇiují a mění následovně:

Příloha A
~

Úroveň Servisní podpory pro jednotlivé pobočky VZP ČR a cena

plněníaPříloha B
~

Rozpis plateb, celková cena za 12 měsíců, Smlouvy se ruší a

nahrazují se novým zněním přílohy A a přílohy B tohoto Dodatku č.9

Příloha F
-

Seznam produktů S datumem expirace technické podpory v r. 2002
-

2003 Se

nahrazuje v plném znění přílohou F
-

Seznam produktů s datumem expirace technické

podpory v r. 2003
-

2004 tohoto Dodatku č.9

II

l Všechna Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

2 Tento Dodatek č.9 nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a stává se

nedílnou Součástí předmětné smlouvy.

3 Tento Dodatek č.9 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a jeho nedílnou součástí jsou nové

znění příloh uvedených v článku II. bodu 4. tohoto dodatku č. 9. Každá Smluvní Strana

obdrží dva Stejnopisy S platností originálu.

4 Smluvní Strany prohlašují, že si tento Dodatek Č. 9 kpředmětné smlouvě před jejím

podpisem řádně přečetly a svůj souhlas S obsahem jednotlivých ustanovení stvrzují svým

podpisem.
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V Praze dne ..;..; ............... .:- V Praze dne .........

Hewlett-Packard S.r.o. Všeobecná żdravotní ojišťovııa České republiky
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jednatel, generální ředitel ředitelka VZP ČR prokurista VZP ČR

Ing. Jiřina Musílková

o HP produkty obsažené v podkladovém materiálu „Detailní konfigurace systémů,

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

1.11.2003 až 31.10.2004 “, u kterých je uvedeno „Konec servisní podpory od:". Seznam

produktových čísel předmětných produktů je uveden vpříloze F tohoto Dodatku č.9.

Poskytovatel se zavazuje v případě předmětných otˇıciálně technicky nepodporovaných

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

afyzicky práce na odstranění závady zahájit nejpozději následující den poté, co od

objednatele obdrží potřebný náhradní díl.

3) Článek 9 Placení se doplňuje o nový odstavec S následujícím textem, který zní:

“

Vzhledem k datu podpisu tohoto Dodatku č. 9 bude faktura za listopad 2003 vystavena

do 10 dní ode dnejeho účinnosti.

4) Článek 23 Přílohy Stávající přílohy A a B Smlouvy se upřesrˇiují a mění následovně:

Příloha A
~

Úroveň Servisní podpory pro jednotlivé pobočky VZP ČR a cena

plněníaPříloha B
~

Rozpis plateb, celková cena za 12 měsíců, Smlouvy se ruší a

nahrazují se novým zněním přílohy A a přílohy B tohoto Dodatku č.9

Příloha F
-

Seznam produktů S datumem expirace technické podpory v r. 2002
-

2003 Se

nahrazuje v plném znění přílohou F
-

Seznam produktů s datumem expirace technické

podpory v r. 2003
-

2004 tohoto Dodatku č.9

II

l Všechna Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

2 Tento Dodatek č.9 nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a stává se

nedílnou Součástí předmětné smlouvy.

3 Tento Dodatek č.9 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a jeho nedílnou součástí jsou nové

znění příloh uvedených v článku II. bodu 4. tohoto dodatku č. 9. Každá Smluvní Strana

obdrží dva Stejnopisy S platností originálu.

4 Smluvní Strany prohlašují, že si tento Dodatek Č. 9 kpředmětné smlouvě před jejím

podpisem řádně přečetly a svůj souhlas S obsahem jednotlivých ustanovení stvrzují svým

podpisem.
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V Praze dne ..;..; ............... .:- V Praze dne .........

Hewlett-Packard S.r.o. Všeobecná żdravotní ojišťovııa České republiky

,H L
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jednatel, generální ředitel ředitelka VZP ČR prokurista VZP ČR

Ing. Jiřina Musílková




