
DODATEK E. 10
ke smlouvé 0 odbornych sluibéch é.L8C030 C,

uzavfené 12.12.1996. ve znénijejich deviti dodatkfi ( délejen ,,pFedmétné smlouva“)

Objednatelz
VSEOBECNA ZDRAVOTN1 POJISTOVNA CESKE REPUBLIKY
Orlické 4/2020
130 00 Praha 3
jejimijménemjedné pani 1ng.JiEina Musilkové, feditelka VZP CR
16: 411 97 518
Bankovni spojeni:
6.13.
(déle "VLF LK" neno "oojeanatel" )

Poskytovatel :
HEWLETT-PACKARD s.r.o.
Vyskoéilova 1/1410
140 21 Praha 4
jejimijménem jedné pani JUDr. Denisa Bellinger
prokurista spoleénosti
16:: 17048851
1310“; 00447048851
Bankovni spojeni:
6.13.
(déle “poskytovate1" nebo “HP")

I.
V souladu s ustanovenim élénku 22. pfedmétné smlouvy v naivaznosti na realizaci pfedmétu
plnéni provédéci smlouvy 6.01/2001 k ,,Ra'1mcové smlouvé 0 dodévkéch produktfi Hewlett-
Packard s.r.o. pro V§eobecn0u zdravotni poji§t’ovnu Ceské republiky” é. VZP/HP 01/97 (déle
jen ,.Provédéci smlouva 6.01/2001 ) uzaviraji smluvni strany tento Dodatek 6.10, ktery'm se
pfedmétné smlouva méni a doplfiuje V nésledujicich ustanovenich:
1) Clének 6. Platnost a liéinnost smlouvy se doplfiuje 0 novy odstavec snésledujicim

textem. ktery zn1':
“ Vzhledem ke spoleénému zéjmu obou smluvnich stran plynule pokraéovat vdaném

zévazkovém vztahu tykajici se pfedmétnych odbornych sluieb, d0§lo k dohodé. ie
pfisluéné ustanoveni tohoto dodatku 6.10 se pouiiji i na éinnosti vykonzivané
poskytovatelemjii 0d 1.1 1.2004.”

2) Clének 7 Rozsah platnosti smlouvy se doplfiuje 0 novy odstavec nésledujici textem.
ktery zni:

“ Poskytovatel se zavazuje za podminky, ie objednatel poskytne potfebné néhradni dily,
zajistit HW technickou podporu pro HP systémy instalované ve VZP CR. které obsahuji
komponenty, které nejsou po datu 1.1 1.2004 oficiélné technicky podporovény. Jedné se
0 HP produkty obsaiené v podkladovém materialu ,,Detai|n1' konfigurace systémfl.

DODATEK Č. 10

ke Smlouvě o odborných službách č.L8C030 C,

uzavřené 12.12.1996. ve zněníjejich devíti dodatků ( dálejen „předmětná smlouva“)
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Orlická 4/2020
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IČz 411 97 518

Bankovní spojení:

č.ú.

(dále "VLP LK“ neDO "objednatel" )

Poskytovatel :

HEWLETT-PACKARD S.r.o.

Vyskočilova 1/1410

140 21 Praha 4

jejímžjménemjedná paní JUDr. Denisa Bellinger

prokurista společnosti

IČ; 17048851

DIČ; 004-17048851

Bankovní spo'ení:

č.ú.

(dále “poskytovatel” nebo “ˇHP”)

I.

V souladu s ustanovením článku 22. předmětné smlouvy v návaznosti na realizaci předmětu

plnění prováděcí smlouvy č.01/2001 k „Rámcové smlouvě 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 ) uzavírají smluvní strany tento Dodatek č.10, kterým se

předmětná Smlouva mění a doplňuje v následujících ustanoveních:

1) Článek 6. Platnost a účinnost Smlouvy se doplňuje o nový odstavec Snásledujícím

textem. který zní:

“

Vzhledem ke společnému zájmu obou smluvních stran plynule pokračovat vdaném

Závazkovém vztahu týkající se předmětných odborných služeb, došlo k dohodě, Že

příslušná ustanovení tohoto dodatku č.10 se použijí i na činnosti vykonávané

poskytovatelemjiž od 1.1 1.2004.“

2) Článek 7 Rozsah platnosti Smlouvy se doplňuje o nový odstavec následující textem.

který Zní:

“

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 1.1 1.2004 oficiálně technicky podporovány. Jedná se

OHP produkty obsažené v podkladovém materialu „Detailní konfigurace systémů,
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L'1rovn6 servisni podpory 21 ccnové nabidka pmjcc1not1iv6 pobo6ky VZ1’ CR V’ obdobi
1.1 1.2004 3/‘. 31.10.2005
pr0duk1ovy‘c11 6isc| pfedm6tn_\"c11 produkttn jc uvcdcn v pfilozc F tohoto Dodzuku 6.10.
Poskytovatcl so /.avz1I.L1_i6 V pfipadé p1'“edm61n}'/ch oficizilné teclmicky ncpodporovanyclw
produktu zahzijit przicc nu kvalifikaci Zzivady v pracovni dobé 5 reak6m' dobou 4 hod.
a fyzicky przicc: na 0dstran6m' zévady zalnijit ncjpozdéji nzisledujici den poté. co od
objcdnatclc obdrzi polfcbny nz'1hradni L111.

3) Clérlck 9 Placeni sc doplfiuje 0 novy odstavcc 5 nzis16du_jicim tcxtcm. 1\'Icry zni:
“ Vzhlcdcm k dalu podpisu Iohoto Dada/ku c‘. [U budc faktura 7.21 listopad 2004 vystavcna

do 10 dni ode dncjeho L'16iIm0sIi. ..
4) Clzinck 23 PH1()h_\_' Stdvajici pf‘1'|0hy /\ :1 B Smlouvy sc upfesfmji a m6n1 nzis1ed0vn6:

Pfiloha A ~ Ur0vcr“1 scrvisni podpory pro jcdnotlivé p0b06k_v V/,1’ CR 21 cena
p1n6n1'a Pfiloha B — Rozpis platcb. cclkovzi ccna 1.21 12 m6sicE1. Smlouvy sc ru§i a
nahrazuji so novym znénim pfilohy A :1 pfilohy B tohoto Dodatku 6.10
Pfiloha 19 - Scznam produktfi 5 datumem cxpiracc technické podpory v r. 2003 ~ 2004 56
nahrazuje V plném zn6n1' pfilohou F ~ Seznam pr0dL1ktfi s datumem expirace technické
podpory v r. 2004 — 2005 tohoto Dodatku 6.10

11
1 Véechna ostatni ustanovcni a pfilohy Smlouvy zfistévaji v p1atn0sti a neménf se.

Tento Dodatek 6.10 nabyvé L'16inn0sti dnem podpisu posledni smluvni stranou a stévé se
nedilnou sou6ésti pfedmétné smlouvy.

3 Tento Dodatek 6.10 by1 vyhotoven ve 61yfec11 stejnopisech a jeho nedilnou sou6ést1js0u
nové znéni pfiloh uvedenych v 61énku II. bodu 4. tohoto dodatku 6. 10. Kaidé smluvni
strana obdrii dva stejnopisy s platnosti originélu.

4 Smluvni strany pr0h1a§uji, 26 Si tento Dodatek 6. 10 kpfedmétné smlouvé pfed jejim
podpisem Fédné p1"e6et1y a svflj souhlas sobsahemjedn0t1ivy"ch ustanoveni stvrzuji svym
podpisem.
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Ustiedi ’

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

1.1 1.2004 až 31.10.2005

produktovýfclı čísel předınětııyfclı produktů je uveden v příloze F tohoto Dodatku č.10.

Poskytovatel se zavazuje v případě předmětných oíˇıciálně technicky nepodporovaných

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

atyzicky 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 zni:

"

Vzhledem k datu podpisu tohoto DOćíaI/(ıı č. 10 bude faktura za listopad 2004 vystavˇeıia

do 10 dní ode dnejeho účinnosti.
j.,

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

Příloha A
v

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.10

Příloha F
-

Seznam produktů s datumem expirace technické podpory v r. 2003
-

2004 se

nahrazuje v plném znění přílohou F
-

Seznam produktů s datumem expirace technické

podpory v r. 2004
-

2005 tohoto Dodatku č. 10

ll

1 Všechna ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č.10 nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a stává se

nedílnou součástí předmětné smlouvy.

3 Tento Dodatek č.10 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a jeho nedílnou součástí jsou

nové znění příloh uvedených v článku lI. bodu 4. tohoto dodatku č. 10. Každá smluvní

strana obdrží dva stejnopisy S platností originálu.

4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 10 kpředmětné smlouvě před jejím

podpisem řádně přečetly a svůj souhlas sobsaheın jednotlivých ustanovení stvrzují svým

podpisem.

R)

.z

V Praze dne ..................... .. V Praze dne
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4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 10 kpředmětné smlouvě před jejím

podpisem řádně přečetly a svůj souhlas sobsaheın jednotlivých ustanovení stvrzují svým

podpisem.
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V Praze dne ..................... .. V Praze dne

Hewlett-Packard S.r.o. Všeobecn(â\zdrav0tııí pojišťovna České republiky

/JUDIZ Denisa Bellinger lng. Jiřina usílková
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