
Kupní smlouva č. AGF-2018-O-000158
1830016253

Prodávající: AGROFERT, a.s.
Pyšelská 2327/2
Chodov
CZ-149 00 PRAHA 4
IČ: 26185610, DIČ: CZ26185610
Zapis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6626.
Bankovní spojení: 0000002011160287/0100
Zastoupený místopředsedou představenstva Ing. Josefem Mrázem na základě
pověření představenstva a členem představenstva Ing. Petrou Procházkovou
(dále jen "prodávájící")

Kupující: Veterinární a farmaceutická
univerzita Brno
Školní zemědělský podnik Nový Jičín
Elišky Krásnohorské 178
CZ-742 42 ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA
IČ: 62157124, DIČ: CZ62157124

Bankovní spojení: 334801/0100
Zastoupený MVDr. Leo Kroupou, Ph.D., ředitelem podniku

(dále jen "kupující")

Prodávající se zavazuje touto kupní smlouvou dodat kupujícímu zboží a převést na něj vlastnické
právo k němu a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.

Předmět plnění
(zboží):

Sójový extrahovaný šrot toastovaný
Zboží je v režimu GMP+.

Množství: 25 tun

Výše uvedené množství je na celé níže definované období a může se odchylovat o
+/- 5 % hmotnosti.

Kupní cena: 8.990,- CZK/t

Ke kupní ceně bude fakturována DPH v zákonné výši.

Termín dodání: 01.02.2018 - 28.02.2018

Dodací parita: CPT Kunín

Balení: Volně loženo

Jakost: Jakostní znaky dle Nařízení Komise (EU) č. 68/2013, příloha, část C, pořadové
číslo 2.18.13. - 48% Profat. Jakostní znaky jsou deklarovány při dodání. Záruční
doba 4 měsíce od dodání při podmínkách skladování dle § 14 zákona č. 91/1996
Sb., o krmivech. Zboží je vyrobeno z geneticky modifikovaných sójových bobů, JIK
MON-04032-6.

Platební
podmínky:

Kupující je povinen kupní cenu zboží zaplatit na základě daňového dokladu
vystaveného prodávajícím ke dni uskutečnění zdanitelného plnění se splatností 30
dnů.
V případě, že kupující je vůči prodávajícímu v prodlení s platbou (dílčí platbou) podle
této smlouvy nebo jakoukoliv jinou platbou, je prodávající oprávněn:
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a/ požadovat za dodávku /dílčí dodávku/ podle této smlouvy platbu předem v
přiměřené lhůtě,
b/ dodávky zastavit,
c/ od této smlouvy zcela nebo zčásti kdykoliv odstoupit - to platí i při neposkytnutí
platby předem včas podle písm. a/.
V případě, že je dlužník v prodlení s plněním peněžitého dluhu, může po něm věřitel
požadovat uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši.

Všeobecné
podmínky:

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí všeobecnými
dodacími a platebními podmínkami vydanými společností AGROFERT, a.s., které
kupující převzal a seznámil se s nimi, což stvrzuje podpisem této smlouvy, dále
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a INCOTERMS 2010
v aktuálním znění.

Další
ujednání:

Kupující není oprávněn jakékoliv vlastní nároky započítávat na kupní cenu, a to ani
tehdy, jestliže se tyto nároky opírají o práva z reklamací včas uplatněných.
Podpisem této smlouvy bere prodávající na vědomí, že uzavřená smlouva podléhá
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
jeli- její hodnota vyšší než 50 000 Kč bez DPH a není-li naplněno ustanovení § 3
tohoto zákona.
Kupující je povinen zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., a
to do třiceti dnu ode dne jejího uzavření, jinak odpovídá za škodu, která tím
kupujícímu vznikne.
Prodávající prohlašuje, že zveřejněním této smlouvy není porušena žádná skutečnost,
která podléhá požadavku na jeho utajení.

Smlouva je vyhotovena v třech paré, přičemž jedno obdrží kupující a dvě obdrží
prodávající.

V Praze, dne 26.01.2018 V . . . . . . . . . . . . . dne

Prodávající:
Ing. Josef Mráz, místopředseda představenstva
Ing. Petra Procházková, člen představenstva

Kupující:
MVDr. Leo Kroupa, Ph.D., ředitel podniku
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