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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 8lL789, ].06 00 Praha 10

lČ:267 ].]. O95, DlČ CZ267LhO95
zastoupený: Martinem Šťastným, jednatelem

dále jen,, Poskytovatel"

a

Institut postgraduá!ního vzdélávání ve zdravotnictví
státn í p říspěvková o rga n izace zřizená M i n iste rstve m zd ravot n ictví
se sídlem: Ruská 85/2472,Loo 05 Praha 10
lČ: 000 23 84t DlČ: CZ00023841
zastoupený: MUDr. Antonínem Malinou, Ph.D., MBA, ředitelem

dále jen ,,Nabyvatel"

uzaVÍrají tento

Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí podlicence a smlouvě o
systémové podpoře

č. smlouvy/registrace : HE0-002/20L3

1. Předmět dodatku smlouvy

L.L. předmětem tohoto dodatku je rozšíření podlicence k produktu Helios Orange, tj. oprávnění
kvýkonu právve smyslu ustanovení bodu 1.2. smlouvy HE0-002/2013.

L.2. Nový rozsah Helios Orange v příslušné konfiguracije uveden v příloze číslo 1.

2. Cena a platební podmínky

2,t, Smluvní strany sjednávají, že celková cena za podlicenci systému Helios Orange, se navyŠuje o

rozšíření licenčního poplatku ve výši L2 92O,- Kč. Nová výše licenčního poplatku sjednaná v bodě

3.1. smlouvy je tedy 364 47L,- Kč bez DPH. Poplatek se navyšuje o zákonnou sazbu DPH.

2.2. Nabyvatel se zavazuje finanční plnění specifikovaná v předchozím ustanovení 2.L. odst. tohoto
článku uhradit bezhotovostním převodem na základě faktur vystavených poskytovatelem ve

splatnosti, která bude stanovena na příslušné faktuře.

2.3. V rámci smlouvy o systémové podpoře ve smyslu ustanovení 1.3. odst. 1. článku smlouvy

H1o-oo2l2o13 se nabyvatel zavazuje za systémovou podporu hradit poskytovateli roČní pauŠální

poplatek navýšený o 2 326,- Kč, tedy nově ve výši 69 L54,6O 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. 4, který nabývá své platnosti a účinnosti dnem podpisu, je vyhotoven ve dvou
exemplářích, z nichž každá 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 t4O 02 Praha 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,

Veškeré náležitosti, které neřešítento dodatek, se řídízákladnísmlouvou č. HE0-002/20I3

V Praze dne 16. 5. 2016

3.4.

3.5.

TXlSftT;i!.
106 O0 Praňa íO

ffi:::::
nabyvatel

MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA
poskytovatel

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

celftorný počet uživatelů 21

sy3téín
Jádro §yslému 2l

Jazykovó verze
ČeskÝ iaark

Le§islatiyy
česká leqislaliya

Komunikace § banl€rni
cZť0710} Česká národni banka

§Z{0100} Komerční banka, a,s.

Exonomika a linanční řizeni
ůčetnictví 9

Rozpouštení a preúčtování režií 5
Pokládnfi 9
Maietek 4

lnventura maietl(u _ čárové lt&v
Hglio9 controllinq

VÝI$ZY a rerorfy 5

Fin.tnční analÝea a olánování 5

ManažerskÉ rozhrani MS Excel
Sftlattové h§spodář§§a a obchod

Fatt§fa§e 5

CRijl a službv
Evidence po§ty a datové schíánlry 5

Mzdy a lidské zdroie
MZdV §
p§rsonali§til(a 5

Doprava
cestovní náhradv 5

knina iízd 2

Rozši řujici fun*cionility
lsDoC

ModUlv uživatelé


