
Ev. číslo: MA-09-12-2019

Smlouva o zřIzení a provozu mobilní aplikace
uzavřená podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Online-Team s.r.o.
se sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov
IČO: 04469275, DIČ: CZ04469275
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 36368
zastoupená:
(dále v textu smlouvyjen jako ,,poskytovatel")

a

Obec Babylon
se sídlem Babylon 27, 345 31 Babylon
IČO: 00572551
zastoupená: Pavel Bambásek, starosta
kontaktní emailová adresa: info@babylon-obec.cz
(dále v textu smlouvyjen jako ,,objednate/")

uzavÍrajÍ tuto smlouvu

1. Předmět plnění

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zprovoznit pro objednatele mobilní aplikaci
V OBRAZE, specifikovanou v ČI. ||. této smlouvy (dále jen ,,aplikace"). zajistit její bezvadný
provoz a internetový datový zdroj (dále jen ,,datový zdroj"), který aplikaci poskytne informace
z internetových stránek objednatele (dále jen ,,stránky"), a povinnost objednatele zaplatit za
poskytnuté služby stanovenou odměnu.

2. Specifikace aplikace

2.1. Aplikace po instalaci a spuštěni přináší přehled aktualit ze stránek objednatele na
mobilní zařízeni uživatele, který si aplikaci do zařízení stáhne. Upozorni na nově vložené
zprávy, akce, fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce. Aplikace pouze
zprostředkovává obsah ze sledovaných stránek a nepracuje s žádným vlastním
obsahem.

2.2. Aplikace je optimalizovaná pro mobilní telefony, vyžaduje mobilní operační systém
Android nebo lOS (ve verzich aktuálně podporovaných jejich výrobcem) a přistup
k internetu.

2.3. Aplikace je dostupná ke staženi přes online distribuční službu Google Play nebo Apple
Store.

2.4. Data se ze stránek objednatele načítaji do aplikace minimálně 1 x denně.
2.5. Pro funkce spojené s polohou, např. hledání v okoh obce, potřebuje aplikace povolit

práva na zjištění polohy.
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3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Poskytovatel je povinen poskytnout objednateli podklady k vložení aplikace do
internetových stránek nejpozději do 1 měsíce od nabyti účinnosti této smlouvy a
následně provést bez zbytečného odkladu zaškoleni.

3.2. Poskytovatel je povinen zajistit bezvadný provoz aplikace a datového zdroje.
3,3, Poskytovatel neodpovídá za poruchy provozu způsobené okolnostmi, jež nastanou

nezávisle na vůli a mimo sféru vlivu poskytovatele.
3.4. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli veškerou součinnost potřebnou pro

plněni povinností poskytovatele dle této smlouvy.

4. Cena a její splatnost

4.1. Cena za zprovoznění aplikace a datového zdroje dle této smlouvy činí
12 500,- KČ + DPH (k uvedené částce bude připočtena DPH, dle platných právních
předpisů).

4.2. Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli sjednanou cenu dle ČI. 4.1. na základě
faktury se splatnosti 14. d ni ode dne jejího vystavení.

4.3. Cena za zajištění provozu aplikace a datového zdroje dle této smlouvy a licenční
poplatek za užívání na 12 měsíců činí 3 500,- KČ + DPH (k uvedené částce bude
připočtena DPH, dle platných právních předpisů).

4.4. Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli sjednanou cenu dle ČI. 4.3. vždy předem na
nás|edujÍcÍch 12 měsíců na základě faktury se splatnosti 14. dní ode dne jejího vystaveni

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Tato smlouva je sjednána na dobu neurčitou.
5.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem,

kdy dojde k předání podkladů ke stažení aplikace objednateli.
5.3. Obě strany mohou tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodů, výpovědní doba

je 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce nás|edujÍcÍho po měsíci, v němž byla
výpověď' smlouvy doručena druhé straně.

5.4. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení.

5.5. Změny a doplňky této smlouvy je možné činit po dohodě smluvních stran ve formě
písemného dodatku.

5.6. Tato smlouva a vztahy z ní vyp|ývajÍcÍ se řidi právním řádem České republiky, zejména
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

V Chomutově dne 19. 12. 2019

Online-Team s.r.o.
(poskytovatel)

(C")) Online-Team
Březenecká 4808, 430 04 Chomutov
IČO: 04469275, www.online-team.cz

info@online-team.cz

V Babylonu dne L 2 i.2O 2C'

-" Obec Babylon
(objednatel)
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