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PARTNER
iXIS s.r.o.
zapsaný v OR vedeném u MS v Praze, sp.zn. C 88914
se sídlem: V Ochozu 8lI789,106 00 Praha ].0
lČ: 267 11 O95, DlČ: CZ267 LIO95
zastoupený: Martinem Šťastným, jednatelem

dále jen,, Poskytovatel"

a

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
státn í příspěvková o rga n izace zřízená M in iste rstve m zd ravotnictví
se sídlem: Ruská 85/2412,Loo 05 praha 10
lč: 000 23 84L Dlč: CZ00023841
zastoupený: MUDr. Antonínem Malinou, Ph.D., MBA, ředitelem

dále jen ,,Nabyvatel"

uzavírají tento

Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí podlicence a sm|ouvě o
systémové podpoře

č. smlouvy/registrace : HE0-002/20t3

3,. Fředmět §§ylistjvcť

1.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava podlicence k produktu Helios Orange.

1.2. Nový rozsah Helios Orange v příslušné konfiguracije uveden v příloze číslo 1.

;l- ilena a platebrtĚ podm{rrky

2.1,. V rámci smlouvy o systémové podpoře ve smyslu ustanovení 1.3. odst. 1. článku smlouvy
HE0-002/2013 se nabyvatel zavazuje za takto poskytované služby hradit poskytovateli roční
pauŠální výši 66 828,60 Kč bez DPH. Poplatek se navyšuje o zákonnou sazbu DPH.
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3. závěrečná ustanovení

3.1. Smluvní strany činí nesporným, že jakékoli další dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze

po vzájemném projednáníformou písemných dodatků signovaných smluvními stranami.

3.2. Tento dodatek č. 3, který nabývá své platnosti a účinnosti dnem podpisu, je vyhotovena ve dvou

exemplářích , z nichžkaždá ze smluvních stran obdrží po jednom paré.

3.3. Nabyvatel souhlasí s předáním kopie této smlouvy výrobci softwarového produktu spoleČnosti

Asseco Solutions, a,s., sídlem Zelený pruh 1560/99 14O 02 Praha 4.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přeČetly, sjeho obsahem

souhlasí, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vŮle, coŽ stvrzují

svými níže uvedenými podpisy,

3.5. Veškeré náležitosti, které tento dodatek neřeší, se řídízákladnísmlouvou č. HE0-002/2013

V Praze dne 16. 5. 2016

nšISo*;x",.
.i].fl,]ť:--l:.ffi ::::

,L

poskytovatel

Přílohy:
Příloha č. 1- Konfigurace Helios Orange: Moduly a počet uživatelů

MuDr. Ailffi húYfi[$h.p., hrgn
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Příloha č. 1: Konfigurace Helios Orange: Moduly a počet uživatelů

ModulV
Celkouý pačel uživatelů 21
Systém

,Jádro systému ?1
Jazvltová vcrze

Čest<Ý iazrlt
Legislntiw

Česká legistativa

l{omunikE§e s bankami
cZ{0710} Česká národní banka
q4i0l0§} Komefční bfrnka, a.s.

Ekonomika a íinančni řizeni
účetnlctvi §
Rozpoušten í a 1ťeúčtovóní režii
Pskladna s
Maietet 4

Helios controlling
Výkazy a reporty 5
Finančni analýza a ptánování 5
Manažerské rozhrani MS Excel

§kladové h€podářstýi a obchod
Fakfuí§ce

CRM a s|užby
Evicte*ce pošty a datové schránky

MzóY a lid9ké zdťoie
MZdy 5
personalislil§

5
Doprava

Kf}lna jízd 2
cestovní náhíadv §

Ro*iřuiici funl(cionalitv
lSDcc

uživatelé
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