
Nemocnica s poliklinikou

Sídlo:
lčo;
Dlč / Ič DPH:
V za5túpení:

d'alej ,,odberater''

a

PRoMY§ soft, s,r.o.

Sídlo:
Zapísaná v:
lčo:
D|č / |č DPH:
V zastúpení:

d'alej ,,dodávat€r

Dodatok č, 2
k servisnej zmluve z 01.12,2005

uzatvoreneJ medzi zmluvnými stranami

Myiava

staromyjavská 59, 907 01 MYiava
00 610 721
2021039988 / sK2021o39988
PhDr. Elena Štefíková, MPH, poverená riadením nemocnice

Námestie M.R.Štefánika 582/298, 9o7 01 Myjava
oR os Trenčín, oddiel: sro, vložka číslo: 1892o/R
36 276 a47
2022084097 / 5K2o22ouog7
lng. Ján Hmčiar, konatel spoločnosti

l. PREDMET DoDATKU
Dodávatera odb€ratersa dohodli na nasledovných zmenách zmlUvy:
1. článok ll. Předmď rmluw, bod t) sa mení nasledovne:

Dodávater sa touto zmluvou zavázuie odberaterovi Wkonávať za dohodnutú cenu a v spolupráciso zodpovednými pracovnftmi odberatera bežné činnosti výpočtového strediska, hlavne
udržiavať vlípočtovú techniku a programové vybavenie odberatela v prevádzkyschopnom stave.

2. Článok lll. Rozsah prác, bod 1) sa mení nasledovne:
Dodávater sa 2avázuje zabezpečiť yýpomoc pri prevádzke výpo&ového ďredlska prácami podía
Prílohy č. 1tejto zmluvy v rozsahu do 60 hodín mesačne (slovbm do šesťdesiat hodín}.

3. Článok v. c€ny, platobné podmienky, bod 1} sa mení nasledovne:
cena za predmet zmluvy boía stanovená dohodou v 5úlade § § 3 zákona o cenách č. 18/1996 z_ž.a predstavuje 2o,oo EUR bez oPH aa hodlnu práce (slovom dvadsať Eur).

4. Článok v. ceny, platobné podmienky, bod 2) sa mení nasledovne:
cena s DPH bude počítaná a faktu.ovaná podra sadzby DPH platnej v čase dodania služby.

5. Článok v. ceny, platobné podřfii€nkY, bod 3t 5a mení nasledovne:
cenu za po§k]/tované servisné raýkony a služby bude dodávateí fakturovať po skončení danéhokalendárneho mesiaca so splatnosťou 14 dní (slovom štrnásť dní).

6. P.ílohe č. 1 Roz§ah dohodnutýGh služieb 5a mení nasledovne:
Bod 1. Pravidelné činnosti spadajúce pod predmet zmluw;

a/ Mesačné uzávierky Nlsu FoNs a Medicom.
b/ Mesačné užávierky ekonomich/ch a prevádzkovo-technických programov.



c/ centrálne spracovanie dokladov a dávok pre zdravotné poi§ťovne,

d/ Zabezpečenie výkaznícwa pre Nczl, tvorba štandardných zdravotných a ho§podárskych

štatistík.

Bod 2. Nepravidelné činnosti spadajúce pod predmet zmluw:

a/ zabezpečenie prevádzky a ri€šenie kolízií jednotliv,ých modulov Nlsu FoNs a Medicom,

návrhy jeho modernizácie, rozširovania a efektívneho využívania,

b/ zabezpečenie prevádzky ekonomického a prevádzkovo-t€chnického programového

vybavenia (espin, Human, programov,ý balík PRoHls, telefóny, vrátnica",)

Bod 3. Činnosti nad rámec zmluw:

a/ Tvorba neštandardných zdravotných a hospodárskych štatistík,

b/ Tvorba software.

c/ ostatné práce s prostriedkami \r'ýpočtovej technlkY, programo\^ým vybavením a údajmi,

ktoré nie sú uvedené v bode 1. a 2. tejto prílohy,

ll, PrATNosŤ A ÚÚNNosŤ DoDATKU

1. Dodatok nadobúda platno§ť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami,

2. Dodatok nadobúda účlnnosf d ňa or.o3.2o22. Ak má odberater povinnosť zverejniť dodatok- 
piJá pr"a"i legislatíW, a ak ho nestihne zverejniť do vyššie uvedeného dátumu účinnosti,

ioaator naaáuuaa ,:tinnosť až nasledujt]cim dňom po jeho zverejnení,

lll. zÁvEREčNÉ UsTANovENlA

1, odberateí je oprávnený zverejniť dodatok podía § 5 a) Zákona č, 21ť2ooo z, z, v znení

neskorších prejpisov a V zmysle ust, § 47a obč, zák, v centrálnom re8istri zmlúv tJradu vlády

in, Ja"U" na webovom sídle objednávatera ako povinnej osoby, a/alebo v Obchodnom

vestníku.

2. Dodatok je Whotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana dostane po jednom,

3. Podpísaním dodatku obidve strany potvrdzujú, že sa dókladne sjeho obsahom oboznámili,
-- 

pá.J.u-ai mu, a žé dodatok bol uzátvorený po vzájomnom prejednanl podra ich slobodnej

vóle, nie vtiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok,

V Myjave, dňa .Ť;....... ... .,*e- V Myjave, ť - 2022

za odberateía; za dodávatera:-HemocnicasporirriniXou -Touvr 
Jy;^Á;)

Staromyjavská 59 l , ?,Á ;,; ^;; ,";,,." 
I

9n" - MYJAVA ;* ,_j!-? 
-|1-.

lng. Ján řtrnčlar
konatel' PRoMYs soft, 5.r.o.

PhDr. E| -.efíková, MPH
, poverená íiadením NsP Myjava


