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Nir‘ie uvedeneho dne, mésice a roku

Nézev: Méstské Efist Praha-Lysolaje (ve jménu knihovny MC Lysolaje)
5e sidlem: Koverenské SIS, Praha-Lysolaje, 16500
160: 00231207
jejimijménem jednei: Ing. Petr Hlubuéek, starosta
(dole téfc .,Knihovna“)

a

Nézev: Team Business, s.r.o.
se sidlem: Praha 4, Nusle, Marie Cibulkove 15 124’ 16

160: 24146641
DIC:(:224146641
zapsané 1.4 obchodnim rej stfiku 1redenem Méstskfm soudem v Praze oddi I C, vloZka 253107
jejimi jménem jedné: lng. Martin Lipert, jednatel
(déle te'fé ,,Poskytovatel“)

spoleéné téi ,,smluvni strany“

uzavi‘ely tuto smlouvu o spoluprfiei

(dfile téi ,,smlouva“)

1. Prodmét smlouvy
1.1 Knihovna na zékladé této smlouw objednévé u Poskytovatele implementaci cloudového Feienl’

knihovm’ho open source systému Koha, kter? svoji funkénosti splfiuje poiorelawrloyr k zékonny‘rm
vistupflm (Roéni’ virkaz o knihovné pro Ministerstvo kultury), a katalogu VuFind od
Poskytovatele. Za sjednané sluiby 5e Knihovna zavazuje Poskytovateli wplatit smluvni odménu
definovanou 1.: této smlouvé.
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2. Liconéni prsiva a vlastnictvi dot

2.1 Poskytovatol prohlaéujo, io disponujo voikorfimi liconEnimi préw pot‘r’obnfrmi pro poskytovéni
sluiob v rozsahu a dlo této smlouw.

2.2 Uiivatolské, biblio a transakEni data (dole jon "Dato") jsou vo vlastnictvi Knihovny.
2.3 Smluvni strany sjodna’vaji, io pro 116o oloktronick‘ich vipfijéok [a daisich sjodnaniroh sluiob,

napF. zasiléni SMS notifikaci) jo Poskytovatol oprévoén disponovat Dory pro zajistoni plno’
funkEnosti dané sluibv.

3. Rozsah implomontaoo
3.1 Instaiaco systomu Koha no sorvory Foskytovatolo
3.2 Nastavom’ a spusténé svstému Koha dlo potf'ob Knihovny
3.3 lmplomontaco katalogu VuFind {konfiguraco a napojoni na Koha systo’m)
3.4 Zaskoloni' zaméstnancfl knihovny

4. Smluvni odména
4.1 Smiuvm’ odménu wploti Knihovna Poskytovatoli 2a poskytovéni sluiob dlo toto smlouw vo viii

29 (100 KE 5 DPH no zéklado zaslanoho dafiovoho dokladu {faktury} Poskytovatolo so splatnosti
14 dnfl.

4.2 Smluvof stronyr sjodnévaji, io Knihovna wplati odménu Poskytovatoli vo dvou Eéstoch:
(1.) 30% “Rio Smluvnl' odmény prod zaha’jonim implomontaco,
(2.) 70% vise smluvni odmény po zahéjoni ostrého provozu systému Koho v Knihovné, nojdfivo
vsak po whlésoni Wslodkfl dotaEniho programu VISK3 pro rok 2018.

4.3 Poskytovatol so zavazujo zpraoovat podklady pro podéni dotaEni iédosti VISKB l Ministorstva
kultury a Knihovna so zavazujo podat vo prospéch pFod-tu toto smlouw iédost VISKB
v Fédno’m torminu do 10. 12. 2017 vo vfii 70% odmény stanovoné v odst. 4.1.

4.4 V pfipadé zkréconi' El noziskénl' dotaco pro projokt implomontaco dlo této smlouw z dotaEm’ho
programu VISK Ministerstva kultury CR so Poskytovatol :avazujo roalizovat projokt so slovou
vo vfii nozu’skanirch Ei zkra’confych dotai‘nich prostFodkfl VISK.

5. Doha trvéni smlouvy a odstouponi od smlouvy
5.1 Dbo smluvni strany wnaloii maximélni usili (a souéinnost), abv pFodmét této smlouw byl

roalizova’n maximélné do 1 roku od podpisu to'to smlouw.
5.2 Taro smlouva nabfrvé dEinnosti dnom podpisu obéma srnluvnr’mi stranami. Smlouva so uzaviré

na dobu urEitou a to do doby sploéni oilfl implomontaco dofinovanfroh 1.: El. E. 3 Rozsah
implomontaco.

5.3 V pi‘l’padé jodnostranného wpovézonl’ smlouw wplatpovidajici smluvni strana druhé smluvni
strané smluvnl' pokutu vo viii 50% Smluvni odmény dlo El. 4.1. kromé pfl’padfi dofinovanfch 1.:
toto smlouvé.

5.4 V pi‘l’padé podstatného porusoni' smluvnfch podrnr'nok lzo smlouvu wpovédét jodnostranné s
platnosti od data pi'sornného dorqni viroovédi druhé smluvni strané.
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6. GDPR
Poskytovatel prohlafiuje, ie

I zajfsti ochranu ziskany’rch osnhnich fldajfl v snuladu 5 nafi'zenl’m EU 2016/679
I Dsobni informace VVUiijE pouze k flEelu stanoveny’rm touto smlouvou
t Zajisti u vfiech 050b, které zl'skajl' pFistup k usobni'm datflm, prnikolem’ n nakléda’ni osobnich

Lidajfi dle naFizeni EU 2016/6379

7. Zévéreéné ustanflveni
11 Poskytovatel nenese odpovédnost za jakéknli nésledky zpflsobené hackerskirm Utokem iii wéfif

moci. Knihovna bare na védoml’, ie p‘fenesené data 29 stévajicfho systému nemuseji bin zcela
identické a kompletni.

12 Veikera’ uznémeni dle tétn smlouw musi b9”: ufiinéna, e-mailem Ei pl'semné, doruéena druhé
smluvni strané bud’ elektrunicky, osobné nebo dnporufienitm dopisem, neni-Ii we smlnuvé
stanoveno jinak.

13 Jsou-Ii we smlouvé uvedeny Ihfity ve- dnech, mé se 23 to, ie se jedné n dny kalendéFni, neni-li ve
smlouvé stanoveno jinak.

14 Préva a povinnosti touto smlouvou neupravené se Fidi ustanavenimi Ubéanského zékom’ku a
Autorského za’kona.

15 Préva a povinnosti z této smlouw pfechézeji i na prévnl' nastUpce smluvnich stran.
16 Smlouvu Ize ménit Ei doplfiovat pouze formou vzestupné Eislovam’rch pisemnwh, které musi

ndsouhiasit ubé smluvnf strany.
1? Tate smlouva je whotovena ve duou stejnopisech, z nichi kaidé 1e smluvnich stran obdrii pa

jednom whotaveni.

V Praze dne 28.11.201? V Praze dne 24. 11. 2017

lng. Martin Lipert Ing. Petr Hlubuéek,
Pnskytovatel Starosta


