
E. 107/ 2020-NP—B3;?
Smlouva o zajiétém' néhradm’ho plném’ uzavFena’ pro rok 2020.

SU-servis, s.r.o., Ceské Budéjovice, Hraniém’ 6
ICO: 14502283 zastoupeny: lng. Milanem Mérzem, jednatelem
(déle dodavatel)

a
Firma: StFedm’ §kola Femeslné a Zékladm’ ékola Sobéslav, Wilsonova 405, Sobéslav 392 01

ICO : 72549572 zastoupenV:
(déle odbératel)

UzavFeli nésledujici smlouvu

|. Piedmét smlouvy
Zajiétém’ néhradniho plnéni podle § 81 za’kona o zaméstnanosti E. 435/2004 Sb.

ll. Odbératel _
a) Odbératel poiaduje na dodavateli zajistit néhradni plnénf pro rok 2020 ve vy§r‘~ (bez DPH) a
to za dodévky zboil’ pro L’Jklid a hygienu.
b) Za tento poiadavek uhradl' dodavateli rezervaéni poplatek ve vyéi 1% z poiadovane’ hodnoty podle
odst. II. a. (bez DPH) na zékladé faktury dodavatele se splatnostl’ 14 dnfi, vystavené po podpisu této smlouvy.
c) Odbératel bude potvrzovat do elektronické evidence MPSV dodavatelem zadanou vyéi uhrazené faktury
za dodané zboii na mailové adrese odbératele:.—
d) Odbératel bere na védomi, ie jim nepotvrzena’ dodévka podle odst. ||.b znamena’, 2e tuto dodévku 5i
nemflie zahrnout do hodnoty poskytnutého néhradm’ho plnénl’.

Ill. Dodavatel
a) Dodavate! se zavazuje, Ee odbérateli zajisti néhradm’ pinéni ve WEE podle odst.f§._sL této smlouw.
b) Dodavatel zajisti v souladu s novelou 6206/2017 Sb. Zékona o zaméstnanosti E. 435/2004 Sb. vloiem’
pffslu§nVch Udajfl odbératele do elektronické evidence MPSV ve lhfité do 30 dm‘] od zaplacem' zminéného
plném’ odbératelem a to véetné zadém’ mailové adresy odbérateie, na kterou bude odesla’ma automaticky
generované zpra’va s odkazem na potvrzeni doda’vky odbératelem.
c) Dodavatel se zavazuje plnit povinnosti vyplyvajici zvy§e uvedené novely. V pfipadé, 2e prokazatelné
zanedba’ svoje povinnosti a odbérateli nésledkem toho vznikne finanéni ia ve formé sankcn’ ze strany
stétm’ch orgénfl, je dodavatel povinen uhradit sankce odbérateli v plné WE].

IV. Sgoleéné ustanovem’
a) Smlouva se uzaviré na obdobi do 31.12.2020. Dodavatel pFijI'ma’ zévazek pFedloiit odbérateli smlouvu i na
rok 2021.
b) Smlouva navé platnosti dnem podepséni a UEInnosti 0hradou poplatku podle odst. II. b) této smlouvy.
V pfipadé, ie poplatek nebude uhrazen ve lhflté splatnosti, tato smlouva pozbyvé platnost 0d samého
poéétku.
c) Podstatné zmény této smlouvy, které jsou zejména vyée néhradm’ho plnéni (odst.|l.a) a mailové adresa
(odst.ll.b) budou Feéeny dodatkem smlouvy.
d) Smlouva mflie byt dodavatelem vypovézena, jestliie odbératel bude ve zpoidéni v uhradé splatnosti
faktur de|§i nei 14 dm’.
e) V§echny spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ni je pFI'sluém'I Feéit obecny soud v sidle dodavatele.
f) Smlouva je vyti§téna ve dvou tiscich, které maji platnost originéiu. Smluvni strany prohlaéuji, ie si text
smlouvy pfeéetli a s jejl’m obsahem souhlasi.

v v. _ I v‘ ‘1 e,’ 7, .V C, Budejowcuch dne 3.45....1. s CV/g /

za dodavatele
Ing. Milan Mérz, jednatel




