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Smlouva o zajišt ění inovace Stravovacího systému  
č. LT2016-1i

   

mezi

Zhotovitelem : L&F Trade, s.r.o.
Adresa     : Opatovická 24, 110 00 Praha 1 
     Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka  76111.
Zastupující osoba: RNDr. Petr Láf, jednatel
IČO           : 26165384
DIČ           : CZ26165384  (není plátce DPH)
Bank. spojení : Komerční banka, Spálená 1
č.ú. : 27-4381130287 / 0100
dále jen zhotovitel

a

Objednatelem :  Základní škola Černošice, příspěvková organizace
Adresa        :  Pod Školou 447, 252 28 Černošice
Zastupující osoba: Mgr. Ludmila Zhoufová, ředitelka školy
IČO           :  61385158
DIČ           :  CZ61385158
dále jen objednatel

Objednatel a zhotovitel uzavírají touto smlouvou podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
smlouvu o dílo, kterým se rozumí zajištění servisních služeb k softwaru a technickému zařízení v tomto znění:

I.
Předmět smlouvy:

Předmětem  smlouvy  je  zajištění  tzv.  permanentního  upgrade  „Stravovacího  systému Kasiopeja“  dále  jen
„Kasiopeja“  a  “Internetového  objednávání“  dále  jen  „E-jídelníček“   a  „AJS  –  výdejové  a  objednávávací
terminály“ dále jen „AJS“. Dohromady dále jen „Produkty“ .
Zhotovitel se zavazuje trvale poskytovat objednateli aktuální softwarové produkty  „Kasiopeju“a, „Magdalénu“.
Tzn.  objednatel si může zdarma stáhnout aktuální verze programů, popř. zhotovitel sám na požádání objednatele
zaktualizuje „Produkty“.
Jedná se o tyto produkty:

• Kasiopeja     –  program  na  evidenci  strávníků,  součásti  inovace  je  i  aktualizace  databáze.E-
jídelníček – internetová aplikace na objednávání  jídel strávníky .

• AJS – hardwarové zařízení pro kontrolu výdeje jídel a pro objednávání jídel na jídelně  

O  tom,  že  program má  novější  verzi  je  objednatel  a  uživatel  automaticky  informován  vždy  při  spuštění
programu.
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II.
Doba plnění:

Zhotovitel se zavazuje poskytovat službu k výše specifikovaným „Produktům“ po dobu jednoho roku ode dne
1.9.2016.  Tuto smlouvu je možno kdykoliv prodloužit na další následující rok a to po minimální dobu  5 let.

III.
Celková cena za sjednané plnění:

Cena za inovaci jednotlivých produktů je stanovena takto:
• Kasiopeja 4000,- Kč (Čtyři tisíce korun českých) .
• E-jídelníček 1500,- Kč (Jeden tisíc pět set korun českých) .
• AJS    500,- Kč (Pět set korun českých)

Celková cena je 6000,- Kč ((Šest tisíc korun českých).

Zhotovitel vystaví fakturu ke dni podpisu smlouvy se splatností 14 dnů od data vystavení.

IV.
Povinnosti objednatele a zhotovitele při neplnění smlouvy.

V případě  prodlení s úhradou svých peněžitých dluhů vůči zhotoviteli, bude objednatel povinen uhradit
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Úhradou se rozumí

připsání peněžitých prostředků na bankovní účet zhotovitele.
V případě neposkytnutí nových verzí zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky za

daný produkt a za každý den prodlení.

V.
Povinnosti objednatele pro plnění díla

• Objednatel zajistí přístup na internet tak, aby bylo možné automaticky zjišťovat, zda je k dispozici nová
verze.

• Objednatel zajistí vzdálený přístup zhotoviteli do všech PC, které obsahují „Produkty“.
• Objednatel zpřístupní cesty pro dopravu materiálu na místo zásahu.
• Objednatel  zpřístupní  zhotoviteli  všechny  prostory  ve  kterých  bude  prováděno  plnění,  jež  jsou

předmětem této smlouvy. 
• Objednatel zajistí technickou připravenost pro „Produkty“,  např. PC, internet atd.
• Objednatel zajistí a ustanoví osoby pověřené pro komunikaci se zhotovitelem.

Tyto osoby budou k dispozici v průběhu odstraňování poruchy, a aby byli  s „Produkty“ seznámení.

VI.
Obě strany jsou povinny přistoupit na změnu nebo zrušení závazků vyplývajících z této smlouvy pouze

písemně a v případech :

� odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před dodáním na základě písemného oznámení s uvedením či
bez uvedení důvodu.  Objednateli se nevrací zaplacená úhrada,

� V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele způsobené neplněním závazků ze strany zhotovitele
zaniká zhotoviteli nárok na úhradu.
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VII.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech identických exemplářích, po dvou pro každou smluvní stranu. 
Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou.

V Černošicích dne: 15.6.2017            V Černošicích  dne:  15.6.2017

..................................................                     .....................................................
         RNDr. Petr Láf    Mgr. Ludmila Zhoufová,        

    jednatel L&F Trade, s.r.o.                      ředitelka školy


