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Gappex s.r.o. i I J 2 G2 [i
se sídlem Na ClmbálE 104/2, PSČ: 143 OO Praha 4

IČ: 6835732
l

zapsaná v obchodnim rejstříku C 289441 vedená u Městského soudu v Praze

Jejímž Jménem Jedna' Daiibor Němec, jednatel SPOIEČUDSU

služeb” na straně(dále jako „Poskytovatel jedné)

ČR stanice hiavnlho města se sídlem v PrazeHygienická Prahy

Se sidiem Rytířská 404/12, 11001 Prahal

iČO: 71009256

zastoupená MUDr. Zdeňkoc Jágrovou, řed iteikou

ne straně(dále Jako „ObJednateV druhé)

uzavíran' níže uvedeného dne, měsíce a roku podie usta novem' š uzavřená podle š 1746 odstr Z lákona č„ 89/2012

Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů násiedujici

Smlouvu 0 poskytování služeb

Předmět smlouvy

1.1. Podpisem této smlouvy se Poskytovatel služeb
zavazuje zapštovat pro Obyednateie služby poskytování

odborné technické pomoci, to v rozsaht a za podmínek stanovených touto smlouvou (dále též Jen „služby"),

Objednatel L1: zavazuje zaplatit za to Poskytovaleh smžeb odměnu poskytnout Poskytovateh smžeb veškerou

součinnost potřebnou pro řádné a včasné plnění závazků Poskytovatel služeb

1.2. Poskvtová nl :lužeh bude ZaháJEnD v den účinnostl této smlouvy.

Rozsah způsob poskytová ní odborné technické pomocl

2.1. Odbcrná technická
pomoc

k lntemetové apllkam www hygpraha.cz sestává z následujících činností

služeb:Pnskvmvatele

a) poskytování technických konzultací

b) poskytovánl programátorských kapacít

C) provádění servrsních zásahů (ve smyslu odstraňování závad provozních problému)

d) běžné servisní Činnost (ve smyslu úprav rozšíření systému)

e) vytváření nebo úprava dokumentace týkalící se provedených člnností, le-Il požadována Objednatelern.

2.2 Pos kytova te služeb se zavazuje poskytovat pro Obled natele odbornou technrckou
pomoc

dle odst. 2.1.

v rozsahu termínech:následujícím

al Rozsah služeb, ktere' bude Poskytovatel služeb Objednatelí poskytovat na základě této smlouvy, le

maximálně 5 hodin za ka Ždv kalendářní měsíc (dále len „Fond práce”l, Čírnž není dotčena možnost

převod u hodin dle následující věty. V případě nevyčerpání všech hodin z Fondu práce le možné

nevvčerpané hodínv u Fondu práce vždy převádět do měsíce následulícího, ne lvyše však 6× za

sebou, v rozsahu maximálně 30 hodin V případě potřeby objednatele o poskytnutí dalších hodin

Poskytovatelem služeb bude o tomto DČlnĚHB nová samostatná dohoda.
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