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Smlouva o správě webových stránek

uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

|. Smluvní strany

Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou:

Dodavatel:

Ing. Stanislav Mareš, nar.

5 místem podnikání Švihovská 550/23, 142 00 Praha 4— Písnice

IČ: 88880966

E-mail:  

 

(dálejen „Dodavatel")

a

Objednatel:

Městská část Praha-Libuš

se sídlem Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 — Libuš

IČO: 00231 142 , DIČ: c200231 142

Zastoupena Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

E-mail: mc.libus@praha—libus.cz

(dálejen „Odběratel")

uzavírají tuto Smlouvu o správě webových stránek (dále jen „servisní smlouva")
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Předmět smlouvy

Předmětem smlouvyje závazek:

1. Dodavatele spravovat a udržovat webové stránky městské části Praha-Libuš,

přístupné na webové adrese www.praha-libus.cz

2. Odbératele za poskytnuté služby hradit sjednanou odměnu.

Rozsah dohodnutých prací dodavatele je specifikován v článku lil. této servisní

smlouvy.

II. Rozsah prací

Rozsah prací činí 2 hodin/měsíc.

Dodavatel se zavazuje plnit následující požadavky Odběratele, které současně

představují rozsah Dodavatelem prováděné činnosti:

1. Drobné práce nepřesahující měsíční objem alokovaných hodin (např. úpravy

textů, pomoc pracovníkům Odběratele při práci s redakčním systémem, drobné

změny vzhledu, navigace apod. za účelem zlepšení a zjednodušení webových

stránek ve vztahu ke koncovému uživateli).

2. Poskytovat telefonickou a e-mailovou technickou podporu pracovníkům

Odběratele, operativně řešit dotazy ke stránkám a případné technické závady či

poruchy na webových stránkách.

3. Aktualizace webových stránek na poslední verzi modulů ajádra Drupal 7
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III. Doba odezvy

Smluvní strany se dohodly na způsobu odstranění případných vad zjištěných

Odběratelem takto:

1. Odběratel se zavazuje nahlásit vady bezprostředně pojejích zjištění primárně na

e-mailovou adresu:

nebo na telefonní CIS o:

2. Dodavatel se zavazuje zahájit úpravu zjištěných vad nejdéle do:

a) 48 hodin u textových vad

b) 24 hodin u grafických vad

c) 12 hodin v případě vad ve funkčnosti webových stránek www.praha-

libus.cz

Dodavatel se zavazuje vady odstranit nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne

zahájení nápravy v případě vad ve funkčnosti stránek a do tří pracovních dnů ode

dne zahájení nápravy u textových a grafických vad.

Vady, které nespadají do shora uvedených kategorií, budou odstraněny nejpozději

do 5 pracovních dnů od zahájení nápravy.

Odběratel se zavazuje poskytovat Dodavateli potřebnou součinnost k výkonu

smluvených prací a bere na vědomí, že součinnost z jeho strany je podmínkou pro

úspěšný výkon prací smluvených v této servisní smlouvě.

Pokud odběratel neposkytne dodavateli náležitou součinnost pro řádný výkon

smluvených prací, nemůže se dovolávat lhůt plnění uvedených v tomto článku.

Odběratel se zavazuje zajistit Dodavateli pro jím vykonávanou činnost nezbytné

přístupové údaje a také případné podlicenční smlouvy, je-li jich třeba k výkonu

činnosti Dodavatele.

vady zapříčiněné cizím zaviněním

Dodavatelem a nevztahuje se na né doba odezvy popsaná v článku IV. Dodavatel

poskytne součinnosti při odstraňování důsledků těchto závad.

vrv.

stránkách při manipulaci Odběratele se zdrojovými soubory stránek serveru,

manipulaci s databází, nastavením parametrů serveru, které zapříčiní závady na

webových stránkách a také závady vzniklé útokem na stránky třetí osobou.
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IV. Cena za správu a údržbu webových stránek

Cena za správu webových stránek dle dohodnutého rozsahu prací viz článek |||. této

servisní smlouvy je stanovena na částku 1 200,- Kč bez DPH za měsíc, kdy tato

částka bude hrazena měsíčně, vždy na konci zůčtovacího období na základě

daňového dokladu vystaveného Dodavatelem. Splatnost daňového dokladu je 14

dní. Nevyčerpané hodiny uvedené v článku ili se nepřevádí do dalšího měsíce ani se

nesnižuje částka paušálního plnění uvedená ve větě první tohoto odstavce.

Cena za servisní práce nad rámec této servisní smlouvy činí 600 Kč za každou ijen

započatou hodinu bez DPH. Cena za programátorské práce nad rámec této smlouvy

činí 600 Kč za každou ijen započatou hodinu bez DPH. Tyto ceny jsou určeny pro

odhad případných dalších prací dle požadavků Odběratele na základě předem

domluvené objednávky Odběratele a na základě vytvořené písemné analýzy

odsouhlasené oběma stranami.

V. Mlčenlivost

Dodavatel a Odbératel se zavazují neposkytovat žádné třetí osobě jakékoliv

důvěrné informace, ani další důvěrné údaje, které získali v rámci plnění této servisní

smlouvy a to ani v budoucnu po skončení smluvního vztahu dle této servisní

smlouvy. IX. Závěrečná ustanovení Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění.

Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Kterákoliv smluvní strana je

oprávněna smlouvu vypovědět bez uvedené důvodu v jednoměsíční výpovědní

lhůtě, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Tuto smlouvu je možno doplňovat či měnit pouze písemnými dodatky, po

předchozím výslovném souhlasu obou smluvních stran.

Tato Smlouva bude uveřejněna Odběratelem prostřednictvím registru smluv v

souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve

znění pozdějších předpisů. Smluvní stranyjsou povinny se při uzavírání dílčích smluv

na základě této Smlouvy řídit, mimojiné, zákonem č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, kdy po podpisu smlouvy obdrží

jedno vyhotovení Odběratel a jedno vyhotovení Dodavatel.
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Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem zveřejněním prostřednictvím registru smluv.

V ........................ dne ......... \) gm,“ ěw; S «0 2048

    
objednatel z otovitel

  
drualas.cz info@drualas.cz (, drualas


