
Smlouva o poskytování služeb

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

mezi

obchodní společností Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.

IČO 29107245, se sídlem Vejprnická 663/56, Skvrňany, 318 00, Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku,

vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1564

(dále jen ,,NPK")

zastoupená Ing. Markem Kýhosem, MBA, předsedou představenstva a Mgr. Jaroslavem Šímou, MBA,

místopředsedou představenstva

a

obchodní společností Rokycanská nemocnice, a.s.

IČO 26360900, se sídlem Voldušská 750, 337 22 Rokycany, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Plzni, oddíl B vložka 1071

(dále jen ,,Nemocnice")

zastoupená Ing. Jiřím Veverkou, předsedou představenstva a Mgr. Jaroslavem Šímou, MBA,

'· místopředsedou představenstva

I.
Předmět Smlouvy

X

NPK se zavazuje poskytnout Nemocnici informačně technologické sluŽby specifikované v ČI. 2 této
smlouvy (dále jen ,,Služby") v souladu s podmínkami této Smlouvy a Nemocnice se zavazuje uhradit
Zdravotnickému holdingu za poskytnuté Služby smluvenou odměnu určenou v ČI. III této smlouvy.

III.
SluŽby

NPK se zavazuje, Že Nemocnici poskytne následující Služby:
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2.1.Údržba, oprava a úprava společných číselníků v ekonomickém informačním systému

HELIOS, a to zejména:

a účtová osnova
b. účetní kontace
c. kmenové (skladové) karty
d. externí organizace

NPK je povinen zajistit údržbu, opravu či úpravu číselníků na základě požadavku Nemocnice
nejpozději do 2 kalendářních dnů po dni žádosti. V případě, že požadavku nelze z objektivních
důvodů vyhovět, je ve stejné lhůtě NPK o tomto Nemocnici informovat,

Za účelem poskytnuti výše uvedených služeb uděluje Nemocnice NPK, a.s. souhlas
k nahlížení a úpravám v databázi Nemocnice. NPK se zavazuje, že bude databázi využívat
pouze za účelem poskytnutí výše uvedených služeb a za účelem zjišťování stavu hospodaření
Nemocnice v rámci celkového reportingu a controllingu.

2.2.Jiné služby související s informačním systémem HELIOS Orange, a to na základě dílčí
objednávky

2.3. Poskytnutí přístupu k aplikaci Pomocník pro vykazování diagnóz

2.4. Poskytnutí číselníku farmaceutických výrobků pdk Universum - jedná se o ,jednotný číselník
léků, léčivých přípravků, doplňkového sortimentu, zdravotnických prostředků, zdravotnického
materiálu a zboží obdobného charakteru

2.5. Služby manažerského informačního systému CFM (Corporate Financial Systém),
nadstavbového manažerského informačního systému pro finanční plánování a reporting.

.. Ill.
Odměna

Za poskytnutí Služeb se Nemocnice zavazuje uhradit NPK, a-s. na základě fakturace následtjjící
odměnu:

· za služby uvedené v ČI. 2.1 ..,.., O Kč/měsíc
· za služby uvedené v ČI. 2.2 ..,.., 640 Kč/hodina
· za služby uvedené v ČI. 2.3 ...... 4 950 Kč/měsíc
· za služby uvedené v ČI. 2.4 ...... l 400 Kč/mčsíc
· za služby uvedené v Č. 2.5. ..... 2 643KČ/měsíc

Uvedené ceny jsou bez DPH.

IV.
Doba trvání smlouvy
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Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva může být písemně vypovězena jen ze strany
NPK, a.s., jenž je řídící osobou Nemocnice. výpovědní doba činí tři měsíce a počne běžet prvním

= dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď' doručena druhé straně.

V.
ZávěreČná ustanovení

Tato smlouva nabývá účinnosti dne 1.1.201 8. Od tohoto dne ruší a nahrazuje Smlouvu o poskytování
služeb uzavřenou mezi NPK a Nemocnicí dne 17.10.2016.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. NPK a Nemocnice obdrží každý po jednom.
Veškeré zrněny nebo dodatky ke Smlouvě musejí být provedeny písemně.

Strany prohlašují, že text této Smlouvy vzájemně projednaly a že ve věci jejího obsahu i znění dosáhly
úplné shody. Na důkaz toho, že text Smlouvy zcela odpovídá jejich vůli a že nebyl podepsán v tísni a
za nápadně nevýhodných podmínek, připojují své podpisy.

Jménem NPK, a.s.: Jménem Nemocnice:

Ing. Marek Kýhos, MBA Ing. Jiří Veverka
předsedapředstavenstva předsedapředstavenstva
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