SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ APLIKACE „QTRONIK CLOUD“ Č. QTC_4783_21_001
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli/y TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo, se sídlem
Terezín, ul. Prokopa Holého 183, PSČ 411 55, IČ: 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Dr, vložka 73
bankovní spojení:
169364790/0300
zastoupena:
Bc. Vladimírem Sakařem, předsedou družstva
(dále jen „poskytovatel“)
a
obchodní firma/název
Město Roudnice nad Labem
sídlo:
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
identifikační číslo:
00264334
adresa elektronické pošty:
qdwbviv
zapsaná(ý):
zastoupen(a):
Ing. Františkem Padělkem, starostou města
(dále jen „nabyvatel“)
tuto SMLOUVU O VYUŽÍVÁNÍ APLIKACE „QTRONIK CLOUD“ dle ustanovení § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Touto smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli licenci k počítačovému programu „QTRONIK Cloud“,
včetně jeho rozšiřujících modulů a souvisejících mobilních aplikací, jenž je blíže specifikován v příloze č. 1
této smlouvy (dále společně jen jako „software“) a je poskytován nabyvateli formou SaaS (Software
as a Service), přičemž nabyvatel se touto smlouvou zavazuje hradit poskytovateli za poskytnutí licence
k software jednorázovou licenční odměnu stanovenou v čl. A. této smlouvy. Práva a povinnosti smluvních
stran z této smlouvy, včetně vymezení jednotlivých pojmů v této smlouvě použitých, jsou blíže
specifikována v obchodních podmínkách poskytovatele (dále jen „obchodní podmínky“) a ceníku
poskytovatele (dále jen „ceník“).
Software je určen pro využití při komunikaci s počítačovými programy a hardware poskytnutými nabyvateli
poskytovatelem na základě zvláštních smluvních ujednání stran.
čl. A. Rozšiřující moduly software a odměna za licenci k software
Výčet rozšiřujících modulů zahrnutých v Celková výše jednorázové Splatnost odměny poskytovatele
software
odměny
poskytovatele
v Kč bez DPH
Odbor dopravy
Jednorázově do 28.02.2021, za
QTCloud_Modul webových rezervací
které je odměna poskytovatele
hrazena. Ohledně této odměny
XXXXX poskytovatel zašle nabyvateli
fakturu – daňový doklad.
Evidence OP
QTCloud_Modul webových rezervací
XXXXX
Ostatní odbory bez navázání na
vyvolávací systém
QTCloud_Modul webových rezervací
Nasazení služby QTCloud - práce SW
konzultanta
Cena celkem bez DPH
Cena celkem včetně DPH

XXXXX
XXXXX
213.680,-258.552,80

Výše odměny poskytovatele za zajišťování zakázkových servisních služeb souvisejících se software (školení
ohledně práce se software a zakázkový vývoj software) a za uložení dat na serveru poskytovatele přesahující
100 GB (Gigabyte) je stanovena v aktuálním ceníku.
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čl. B. Trvání smlouvy
Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Práva a povinnosti stran ohledně ukončení této smlouvy
se řídí obchodními podmínkami.
čl. C. Další ujednání
O zprovoznění software bude smluvními stranami sepsán předávací protokol (včetně elektronické
podoby takového protokolu).
Podpora provozu QTCloud_Server, QTCloud_Backup, QTCloud_Firewall, QTCloud_SLA je
poskytována zdarma do 28.02.2023. Před tímto datem není možné smlouvu ukončit výpovědí. Na období
od 1.3.2023 bude poskytovatelem účtována odměna za podporu provozu ve výši 6.170,- Kč bez DPH
měsíčně při zachování rozsahu vyvolávacího systému QTRONIK dle Kupní smlouvy č.
4783_21303001_Q1.
Smluvní strany se dohodly, že nepoužije bod č. 9.1., 9.3. a 9.4. Obchodních podmínek pro SaaS.
Daňové doklady – faktury budou objednateli zasílány elektronicky na e-mailovou adresu:
XXXXXXXXXXXXX
Tato smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.
Účastníci této smlouvy si její obsah přečetli, prohlašují, že jsou s ním srozuměni a na důkaz toho připojují
své podpisy.
Nabyvatel tímto potvrzuje, že mu byly předány obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí této
smlouvy. Přílohu č. 2 této smlouvy tvoří kontaktní informace pro nabyvatele při žádosti o servisní zásah.
Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona 128/2000 Sb., zákona o
obcích v platném a účinném znění, že ohledně uzavření této Smlouvy byly splněny všechny zákonné
podmínky, jimiž zákon podmiňuje platnost tohoto právního úkonu. Uzavření této Smlouvy za podmínek
v ní uvedených bylo schváleno usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 42/2021 ze dne 27.1.2021.

Podpisy stran:
V Terezíně dne 1.2.2021

V Roudnici nad Labem dne 5.2.2021

__________________________
poskytovatel
TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo
zastoupen Bc. Vladimírem Sakařem,
předsedou družstva

__________________________
nabyvatel
Město Roudnice nad Labem
zastoupen Ing. Františkem Padělkem
starostou města
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