Ev, číslo:[/A-101-11 2016

Smlouva o zřízeni a provozu mobilní aplikace

uzavřená podle u§tanovení § 1746 odst. 2 zákona ó. 89/2012 sb. obóanský zákoník

online-Team s.r.o.

se sidlem Březenecká 480B, 430 04 chornutov
|Čo: 044692]5 DlČ: cz]4469275
zapsaná V oR Vedenérn Krajskýrn soudem V ÚSt nad Labem oddl c, Vloz[a 36368
zastoupená: Jiři Kneř, jednate
(dále v textu smlouvy jen jako ,,poskr.tovatel")
a

Město DobřichoVice
.e sidlem Vilova ó1 252 ?9 DoDlic,loý,ce

čo:OO241 1B1
zastoupená] ]ng, Petr Har.pl starosta
kontaktni erl,]a oVá adresa: inío@dob. chovice,cz
(dáIe v textu smlouvyjen iako ,,obiednatel")
UZaVira]í tuto sralouVU

1.

Předmět plněni

Předmětem této sm ouVy ]e záVazek poskytovateie zprovoznit pro objednatele mobilní ap]]kac
specfikovanou Včl. této srnlouvy (dáie jen ,ap kace"), zai sti1 ]ejí bezvadný,
provoz a nternetový daloýý zdlo) (dá]e ]en
zdroj"), který ap]]kac poskytne nformace
'datový
z nternetových stránek ob]ednatele (dá e jen
a povinnost ob]ednate e zap atlt za
'skánky'),
oo5ky^,Ié s _zoy <lanove^oJ oomenL

VoBMZE,

l

2.

specifikace aplikace

2,'1, Aplikace po nstaaci a spuštěnl přnáši přehled aktua]it Ze st.ánek objednate e na
mobiln í zařízen l už Vate e, který s ap kac do za řízen i stáh ne, U pozorn í na nově Vložené

22.

zpráVy, akce, fotografie nebo dokurrrenty Vyvěšené na úřední desce, Aplikace pouze
zprostředkoVáVá obSah ze S edoVaných stránek a nepracu]e sžádným Vlastníli
obsahern.
Ap ikace je optirna zovaná p.o mobiln teefony, Vyzaduje rnobiin operačnísystérn
Android nebo ios (Ve Verzích aktuálně podporovaných jejich Výrobcem) a přistup

k nternetu,
2.3, Ap kace je dostupná

2,4,

2.5

ke staženi přes onlne d]stribučníslužbu Goog e Play nebo Apple

Store.
Data se Ze stránek objednatele načitajídoapljkace rninimálně 1 x denně,
Pro funkce spojené s polohou např, hedání Vokolí obce, potřebuje apikace povolit
práVa na Zjištění polohy,

stíana

1 (celkem 2)

3.

Práva a povinnosti smluvních stran

3.1, Posk},tovatel ]e povlnen poskytnout objednateli pod\lady k vloženi aplikace do
interneto\^ich stlánek nejpozději do í měsice od nabytí účinnostitéto smlouvy a
následně provési bez Zb},tečného odkladu zaškolení.

3.2, Posk},tovatelje povinen zajistit bezvadný plovoz aplikace a datového zdroje,
3.3, Poskytovatel neodpovídá za poruchy píovozu způ§obené okolnostmi, jež nastanou
3.4,

nezáVisle na Vůli a mimo sféru Vlivu poskytovatele,
objednatel se Zavazuje poskytnout poskytovateli Veškerou souěinnost potřebnou pro
plněni povinností poskytovatele dle téio smlouvy.

,l,

cena

a

jeii splatnost

4.1. cena za zprcýozněníaplikace a datového zdroje dle této smlouw činíí2500,-Kč.
4.2, objednatel je povinen zaplatit poskytovaieli sjednanou cenu dle čl. 4.1. na zák|adé
4,3,
4.4,

faktury se splatností 14, dní ode dne jejího vystavení,
cena za zajištění provozu aplikace a datového zdroje dle této smlouvy a licenění
poplatek za užíVánína 12 měsícúčiní3 500,- Kč.
objednatelje povinen Zaplatit poskytovate|i sjednanou cenu dle čl. 4,3, Vždy předem na
následujícich 12 měsícůna základě faktury se splatností '14. dníode dne jejího Vystaveni

5.
5,1

,

závěrečnáustanovení

Tato smlouva je sjednána na dobu neurčitou.

5-2. Tato smlouva nabí/á platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnostidnem,
kdy dojde k předání podkladů ke staženíaplikace objednateli,

5,3, obě strany mohou tuto smlouvu lypovědět bez udání důVodů,\^ýpovědní doba

5,4.
5,5.
5,6.
5.7.

je 3 měsíce a počínáběžet prvním dnem měsíce následujicího po mě§íci, V němž byla
VýpoVěď smlouvy doručena druhé stlaně,
Poskytovatel není kedni uzavření smlouvy plátce DPH. Pokud se V průběhu platnosti
smlouvy stane posk}.tovatel plátcem DPH, bude k ceně s|užby připočtena DPH, dle

platných práVních předpisú,
Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, Z nichž každá smluvní strana obdži po
jednom vyhotoVení.
Změny a doplňky této smlouvy je možnéčinit po dohodě smluvních stran Ve formé
písemnéhododatku,
Tato smlouva a vzíahy zni Vyplývající se řídí právním řádem Českérepubliky, zejména
příslušnými ustanoveními zákona č. 8912012 sb-, občanský zákoník, Ve znění pozdějších
předpisů.

V chomutově dne 29, 11, 2016

onlinš-Team s.r.o,
(posk}4ovatel)
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