
Rezervační garanční smlouva na dodávku náhradního
v roce 2018

KRUFIN s.r.o.
se sídlem v Sokolově' Vítězná 2201, PsČ 356 01

lČo: 263 53 342, DlČ: CZ26353342
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
pod č. výpisu 1541512004 odd.C, vloŽka 14851

Bankovní spojení: 19452040021710100 KB Sokolov
tel./fax: 352 661 834 I 352 661 839
mobil 777 207 797
e-mail. obchod@krufin.cz

zastoupená Juliem Krupou a Alenou Krupovou - jednateli

( DODAVATEL)

A

Domov pro seniory Třebíč_ManŽ.Curieových, přispěvková organizace
se sÍdlem: ManŽ.Curieových 603, 674 01 Třebíč
tČo: 71184562 DlC:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr'

vloŽka 1445
Bankovní spojení: 1 9461 3980257/01 00
tel./fax:568858911
mobil:
e-mail osoby odpovědné za kontrolu faktur na portálu MPSV: tomanova'eva@ddtrebic.cz

zastoupená Mgr. Zuzanou Maláskovou, ředitelkou DS
(oDBĚRATEL)

uzavíraji následující dohodu o spolupráci ve věci poskytování náhradního plnění podle novely $ 81

zákona 435l2oo4 Sb' o zaměstnanosti

1) Dodavatel prohlašuje, že má podle aktuálně platné nove|y zákona 43512004 Sb. dostatečné
mnoŽství zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním pro účely výpočtu moŽnosti poskytování

náhradního plnění. Společnost je vedena v registru chráněných dílen MPSV a je oprávněna
poskytovat třetím osobám náhradní plnění v souladu s platnou legislativou' Podle par' 75 odst. 1 a

13 zákona č. 435t2oo4 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a podle par. 6 vyhlášky
č. 518l2oo4 Sb, kterou se provádí zákon 435t2004 sb o zaměstnanosti, má dodavatel s Uřadem
práce České republiky uzavřenou dohodu o vymezení chráněného pracovního místa.

2) odběratel si u dodavatele rezervuje odběry v rámci ,, náhradního plnění " v objemu 70'000'-- Kč
bez DPH pro dodávky za celý rok 2018.

3) Dodavate| se podpisem dohody zavazuje poskytnout objem obchodní spolupráce pro účely
náhradního plnění aŽ do výše 70.000,-- Kč bez DPH V roce 2018 na základě závazných
objednávek odběratele. V případě nedodrŽení sjednané částky plněním dodávek a nenahlášení
skutečnosti, Že není dodavatel schopen dodávky splnit do 30. 1 1 . 2018, se dodavatel zavazuje
k povinnosti uhradit odběrateli veškeré prokazatelné škody a náklady, které mu vzniknou
nedodrŽením této smlouvy ze strany dodavatele (sankční odvod do Státního rozpočtu a
přísluŠenství)
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4)

5)

Dodavatel je povinen vloŽit p íslušné ridaje na portál MPsV nejpozději do 30 dní od zaplacení
poskytnutého plnění'

odběratel se zavazuje vyčerpat cel rezervovan1i objem za kalendá ní rok 20'18, vprípadě, Že se
nebude da it naplnit smluvní objem, musí nejpozději do 30. 9. 2018 korigovat závazně dan
objem. Pokud tak neuěiní, bude dodavatel tuto částku závazně rezervovat do 31'12.2018 a

z nevyčerpané části také poŽadovat 5o/o plnění.

Dodavatel se zavazuje, Že informace, které získá p i obchodním plnění pro zákazníky,
neposkytne t etím osobám a bude chápat tyto informace jako obchodní tajemství. V p ípadě
poiuseni takového závazku souhlasí s moŽností okamŽitého ukončení této dohody a k vymáhání
prokazatelné Škody vzniklé tímto konáním'

7) Potvrzení o odběru zboží v rámci náhradního p|nění dodavatel odběrateli vydá na požádání.
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KRU FIN s. r o.
Jednatelka - Alena Krupová

6)

s

#$
$


