SMLoUVA o DíLo č. 1l2o21
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona ó. B9l2012 Sb,, občanského zákoníku
mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

sídlem:
lČ:

Se

Zastoupený:

Obec Zvěřínek
Hořátevská 41 , 2B9 13 Zvěřínek
00640689
Janou Hůlovou, starostkou
(dále jen objednatel)
a

2. Zhotovitel:Tritius Solutions

a.s.

sídlem: Vodní 25Bl13,602 00 Brno, Poštu na: Tomkova
lČ:
05700582, DlČ: CZO570O5B2

Se

2099, 390 01 Tábor

Obchodnírejstřík: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka7644
Zastoupený: lng. Jiřím Šilhou, předsedou představenstva
(dále

jen zhotovitel)
!.

Předmět smlouvy
Zhotovitel provede instalaci a konfiguraci knihovního systému Tritius (dále jen systém)
v rámci instance knihovního systému Tritius jehož licenci vlastní a provozuje Městská

knihovna Kutná Hora, knihovna pověřená regionálními

funkcemi,

ll.

Konkrétnírozpis prací
Zhotovitel provede
systému:

1.

2.
3.
4.

u objednatele následující úkony spojené s dodávkou

předmětného

konfigurace knihovny objednatele v instanci Tritia regionální knihovny
převod dat ze stávajícího knihovnického systému Clavius/Clavius REKS
předání přístupových údajůdo systému pro knihovnu objednatele
volitelné zajištění přístupu do Servisního portálu

ll!.

Garance zhotovitele

1.

2.
3.

4.
5.

Zhotovitel poskytuje záruku na knihovní systém dle rozsahu uvedeného na webu
v dokumentu Základní funkčnosti systómu Tritius po dobu hrazení roČního
udržovacího popiátt<u, Zhotovitel neodpovídá za dostupnost systému provozovaného
mimo hostingové centrum zhotovitele.
Zhotovitel garantuje dostupnost systému pokud je provozován pro regionální
knihovnu z hostingového centra zhotovitele.
Zhotovitel poskytuje záručnj a mimozáruční servis po dobu hrazení roČního
udržovacího poplatku.
Zhotovitel dává k dispozici nové verze systému (update) po dobu hrazení roČního
udržovacího poplatku.
Zhotovitel garantuje dodržování knihovnických a technických standardů (AACR2,
lSBD, MARC2'1, MARC2l/Autority, RDA)
lV.

Povinnosti objednavatele
pravidelné placení udržovacího poplatku 1x ročně ve výši 10o/oz ceny licence PoČÍnaje
od roku 2021.
2, Je povinen software užívatvýlučně pro své vnitřní účelyv souladu s účely,pro které bYl
software vytvořen.
jeho uŽÍvání
3, Není opráúněn software šířit, kopírovat nebo jiným způsobem umožnit
jinými osobami, nebude-li smluvními stranami předem písemně sjednáno jinak.
4. Néníoprávněn bez předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele
převési zcela nebo částečněpráva k softwaru poskytovaná Smlouvou nebo k jejich
eá.ti nu jakoukolitřetí osobu, nebude-li smluvnímistranami předem písemně sjednáno
1,

jinak,

V.

Cena a způsob platby
cenv za provedené dílo a následný udržovacípoplatek bylo dohodnuto takto
Cena vč. DPH
Cena bez DPH
Specifikace
15 000,00 Kč

18 150,00 Kč

Jednorázové nastavení systému Tritius

3 000,00 Kč

3 630,00 Kč

Ročníudržovacípoplatek (í0% ceny licence)

í 500,00 Kč

1 815,00

Trvalá licence systému Tritius REKS do 5000 sv.

Kč

1. Způsob úhrady ceny díla byl dohodnut takto:
a) Z'hotovitel vysiavífakturu se splatností minimálně 21 dnů na základě předání díla.

b)Znotovitelvýstaví pravidelně fakturu v prvním měsíci roku na roČníudrŽovací poPlatek.
c) raxtury budou hrazeny objednatelem na účetzhotovitele systému.
o; ranurá musí obsahovat oóecné náležitosti daňového dokladu dle § 29 zďkona Č.23512004

přidané hodnoty, ve znění pozdějšíchpředpisů.
předmět
smlouvy se rozumíden připsání platby na účetzhotovitele.
za
Dnem zaplacení ceny
pokud
zákonem a smlouvou stanovené náleŽitosti, je
všechny
faktura náobsahuje
f)
Óojeonatet oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit
nouou fakturu s novým termínem splatnosti, V takovém případě není objednatel v Prodlení
s úhradou.

Sb., o dani z

V!l.
Zabezpeéení ochrany osobních údajů

/

Zhotovitel je zpracovatelem osobních údajů,objednatel je správce osobních údajů
ve smyslu Zákona 11012019 o zpracování osobních údajůa Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016i679 ze dne 27 , dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchto údajůa o
zrušenísměrnice 95/46/ES (obecné nafízení o ochraně osobních údajů).
2, Správce osobních údajůzpracovává osobní údaje o čtenářích - jméno, příjmení,
datum narození, bydliště, uvedené na přihlášce čtenáře, za účelemvedení
knihovnické agendy, aby bylo umožněno poskytování knihovnických a informačních
služeb a byla zabezpečena ochrana knihovního fondu. Osobní údaje objednatel
používápouze pro jmenované účelypo dobu trvání čtenářského vztahu, chrání je
před zneužitím a neposkytuje je třetím osobám.
3, Zhotovitel se zavazuje, jako zpracovatel osobních údajůvymezených v odstavci 2
(dále jen ,,osobní údaje"), zpracovávat údaje tímto způsobem: spravuje systém,
provádí úpravy softwaru, programové změny apod. Zpracování se nesmí účastnit
žádná třetíosoba.
4. Zhotoviteltímto deklaruje záruky zpracovatele o technickém a organizačním
zabezpečeníochrany osobn ích údajů.
1.

Vlll.
Dalšíujednání
1.

2.
3.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, ztoho jedno vyhotovení obdrží
zhotovitel a druhé vyhotovení objednatel.
Tato smlouva nabývá plainosti dnem podpisu obou zúčastněných stran,
Obě strany prohlašují, že smlouvu uzavřely bez nátlaku a o svó svobodné vůli.
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