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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ • KRAJSKÝ ÚŘA1
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)

pof cisto

rok

ke Smlouvě o poskytnutí uživatelské multilicence
a zajištění souvisejících služeb
č. smlouvy Poskytovatele: 2229
c.

se sídlem:
zastoupen:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

28. října 117, 702 18 Ostrava
Ing, Jaroslavem Palašem, hejtmanem kraje
70890692
CZ70890692
Česká spořitelna, a.s.
27-1650676349/0800

(dále jen „Objednatel")

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 148
se sídlem:
Pernštýnské náměstí 51, Pardubice, PSČ 530 02
zastoupená:
Ing. Leošem Raíbrem, jednatelem společnosti
IČ:
13583531
DIČ:
CZ13583531
Bankovní spojení; ČSOB Pardubice
Číslo účtu:
271810793/0300
(dále jen „Poskytovatel")

Smluvní strany uzavřely dne 11. 10.2010 Smlouvu o poskytnutí uživatelské
multilicence a zajištění souvisejících služeb, č. smlouvy Poskytovatele: 2229,
č. smlouvy Objednatele: 02038/2010/2DR (dále jen „smlouva"). Ke smlouvě smluvní
strany dne 28. 1. 2011 uzavřely dodatek č. 1.
V průběhu plnění předmětu smlouvy Objednatel konstatoval, že ve zdravotnických
zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem je potřeba zavést jednotný skladový
a logistický softwarový systém a že synchronizace číselníků dle odst. 4,2.3 smlouvy by
měla být provedena až po rozhodnutí o způsobu zavedení tohoto nového systému.

S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na následující změně
smlouvy:
• termín realizace předmětu plnění dle odst. 4.2.3, stanovený v odst 7,1.3. smlouvy,
se mění z „od 15. 11. 2010 do 31. 3. 2011" na „od 15, 11. 2010 do 30. 6. 2011"
II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze
změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží tři
a Poskytovatel jedno jeho vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Doložka platnosti právního úkonu die § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření tohoto dodatku má
Objednatel souhlas udělený usnesením Rady kraje č. 78/4828 ze dne 16. 3. 2011.

V Ostravě dne.

za Objednatele
Ing. Jaroslav Palaš
hejtman kraje

V Pardubicích dne.

^ao/

za Poskytovatele
Ing. Leoš Raibr
jednatel společnosti
23.'
Pemštýnské nám. 51
53002 Pardubice

/-

IČO: 13583531
D!Č:CZ13583531

