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Rezervační smlouva pro dodávky hygienických papírových výrobků

V rámci náhradního plnění v roce 2019

Dodavatel:

Drozd a spol.

Sokolská třída 2587/81

702 00 Ostrava , Moravská Ostrava

IČO : 47154519

DIČ : CZ47154519

Zastoupený :_statutárním orgánem společnosti

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl A.XVIII, vložka 692

a

Odběratel:

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Ubytovací a stravovací služby

Studentská 1770

700 32 Ostrava— Poruba

IČO : 61989100

DIČ ; CZ61989100

Zastoupený: I—kvestorkou

Jednající:1—,ředitelka USSS

Zákon o vysokých školách č. 111/98 Sb. VŠB — TUO je veřejná vysoká škola dle z.č. lll/98Sb.,

do obchodního rejstříku nezapsána.
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1.

uzavírají následující rezervační smlouvu pro dodávky hygienických a čistících prostředků

dodavatelem pro odběratele v sortimentu specifikovaném odběratelem ato jednotlivými

samostatnými objednávkami odběratele v průběhu roku 2019

formou náhradního plnění podle novely § 81 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

v rámcovém ročním finančním objemu, dohodnutém touto smlouvou.

2.

Dodavatel prohlašuje, že má podle aktuálně platné novely zákona 435/2004 Sb. více než 50%

zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním pro účely výpočtu možnosti poskytování

náhradního plnění. Společnost je vedena vregistru zaměstnavatelů OZP při MPSV a je

oprávněna poskytovat náhradní plnění v souladu s platnou legislativou.

3.

Odběratel si u dodavatele rezervuje touto smlouvou odběry čistících prostředků pro myčky

do gastronomických provozů v rámci náhradního plnění v ročním objemu

ve výši 150.000,— Kč bez DPH pro dodávky těchto výrobků za období roku 2019.



4.

Dodavatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout pro odběratele náhradní plnění V rámci

dodávek čistících prostředků pro myčky do gastronomických provozů

do výše 150.000,— Kč bez DPH v roce 2019.

5.

Odběratel se zavazuje vyčerpat rezervovaný objem za kalendářní rok 2019.

V případě, že se odběrateli nebude dařit naplnit smluvený finanční objem odběrů, zavazuje se

nejpozději k 30.09.2019 korigovat závazně sjednaný objem v této smlouvě. Pokud tak

neučiní, platí sjednaná částka závazně do 31.12.2019. V případě nevyčerpání rezervované

částky o více než 15 % bez předchozí korekce objemu ktermínu 30.9.2019 je dodavatel

oprávněn požadovat finanční náhradu ve výši 10 % z nevyčerpaného plnění.

6.

Dodavatel a odběratel se zavazují, že informace, které získají při obchodních plněních pro

zákazníky neposkytnou třetím osobám a budou chápat tyto informace jako obchodní

tajemství. V případě porušení tohoto závazku souhlasí s možností okamžitého ukončení této

dohody a k vymáhání prokazatelně škody vzniklé tímto konáním.

V Ostravě dne : 10.12.2018 V Ostravě dne :

1 7 „„ 2m.

 


