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Smlouva o zajištění náhradního plnění uzavřená pro rok 2018.

SU-servis, S.r.o., České Budějovice, Hraniční 6
IČO: 14502283

(dále dodavatel)
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Uzavřeli následující Smlouvu
I.

Předmět Smlouvy

Dodavatel zajistí odběrateli náhradní plnění podle § 81 Zákona o Zaměstnanostì č. 435/2004
Sb. novelizovaného dne 22.11.2011 a to Zboží pro úklid a hygienu.

Odběratel
a) QElběratel požaduje v roce 2017 na dodavateli zajistit náhradní plnění pro rok 2018 ve__výši

*'ˇčá'ľ' 53 . ..Kč (bez DPH) slovy ....., :.±./.í/52..?:.=-.€......:ž.žíz(.í'./.í..ž:í.€.....'."ľľí..í..... IT. ........................ za
zajišťování úklidových Služeb.
b) Za tento požadavek uhradí dodavateli rezervační poplatek ve výši 1% Z požadované
hodnoty podle odst. ||.a. (bez DPH) na Základě faktury dodavatele Se Splatností 14 dnů,
vystavené po podpisu této Smlouvy.
c) Odběratel bude potvrzovat do elektronické evidence MPSV dodavatelem zadanou v
uhrazené faktury za dodané zboží na e-mailové adrese odběratele:
d) Odběratel bere na vědomí, že jím nepotvrzená dodávka podle o St. lI.
dodávku Si nemůže zahrnout do hodnoty poskytnutého náhradního plnění.

|l|.
Dodavatel

a) Dodavatel se zavazuje, že odběrateli ZajiStí náhradní plnění ve výši podle odst.l|.a. této
Smlouvy. Dodavatel zároveň timto výslovně ujišťuje odběratele, že výše tohoto plnění je
v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů o zaměstnanosti a dalšími obecně
závaznými právními předpisy.
b) Dodavatel zajistí vsouvislosti s novelou č.206/2017Sb. Zákona o zaměstnanosti č.
435/2004 Sb. vložení příslušných údajů do elektronické evidence a to plnění povinného
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Znamená, ze tuto



podílu zaměstnávání Osob Se zdravotním postižením a dále vždy do 30 dnů od zaplacení
.zmíněného plnění odběratelům a to včetně Zadání e-mailové adresy odběratele podle odst.
b/II. této Smlouvy, na kterou bude odesílána automaticky generovaná zpráva S odkazem na
potvrzení dodávky odběratelem.
c) Dodavatel se Zavazuje plnit povinnosti vyplývající Zvýše uvedené novely. Vpřípadě, že
dodavatel prokazatelně Zanedbá Svoje povinnosti a odběrateli následkem toho vznikne
finanční újma ve formě sankcí ze Strany Státních orgánů, je dodavatel povinen uhradit Sankce
odběrateli v plné výši.

IV.
a) Smlouva Se uzavírá na období do 31.12.2018. Dodavatel přijímá Závazek předložit
odběrateli smlouvu i na rok 2019.
b) Smlouva nabývá platnosti dnem podepsání a účinnosti úhradou poplatku podle
odstavce Il. b) této Smlouvy. V případě, že poplatek nebude uhrazen ve lhůtě Splatnosti, tato
SmloI'Iva pozbývá platnosti od samého počátku.
cJPPodstatné Změny této smlouvy, které jsou Zejména požadovaná výše náhradního plnění
(odst.||.aJ a e-mailová adresa (odst.||.b) budou řešeny dodatkem Smlouvy, který předkládá
Odběratel.
dJ Všechny Spory vzniklé Z této Smlouvy a v souvislosti S ní je příslušný řešit obecný Soud
v sídle dodavatele.
e) Smlouva je vytištěna ve dvou výtiscích, které mají platnost originálu.

Smluvní Strany prohlašují, že Si text Smlouvy přečetli a s jejím obsahem Souhlasí.
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V Č. Budějovicích dne ....................................




