
APATYKA ~
SERVIS ~ Servisní smlouva 2016 základní
Pharmacy Software zajišťující zákaznickou podporu a služby k

Elektronickým žádankám a skladům na oddělení
smlouva č.: 1201027

a PHOENIX company

ELEZAD16Z

Smluvní strany:
Poskytovatel: Apatyka servis s.r.o., K Pérovně 945/7, 102 00 Praha 10, IČ: 48027821, DIČ:
CZ48027821, zapsaná vobchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14413,
č.ú.:
zastoupená: Ing. Michalem Sedláčkem,jednatelem a Ing. Petrem Fantou, prokuristou

a

Klient: Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, 397 01 Písek, IČ: 26095190, DIČ: CZ26095190,
zapsaná vobchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, spis. značka B 1462
č.ú.:
zastoupená: MUDr. Jiřím Holanem MBA , předsedou představenstva a Ing. Danou Čagánkovou,
členem představenstva

provozovna: Lékárna Nemocnice Písek,a.s., KarlaČapka589, 39701 Písek

uzavřeli dnešního dne tuto servisní smlouvu s účinností od 1.6.2018.

PREAMBULE

Tato smlouva se uzavírá za účelem poskytování dále uvedených služeb v oblasti zajištění
optimálního provozu Elektronických žádanek a skladů na oddělení (dále jen "software ") 
poskytovatelem ve prospěch klienta v souladu s platnou legislativou a to ve výše uvedené
provozovně klienta.

ČLÁNEK 1- PŘEDMET SMLOUVY

Na základětéto smlouvy se poskytovatel zavazujeposkytovat klientovi službyvybrané klientem dle
Článku 2 této smlouvy a klient se zavazuje k úhradě cen těchto služeb uvedených rovněž v tomto
článku poskytovateli.

ČLÁNEK 2 - CENA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Klient bude využívat službu Nové verze a aktualizace pro následujícísoftware: 
D Rozhranípro komunikaci s externím modulem žádanek
~ Žádanky na léky a SZM + Žádanky na centrové léky

+ Žádanky na ATBse schválením ATB střediska
D Příruční sklady na odděleních + konsignačnísklady SZM
D Žádanky na ředění cytostatik
D Žádanky na ředění cytostatik + Modrá kniha ČOS

Cenacelkem:

900,- Kč
1.590,- Kč

3.000,- Kč
2.300,- Kč
6.300,- Kč

1.590,- Kč
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Cenu za úkony spojené s aktualizací verzí software, které jsou provozovatelem poskytovány
klientovi bezplatně, je klient povinen uhradit poskytovateli dle aktuálního ceníku poskytovatele.

Celková cena je fakturována klientovi na konci každého měsíce fakturou hrazenou, převodním
příkazem se splatností 14 dní.

Aktuálně platná sazba DPH bude přičtena. V případě prodlení s placením úhrady měsíční částky je
klient povinen uhradit poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0.05% z dlužné částky za každý den
prodlení.

Poskytovatel je oprávněn zvýšit jednostranně celkovou měsíční platbu o míru inflace
zveřejňovanou ČSÚ za každý uplynulý rok, a to podle své úvahy buď jednou ročně anebo najednou
za delší časové období, nejdéle po uplynutí 6-ti let.

Smluvní strany se dohodly na omezení nároků smluvních stran na náhradu škody vzniklou
z důvodu porušení smluvní a/nebo zákonné povinnosti částkou odpovídající jedné celkové měsíční
platbě dle článku 4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna požadovat náhradu škody ve větším
rozsahu, než je sjednáno. Strany se výslovně vzdávají nároku na náhradu škody přesahující
sjednanou výši.

Poskytovatel není povinen poskytovat klientovi činnosti definované touto smlouvou v době
prodlení s úhradou měsíční platby dle této smlouvy. Prodlení klienta se zaplacením ceny
za poskytnuté služby dle této smlouvy delší než 3 měsíce je poskytovatel oprávněn kvalifikovat
jako hrubé porušení této smlouvy. Poskytovatel má v takovém případě právo od této smlouvy
jednostranně odstoupit na základě písemného oznámení doručeného klientovi. Účinky odstoupení
nastávají dnem doručení.

ČLÁNEK 3 - DOHODA O ZACHOVÁNí MLČENLIVOSTI

Poskytovatel se zavazuje k zachování mlčenlivosti o ekonomických a provozních datech klienta
ve vztahu k třetím osobám. Poskytovatel zajistí, že data, se kterými přichází do styku v souvislosti
s touto smlouvou:

nebude sledovat, nebude-Ii to bezpodmínečně nutné pro zajištění funkčnosti systému
neposkytne za žádných okolností žádné třetí osobě ani sám taková data nepoužije za jiným
účelem, než je naplnění jeho povinností dle této smlouvy
v případě, že bude poskytovatel na základě dohody s klientem zpracovávat osobní údaje ve
smyslu zákona Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, má klient
postavení správce osobních údajů a poskytovatel vystupuje jako zpracovatel osobních údajů.
Obě strany jsou povinny dodržet příslušné povinnosti stanovené zákonem o ochraně osobních
údajů.

.ČLÁNEK 4 - PLATNOST SMLOUVY

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která začne běžet prvého dne
měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi, podané jednou ze smluvních stran, druhé
straně.
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ČLÁNEK 5 - OSTATNí UJEDNÁNí

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží
poskytovatel a klient. Dodatky a změny v této smlouvě je možné provádět pouze písemnou
formou.

Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné jedině formou číslovaných dodatků, uzavřených
písemně.

V Praze dne 25.4.2018 V Písku dne 25.4.2018
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p ytovatel
Ap tyka servis s.r.o.

Ing. Michal Sedláček, jednatel
Ing. Petr Fanta, prokurista

........
Nemocnice Písek, a.s.

MUDr. Jiří Holan, MBA, předseda představenstva
Ing. Dana Čagánková, člen představenstva
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