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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRODUKTU
101-0010 WWW stránky - Roční provoz (dáte jen „Produkt")
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „Smlouva")
SMLUVNÍ STRANY

1

Město Bochov
se sídlem náměstí Míru 1, 364 71 Bochov

IČO: 00254444
jednající: Miroslav Eger, starosta
kontaktní emailová adresa: podatelna@mesto-bochov.cz
datová schránka: hhxbfgd

(dále v textu smlouvy Jen jako „zákazník")
a

Galileo Corporation s.r.o.
se sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov

IČO: 25448714, DIČ: CZ25448714

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18789
bankovní spojení: Raiffeisenbanka.s., č. účtu: 999591001/5500
jednající: Dušan Procházka, MBA, jednatel

(dále v textu smlouvy jen jako „poskytovatel")

2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ
2.1 Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zajistit bezvadný provoz redakčního systému
a internetových stránek zákazníka www.mesto-bochov.cz (dále jen „stránky") na svém
serveru, dále poskytovat ve sjednaném rozsahu webhostingové služby s tímto provozem
související a povinnost objednatele zaplatit za zajištění provozu a dalších služeb stanovenou
odměnu.

3 SPECIFIKACE PRODUKTU
3.1 Rozsah Produktu. V rámci Produktu Poskytovatel zajišťuje následující rozsah služeb:
3.1.1 nevýhradní licence k užívání redakčního systému zhotovitele v rozsahu nezbytném pro
řádný provoz stránek, vč. veškerých budoucích změn,

3.1.2 pravidelný update redakčního systému, minimálně 2x za kalendářní rok, update může mít
vliv na jednotlivé moduly stránek a jejich funkcionalitu, ovšem při zachování původního účelu,
3.1.3 technická podpora prostřednictvím emailu, telefonu nebo vzdálené správy (vzdálenou
správou se rozumí ovládání počítače objednatele zaměstnancem zhotovitele přes internet,
prostřednictvím specializovaného softwaru, se souhlasem objednatele, objednatel má po
celou dobu probíhajícího spojení možnost sledovat veškerou činnost připojeného
zaměstnance),

3.1.4 zajištění kompatibility redakčního systému a stránek v internetových prohlížečích ve
verzích aktuálně podporovaných jejich výrobcem,
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3.1.5 datový prostor pro objednatele na určených serverech zhotovitele v rozsahu 11 GB (datová
kvóta),
3.1.6 neomezený přenos dat (traffic),
3.1.7 denní zálohování dat, záloha je k dispozici po dobu 30 dnů,
3.1.8 správa a údržba domény www.mesto-bochov.cz.

4 CENA
4.1 Cena Produktu. Cena Produktu je stanovena následovně:
4.1.1 Pravidelný roční poplatek činí 11 576 Kč (bez DPH) a je splatný předem na každé
zúčtovací období.

5 SOUČÁST SMLOUVY
5.1 Podmínky. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou aktuálně účinné všeobecné obchodní
podmínky Poskytovatele (dále jen „Podmínky"), které jsou dostupné na v administraci produktu
v sekci „Nastavení" záložka „Dokumenty", a jejichž znění v době uzavření této Smlouvy je
přílohou této Smlouvy. Uzavřením Smlouvy Zákazník vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas s
těmito Podmínkami.

5.2 Úpravy Smlouvy. Poskytovatel má právo změnit Smlouvu v rozsahu a v souladu s pravidly
stanovenými v Podmínkách.

6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1 Tato smlouva je sjednána na dobu neurčitou.

6.2 Úplná dohoda. Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Stranami ohledně poskytování
Produktu a nahrazuje jakékoliv předchozí písemné nebo ústní dohody či smlouvy uzavřené mezi
Stranami ohledně tohoto předmětu Smlouvy. Tato Smlouva zejména nahrazuje stávající
smlouvy o Produktu uzavřené mezi Stranami, které ke dni podpisu této Smlouvy zanikají. Bez
ohledu na obecný zákaz započtení v či. 7.8 Podmínek Strany výslovně souhlasí, že jakékoliv
nároky vzniklé z důvodu ukončení dosavadní smlouvy (tedy zejména poplatky zaplacené
Zákazníkem podle dosavadní smlouvy o poskytování příslušného produktu mezi Stranami)
mohou být Poskytovatelem jednostranně započteny na cenu Produktu podle této Smlouvy.
6.3 Stejnopisy. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
ze Stran obdrží jeden.

6.4 Účinnost. Tato Smlouva nabývá účinnosti ode dne 1.6.2022.

V Chomutově dne 26.04.2022
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