
C. obj ednatele: C. poskytovatele:

Dodatek E. 17

kc Smlouvé é. NEHKIAH101 (NEHK.1.05.S.01)

mezi

ICZ a.s.

a

Fakultni nemocnici Hradec Krélové

na ”Zabezpeéeni servisu informaéniho systému AMIS*H

p0 skonéeni zz’lruéni doby“ uzavi‘ené mezi niie uvedenymi

smluvnimi stranami dne 1. 3. 2000



1 SMLUVNi STRANY

1.1 Objednatel:

Organizace: Falmltni nemocnice Hradec Krélové

Se sidlem: Sokolské 581, 500 05, Hradec Krélové — Novy Hradec Krélové

1C: 00179906

DIC: CZ 00179906

Banka: Ceské nérodni banka

Cislo I'létu: 24639511/0710

Zastoupené: prof. MUDr. Vladimirem Paliékou, CSc., dr. h. c., feditelem

(déle jen Objednatel)

1.2 Poskytovatel:

Obchodni firma: ICZ a.s.

Se sidlem: Na hfebenech 11 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

1630: 25145444
DIC: CZ699000372

Zapsané: V obchodnim rejstfiku vedeném MS V Praze, odd. B, Vloika 4840

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Cislo fiétu: 2109164825/2700

Zastoupené: —nazékladé plné moci

(déle jen Poskytovatel)

2 PREDMET DODATKU

2.1 Smlouva o zabezpeéeni servisu informaéniho systému AMIS*H po skonéeni

zéruéni doby, uzavfené due 1. 3. 2000 (déle jen ,,smlouva“) a ve znéni Dodatku 6.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15 a 16 se méni takto:

2.1.2. Pfiloha 6. III ,,Mésiéni rozpis plateb“ se ruéi a nahrazuje Pfilohou

6. 111 V podobé, které tvofi pfilohu tohoto dodatku a je jeho nedilnou

souéésti.

2.2 Pro rok 2018 — 2019 se doplfiuji nésledujici platebni podminky:

a) Dohodnuté cena bude zvyéena o dafl z pfidané hodnoty, které bude L'létovéna

V souladu se zékonem é. 235/2004 Sb., V platném znéni, ke dni uskuteénéni

zdanitelného plnéni. Dodék dohodnutych sluieb budou realizovény V diléich

plnénich V rozsahu daného kalendéf‘niho mésice. Cena za sluiby bude

objednatelem hrazena po skonéeni mésice, a to na zékladé dafiového dokladu

(faktury) vystavovaného poskytovatelem Vidy po uplynuti pfisluéného

kalendéfniho mésice, V némi byly sluiby poskytovény. Dafiovy doklad (faktura)

bude mit veékeré néleiitosti dafiového dokladu V souladu se zékonem é. 235/2004

Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, V platném znéni, a bude splatny ve lhfité 45 dnfi od

jeho prokazatelného doruéeni objednateli. Objednatel si vyhrazuje pre’wo vrétit

poskytovateli do data jeho splatnosti dafiovy doklad (fakturu), ktery nebude

obsahovat ve§keré fidaje vyiadované zz'waznymi prévnimi pfedpisy CR nebo touto

smlouvou nebo V ném budou uvedeny nesprévné fidaje (s uvedenim chybéjicich
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néleiitosti nebo nesprévnych fidajfi). V takovém pfipadé zaéne béiet doba

splatnosti dafiového dokladu (faktury) a2 doruéenim fédné opraveného daflového

dokladu (faktury) objednateli.

b) Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli slevu V6 vy§i 4 % ze

sjednané ceny sluieb za 12 mésicfi, coi éini ééstku 98 205,- Ké bez DPH, a to za

podminky, ie objednatel nepfekroéi dohodnutou splatnost Véech zévazkfi
vyplyvajici z této smlouvy. Oprévnéné sleva, na kterou timto vznikne objednateli

nérok, bude zohlednéna V poslednim dafiovém dokladu smluvniho obdobi (Viz.

Pfiloha IV pfivodni smlouvy). V pfipadé, fie splatnost nebude dodriena u kterékoli

mésiéni faktury V daném obdobi, bude za obdobi finor 2019 fakturovéna cena bez

této slevy tedy 204 593,- Ké bez DPH.

2.3 Smluvni strany se dohodly, 26 0d 1. 3. 2018 se do smlouvy VPfiloze 6. 2 -

Specifikace sluieb - pfidévaji do seznamu poloiky: AMIS*H ePreskripce

(multilicence pro roll-out komunikaéniho modulu a multilicence Terca).

2.4 Timto dodatkem se doba trvéni smlouvy méni na dobu uréitou, a to na dobu do

28. 2. 2019.

3 ZAVEREéNA USTANOVENi

3.1 Tento dodatek tvofi nedilnou souéést smlouvy. Je vyhotoven ve dvou

stejnopisech, z nichi po jednom obdrii kaidé ze stran této smlouvy.

3.2 Pokud dojde po dobu poskytovéni servisnich sluieb ke zméné sazby DPH, bude

DPH fakturovéna ve vyéi stanovené pfislu§nym prévnim pfedpisem platnym

k poslednimu dni pfislu§ného mésice, V némi byla sluiba poskytnuta.

3.3 Tento dodatek nabyvé platnosti jeho podpisem obéma smluvnimi stranami a

fiéinnosti dnem uvefejnéni V registru smluV, s tim, 26 cena ve Vy§i dle tohoto

dodatku bude hrazena od 1. 3. 2018. Smluvni strany se dohodly, ie uvefejnéni

V registru smluV zajisti Objednatel.

Ostatni ujednéni smlouvy zi’lstévaji beze zmény.

3.4 Smluvni strany vyslovné prohlaéuji, 26 jejich smluvni volnost nebyla nijak

omezena, ie souhlasi s jejim obsahem i s tim, fie tato byla sepséna na zékladé

praiVych l'ldajfi na zékladé jejich praVé a svobodné Vfile a nebyla ujednéna V

tisni ani za népadné nevyhodnych podminek.

4 Pfil’LOHY DODATKU
- Pfiloha 6. III Dohodnuté ceny sluieb pro jednotlivé mésice

5 PODPISY SMLUVNiCH STRAN

V Praze due: 27. 2. 2018 V Hradci Krélové dne: 28. 2. 2018

— prof. MUDr. Vladimir Paliéka, CSc., dr. h. 0.
na zékladé plné moci feditel

ICZ a.s. Fakultni nemocnice Hradec Krélové
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PRiLOHA (2. III

Dohodnuté Ceny Sluieb pro jednotlivé m6sice

Mésic M68i6ni splétka bez DPH

Bfezen 2018 204 593,— K6

Duben 2018 204 593,— K6

Kvéten 2018 204 593,— K6

Cerven 2018 204 593,— K6
Cervenec 2018 204 593,— K6

Srpen 2018 204 593,— K6

Zéfi 2018 204 593,— K6

Rijen 2018 204 593,— K6
Listopad 2018 204 593,— K6

Prosinec 2018 204 593,— K6

Leden 2019 204 593,— K6

Unor 2019 204 593,— K6
sleva dle 61. 2.3 dodatku 4% z celkové 6éstky

cena za Unor 2019 p0 sleV6 106 388,— K6
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