
®HYGOTREND
dodávkypro úklid a hygienu komplexně

Číslo smlouvy: S-0001/48683795/2023

Rezervační garanční smlouva na dodávky náhradního plnění
v roce 2023

Společnost: HYGOTREND, s.r.o. IČO 62959093, se sídlem Kbel 200, 294 71 Benátky nad Jizerou
Zastoupená: Miroslavem Princem, jednatelem
ldále dodavateli

a

Společnost: Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456, IČO 48683795, se sídlem
Havličkova 456, 293 01 Mladá Boleslav

Zastoupená: Ing. Václavem Bohatou, ředitelem školy
Kontaktní e-mail pro EENP (el. evidence NP):
ldále odběratell

uzavÍrajÍ následujíci dohodu o spolupráci ve věci poskytování náhradního plnění podle § 81 zákona 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti v pozdějším znění

l)
Dodavatel prohlašuje, že má podle aktuálně platného znění zákona 435/2004 Sb. dostatečné množství zaměstnanců se
zdravotním postižením pro účely výpočtu možnosti poskytování náhradního plněni s podílem nad 50% z celkového počtu
zaměstnanců. Společnost je oprávněna poskytovat třetím osobám náhradní plněni v souladu s platnou legislativou.

2)
Odběratel si u dodavatele rezervuje odběry v rámci ,,náhradního plněni" v objemu 95.000,- Kč bez DPH pro dodávky
za celý rok 2023. Náhradní plněni spočívá v dodávkách potřeb pro úklid a hygienu. Současně bere na vědomi, že
dodávky v režimu náhradního plnění budou fakturovány v dohodnutých běžně obchodovaných cenách s pňrážkou
k úhrnné ceně bez DPH ve výši 18%.

3)
Dodavatel se podpisem dohody zavazuje poskytnout dodávky zboží v režimu náhradního plnění až do výše 95.000,- KČ
v roce 2023 pro odběratele. V případě nedodržení sjednané částky se dodavatel zavazuje k povinnosti uhradit odběrateli
veškeré prokazatelné škody a náklady, které mu vzniknou nedodržením smlouvy ze strany dodavatele lsankční odvod
do SR a přís1ušensM/. Navíc se dodavatel zavazuje, že mimo tohoto uhradí odběrateli také smluvní pokutu ve výši 18 %
prokazatelné škodní částky.

4)
Odběratel se zavazuje vyčerpat celý dohodnutý objem za kalendářní rok 2023. V případě, že se nebude dařit naplnit
smluvený objem, musí nejpozději do 30. 09. 2023 korigovat závazně daný objem. Pokud tak neučiní, bude dodavatel
tuto částku závazně rezervovat do 31. 12. 2023 a v případě nevyčerpání rezervovaného objemu náhradního plněni je
dodavatel oprávněn požadovat po odběrateli smluvní pokutu ve výši 10% z nevyčerpané části.

5)
Dodavatel se zavazuj,e, že informace, které získá při obchodních plněních pro zákazníky, neposkytne třetím osobám a
bude chápat tyto iniormace jako obchodní tajemství. v případě porušeni takového závazku souhlasí s možností
okamžitého ukončení této dohody a k vymáháni prokazatelné škody vzniklé tímto konáním.

Ve Kbele dne 12.1.2023

za d
Miroslav Princ

jednatel

za odběratele
Ing. Václav Bohata

ředitel školy


