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a zajistens souvisejících služeb
L smlouvy Poskytovatele: 2229

se sídlem:
28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:
Ing. Jaroslavem Palašem, hejtmanem kraje
IČ:
70890692
DIČ:
CZ70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
27-1650676349/0800
(dále jen „Objednatel")

s.r.o.
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 Raibrem, jednatelem společnosti
IČ:
13583531
DIČ:
CZ13583531
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Číslo účtu:
271810793/0300
(dále jen „Poskytovatel")

I.
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/ZDR (dále jen „smlouva"). Ke smlouvě smluvní
strany dne 28. 1. 2011 uzavřely dodatek č. 1 a dne 29. 3. 2011 dodatek č. 2.
V rámci předmětu plnění měl Poskytovatel Objednateli mj. poskytnout služby dle
odst 4.2.3 smlouvy, tj. provedení synchronizace číselníků nakupovaných položek mezi
jednotlivými Zadavateli, Zadavateli a dodavateli, provedení kategorizace materiálů

a služeb a propojení Zadavatelů za účelem provádění společných nákupů, to vše na
základě analýzy provedené Poskytovatelem. Plnění dle odst. 4.2.3 smlouvy mělo být
provedeno do 30. 6. 2011.
Smluvní strany konstatují, že k dnešnímu dni Poskytovatel Objednateli předal výstupy
provedené kategorizace materiálů a služeb, byla provedena pouze část synchronizace
pro účely jednotné komunikace s elektronickým nástrojem Softender (stanovení
datového formátu a obousměrné předání souboru z definovaného úložiště) s tím, že
ostatní plnění dle odst. 4,2.3 smlouvy dosud nebyla provedena a Objednateli předána.

II.
Objednatel připravuje projekt optimalizace logistických systémů nemocnic, který je ve
fázi návrhu řešení. V tomto okamžiku proto nelze předjímat způsob vazeb mezi
číselníky ani formáty číselníků, které budou v logistickém systému nově zvoleny. Přímé
datové a komunikační rozhraní mezi elektronickým nástrojem Softender a logistickým
software může být realizováno až v okamžiku, kdy taková platforma bude k dispozici.
Synchronizaci číselníků v plném rozsahu je tedy vhodné realizovat až dle podmínek
logistického systému, kdy bude určen způsob zpracování a formáty zdrojových dat tak,
aby přechod na jednotnou platformu byl ve všech směrech nekonfliktní a respektoval
všechny potřeby jednotného skladového a logistického systému. Z tohoto důvodu
Objednatel nemá zájem na tom, aby mu Poskytovatel poskytl zbytek plnění dle
odst. 4.2.3 smlouvy.
Vzhledem k výše uvedenému se Objednatel a Poskytovatel dohodli takto:
1. Poskytovatel nebude Objednateli na základě smlouvy poskytovat následující plnění:
•

provedení synchronizace číselníků nakupovaných položek mezi jednotlivými
Zadavateli, Zadavateli a dodavateli, a

•

propojení Zadavatelů za účelem provádění společných nákupů.

2. Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel k dnešnímu dni na základě odst. 4.2.3
smlouvy provedl kategorizaci materiálů a služeb a Objednateli předal příslušné
výstupy. Objednatel proto Poskytovateli za toto plnění uhradí částku 465 tis. Kč
bez DPH, tj. 558 tis. Kč včetně DPH.
3. Cenu za provedená plnění dle předchozího odstavce Objednatel Poskytovateli
uhradí na základě jím vystavené faktury, Vystavení, obsah a splatnost faktury se
řídí ustanoveními odst 6.7 až 6.10 smlouvy,
4. Uzavřením tohoto dodatku není dotčena povinnost Poskytovatele
Objednateli smluvní pokuty za dřívější porušení smluvních povinností.

uhradit

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 dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
" (krajské zřízenO, ve znění pozdějších předpisů: K uzavření tohoto dodatku ma
Objednatel souhlas udělený usnesením rady kraje č. 93/5905 ze dne 21. 9. 2011.
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V Ostravě dne.

dne.

S.r.o.
PemStýflSké nám. 51
tČO: 13583531
53002 Pardubice/ DIČ:CZ13583531

za Objednatele
Ing. Jaroslav Palaš
hejtman kraje
.vatomirerr

za Poskytovatele
Ing. Leoš Raibr
jednatel společnosti

