
DUDATICK 5. I I
kc smlouvé 0 odburnych sluihéch é.I.8(7030 (X

u/.z1v1"c11é 12.12.1‘)‘)(>. vc /.11C111'_jcj1c11 dcscli dm1u11<1‘1 ( d2'11cjc11 ,,pfcd111éIm'1 s1‘111011\‘;1“)

 —

Objednatel:
V§cobcc11:'1 /.11rz1vou11' poji§1‘m'11;1 ("cské rcp11h11k_y
()r1i<:ki14 2021)

31101) P1‘u11u 3
jc_j1'n17j111C11c111jcd11é1puni 111g. .111"i11;1 Mus1'11\'o\1z'1, 1‘Cd1IL311\'£l VZP (RR
11": 411 97 518
Ba111\'0\‘111' 5p0_jc111:
6.11.
(dillc nc 0 o))c111111c1")

P0sk_\'t0\'ale| :
1113WLET’1—1’.~\(‘KAR1) s.1'.o.
\«"ys1\'oC‘11o\‘a 1/14111
140 21 P1111121 4

jc_ji1117jn1é11c111 jcd11i1 pzmi .1U1)1‘. Dcnisu Bcllingcr
pmkurista spolcénosti
16‘: 17048851
D16; 0114-1 7048851
Bankovni s 300111’:
C‘.L'1
(dillc “poskytovzxlcl” ncbo ‘‘111’'’)

I.
V souladu S usIan0\‘cn1n1 C1£111ku 22. p1‘c(1111C111é smlouvy 21 \' 11z'1va/.110sI1 nu rcali/aci pfcdmétu
plnéni pr0\/z'1déc1'c11 sm1u\' k ,,1{£1111cmé smlouvé 0 dodz'1vkz'1c11 pr0du1\'Iu Hcw1eII—Packard s.r.o. pro
Vécohccnou xdravolni po_i1§1‘m=1111 Ccské rcpub11k_v" 6. VZP/HP ()1/‘)7 117,avf‘cr1é dnc 8.1().19‘)7
u/.a\'1'raj1' sm1u\'ni strany Icnto [)0d211ck 6.11, klc1'y111 so pfc11111é111é1 smlouva 1116111 21 doplfiujc \=
112'1s1cL1uj1'cic11 us1unovcn1'c11 (dz'11cjcn“ 1)0daIck 6.1 1“):
1) C‘1é11ck 0. Platnost a 1'1("inn0st smlouvy so dop11‘1L1jc 0 11oVy odslavcc s11é1s1CdL1_j1'c1111 1cxIcn1,

ktcry" /.111’:
\'/.111c(1cn1 kc spo1cC11C111u /51111111 obou s1n1u\A'111'c11 5112111 plynulc p0k1‘a(':()\'21I \'dz1ném
/z'1v;1/.1\'0\'é111 V’/1211111 l}"ku_jic1111 sc pfc<1111él11)7'c11 0(1ho1‘11_\7'c11 sluicb. doélo k dohodé. 7.0
pf1's1L1é11z'1 usIa11ovc111' [)od;1Iku C21 1 so pou/“.111” 1 1121 Ci1111os11 \'_yk()11;'1\'a11é p0sky10va1<:1c111 _j1/'.
011 1.1 1.2005 dod11cL1/.;1v1"c111' D0(1L111\'l| C.1 1

("‘1zi11ck 7. Rozsah platnnsti smlouvy sc 11op11“1ujc 0 11m; nclsluvcc 11z'1s1c1111_j1'c1' 1cxlc111, 1\'1cr_\"
/111':

‘ Poskytovatcl sc /um/11_ic /.11 pod111111ky. 7c ohjcd11;11c1 posky111c poI1"cb11C 11i111radn1' di1y.
/ajislit HW lcc11111ckoL1 podporu pm 111’ sysI(:111_v 111s‘I;11ov;111é vc VZP CR. ktcré 0bsz111uj1'
k0111p011c11I_\*. ktcrc 11c_js0u po (121111 1.1 1.211115 011ci;'11nC‘ Icclmicky p0dpo1‘0v:'111y. .1cdn{1 sc
0 HP produkI_\' ohs;1Zc11é \1 poc1k1z1(1o\'C111 n1'.1lc1‘i;'1111 ,,1)cIz111n1' k01111gL1racc systému. L'1r0vné
scr\'1s111 podpory 21 CC110\'L1 11z1b1'dk21 p1'o>jc1111ot11v¢ poboC‘ky V7.1’ (‘R v obdobi 1.1 1.2005 212
31.1(1.2()()()

IQ —/

DUDZXTEK Č. ll

ke Smlouvě 0 odborných službách č.l.8C030 (Ť,

uzavřené 12.12.1996. ve [není jejich cleseti tlodatktl ( dálejen „předınetıíêí snilotıvfżı")

Objednatel:

Všeobecná /drèıvfotní pojištliviiiıı Clfske republiky

Orlická 4vˇí2(i)2()

130 00 Praha 3

jejíniž jnierieııi jedná paní lng. .Jiřina Musílkovfzì, řeclitelka VZP ČR

1Č`z41107 518

Baıttkovˇiií spoıjeıtí:

č.t'ı.

(dále ne o o _jctnatel")

Poskytovatel :

HEWLETPF-IDÄACPŤKARD sro.

Vyskočilova 1 l 4 1 0

140 21 Praha 4

jejímžjnıćiíeıíı jedıia pani .IUDII Denisa Bellinger

prokurista společnosti

ičz 17048851

Dicz 0114-1 7‹.›48851

Bankovní s Doeni:

(dále "poskytovzitel" nebo "l1P”Ĺ)

l.

V souladu s ustanovíˇeniiıı článku 22. pıˇctlnıčtne smlouvy a v nzivˇzizıiosti na realizaci předničttı

plnění prováděcích smluv k „Ráıncovxž smlouvˇe o tlodžıvˇkzich produktu Hewlett-Packard s.r.o. pro

Všeobecnotı Zdravotní pojišťovnu České republiky"

uzavírají smluvní Strany tento Dodatek č.11, kterým se přcdınčtıiá smlouva mění a doplňuje v

riásledtıjícícli ustanoveníclt (tlálcjeıi" Dodatek č.1 1"):

1) Článek (i). Platnost a účinnost Smlouvˇyˇ se doplňuje o novy? odstavec s Iiásledujícíın textem,

který zni:

"

V/.hlecleıii ke společneıíiıiı /ájiíıtı obou sinluvvˇnícli stran plynule pokračovat vfdaıieiíı

ı/.ávfˇzıˇ/.kovˇeıìi vztahu týí-'kčıjicini se přetlmčtnýcli Odbornýclt služeb. došlo k dohodě, že

příslušná ustanovení Dodatku č.1 1 se použijí i na Činnosti vfykonáváıne poskytovatelem ji/ˇ.

od 1.11.2005 do dne uzavření Doclatktı č.1 1."

Člaiıek 7. Rozsah platnosti Smlouvy se tloplıˇitıje o ııoxfýf odstavec následující textem. který

Zní:

Poskytovatel se yava/.ujc /a podminky“. že objednatel poskyftne potřebné ıiahradní díly.

Zajistit HW technickou podpoi`tı pro llP systemy' instalované ve VZP ČR, které obsahují

koınpoiıentý. které nejsou [30 datu 1.1 1.21105 oticiálnč technicky podporovány. .Iedná se

o HP produkty“ obsažene' v potlklčıcltívˇeıii niateriěılıı „Detailní konlˇıgtırııce systemu. tirovˇıte

servisní podpory a cenová nabídka pro jednotlive pobočky' VZP ČR v období 1.1 1.2005 až

31.1(.).20(Q)(›

l-J
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" V/.hlecleıii ke společneıíiıiı /ájiíıtı obou sinluvvˇnícli stran plynule pokračovat vfdaıieiíı

ı/.ávfˇzıˇ/.kovˇeıìi vztahu týí-'kčıjicini se přetlmčtnýcli Odbornýclt služeb. došlo k dohodě, že
příslušná ustanovení Dodatku č.1 1 se použijí i na Činnosti vfykonáváıne poskytovatelem ji/ˇ.
od 1.11.2005 do dne uzavření Doclatktı č.1 1."

Člaiıek 7. Rozsah platnosti Smlouvy se tloplıˇitıje o ııoxfýf odstavec následující textem. který
Zní:
Poskytovatel se yava/.ujc /a podminky“. že objednatel poskyftne potřebné ıiahradní díly.

Zajistit HW technickou podpoi`tı pro llP systemy' instalované ve VZP ČR, které obsahují
koınpoiıentý. které nejsou [30 datu 1.1 1.21105 oticiálnč technicky podporovány. .Iedná se
o HP produkty“ obsažene' v potlklčıcltívˇeıii niateriěılıı „Detailní konlˇıgtırııce systemu. tirovˇıte
servisní podpory a cenová nabídka pro jednotlive pobočky' VZP ČR v období 1.1 1.2005 až
31.1(.).20(Q)(›

l-J



C151‘! 1111-11111C111_1'1'11 11111111111111 11- 11\1'11c11 1 1111111/c 1- 1)1111;111\11 1'21 1.
1’11s11‘_1'1111;111'1 51' /111;1/1111‘ 1 111‘111;111C 111'1'11111C'111_11'11 11111‘1;1111C 1c1‘111111‘11‘_1 11cp1111p111'11111111111
11111111111111 /111111111 111111111 11:1 111;1111'111';11r1 /11111111 1 1111111111111 111111C s1'c;111’1"111 1111111111 -1 111111.
211:1‘/11‘11'_1' p1';11‘c 1111 1111.\11‘;111CI11 /;1\;1111 /:111;'1111 1111111111/111‘111 I111.\‘1c111111c1 111111 111111‘. C11 1111
11111c1111;111‘1c111111171 p1111"c1111_1' 11511111111111 1111.“

1,) (111111-11 ‘J. Plzlcclli >1‘ 1111p111111c 11 111111 1111»1.1\ 111* .\ 11;1.\11~1111111'1111 11'\1c111. 11'11'1'_1‘ /111:
,,\ /11111111111111111111p1111111>111)1111;1111111\ 11 1111111‘ 1;1|11111‘11/:111s11111;111311()5 1_\.s‘1;111'11;11111 11111111

11111‘1111c_|1'11111101111111511."
-1) (-‘1;11111‘11 271. l’f‘i|1111_1' ~ .\1;11;1111‘1 p1‘111111_1 ;\ :1 1’. 11111111161111" .\11111111\1 su 11111‘cs1'11111 11 1111111

11;‘1s1c1111111c:
11'\1 P11111111 .\ 1 1111111 .x1'1'11.\111 111111p111‘_1_ p111 11111111111111 11/1111111 11111111111511“ \_'/11’((~'1{ :1

1‘c11;1 1111113111 :1 1’1'1111111 1% \1‘ 1’11§1 :1 111111111/1111* 51- 111111111 /11C-111111 p1‘111111_1 :\ 11 p1"111111_1‘ 11
\1111~ /1111111 111111111 ;\ :1 11 111111 .\11111‘;1.\11C 1111111111 1)1111;111111 (‘.1 1.
1’1"111111;1 I - .\c/1111111 11111111111111 \ 11111111119111 1‘\p11‘;11‘c 11‘1‘111111‘111* p111111111‘_1 1 11 311114 111115 sc
1’11>1.

ll
1)\'§c1‘11111111s1;1111111s1;1111111-1111111111111111 11111111111-11111‘ x111111111_\ /11.»1;11;111\ p1;111111.\'11;111c111C111s1x
Z) .\1c1111111>11s1111C11s111111111111 1)1111;111111C.1 1 _|.\11ll 1111111111 111u111*11C 1 11111111 -1) .C1;11111'11 141111111111
1)1111z111111 1'21 1.
3) 111-11111 1)1111111c11' C211 1111111111 11161111111511 11111111 #1111111 p1111p1\'1I 1111511-11111 51111111111 .s11'11111111 11 5111111 51‘
11111111111111s1111C;1s1111131111101111‘51111111111.
—1)'1'cn111 1)1111;11c11 C21 1 11111 11111111111111 1c 1?1_11'1-1'11 511-11111p1.xcc11 . 1111211111 51111111111 >?11‘L1I1L1111>11I‘71 11111
51111111111151’ s p1;111111s11 111‘1g11111111.
5151111111111 s11‘2111_1 p1‘11111;1§11_11. 21151 11111111 1)1111;11u11
51111111115 51111s;111c1111c111111111\11~11 11s1;1111111r111x111/1111 x'1_1111 p11111‘11su111.

V ‘, 1 1
\ 1’1‘;1/1-1111c ..................... .. \ 1’1';1/11 1111c ‘............... ._

1|li\\1[,lC'l"I‘-I’.-\(‘K.-\Rl) s.r.11. \'§c1111cc11:'1 1111111111111 p11ji§1‘111 11:1 (‘eské rcp11hlik_\'

1-‘1"1[\11 \\.c1\\su\’»1‘\\1\‘1g"; 1113. 111111’

1110111111312 HP

Cˇístrl píulıììćtııýtulí píodulxttı ln“ uwtlçıí x' píˇ`ıl‹a/L` l“ Dodzıtlxˇtı C.l l.

Poslšyttwvııttfl Su /ııxzt/tíjø \t píípııtlç* pıˇırtlíttć`tíıýıi`lt olítfíıtlítù tçtflııtítżlxnxj nQ}›‹›tl}7t;›r'ııvıutýçlí

produktu /ıtlutjít prıìtfn- nıt lxwtılílílxˇııçí /člvııtlbv \“ ptıtuntıíí tlolıú S rcztlštˇlżıtí tlohtìíıtt -l hod.

ıtlıv/ícláˇxˇ prıícc ntt tídstrzııtćııí /Áıxııtlx /ıtlııftjít tìç_jíwt›/tliflíí Itčítslutlttíící tlun potć. Co od

ťtlìícılıtııtt`lı` (Jlvdrýíí potíclwıtýˇ nýthrııdıìí díl.“

3) (ílčntulxˇ Š). Placení SL“ tloplfıtıjc o no\ _\t otlátııxtxgtf s ndslnrtltıpíítfíıíı tufátcıtí„ ktorý /níj

„Y/lílctltfíìt lx dııttı podpístt ltìotlııtlxttı C. l l nudu liılxttırıı /lżı listopad ltltlř yxtostzıvıfıìıpı do lll dní

ods dnu jclítí tlćíıíıíostí."

-ll (xlıíıııvęlx 23, Přílohy
-

Stıíxtıtıíítfí přílohy .›\ :t lš [ííˇíudnìctíıú Sıíìlfl›tı\'_\›' SQ upřcsıˇttttrií tí ínùıníí

nılhˇlctltšx ıtći

íloxt Přílolí) .<\ lííroxçıˇí Stfrxíčèıtí potlptıíťx pıftíìJç-dítıotlíxzí tfı/,Ljııtní l)t`ıtçg5í_$_t§;li/=_l)_ĹlLą

fçytflíthtèt p_lıti`tíí_ıt Pıˇˇílolíjx“ lŠ »u ruší u nıílıí`ıı/ttıít` Su ntwýíıtı /Ittìníınıì tıfílolíy A u přílohy“ lŠ

Non* /Iíùıtí příloh x\ zt lš txpoří Sotıtˇftıstıć píílolíy Dodzıtlátí Cül l.

Pf`íloltıt lľ
~

SQ/żnıtınltrodtílyttı s tlıttttıtíuıìı L“.\Ivít"„ıt`tf tctìltíıít`lxflý` podpoíšt“ \_' tígllll-l/ __l_l_lll§_ Sc

ruší.

ll

l) Yèšçılìıíćı ostatní ustııııtíxunıí tí příloh; píˇıfdxııiftııx* Snıltíttx

J.) Nedílnou Soućtìstí tohoto [Jodzıtlxtı Cxl l Víçwtı tfııˇílolíx uvctlcıtç“ x lmdtı 41) „Člžtnlxˇtı ltoltott)

Dodzttlxu (nl l.

3 l 'lcnttw Dodııtclx' Cül l nııhyfttvıí tlćíítıtostí tlnnfııı lclıo podpístı poslçdıíí Sınltıxıíí Stíuıtotı u Sttìxýt Sc

nedílnou Součástí píııdıìtůtıtć Sníltiítnˇy.

-lllcıtto Dodatek (tl l byl xytflttítovtfıoı v; Ctjflíıxflı Stuıjıtttílıíflcclt . lxużtltì Sınltnrıìí Strıııìıt obdrží tlxu

šštclnopíSgxf' S plčıtıtostí tnígíıttıtìltt.

řlSıíílttxfítí Strzuíjy prolíltıštıìíıí. ,ˇ/u Sí tçnttí Uodżıttılxtt (ř, l l k pıˇıftlnıtlftııç“ žznılínıxi“ íiídıíů přı`ćn`tl_\t“ u :flvtíí

Soulílıts S olısztltcıtííctltíotlíxˇýttrlı tíčètıtıítívtfní čvtx íp/tují 8x ľxín çtıotlpíżšuıtí.

\*' Prıı/ç“ dnc
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