KUPNÍ SMLOUVA , SMLOUVA O
SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH
PRODUKT ……………..
uzav ená mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu p íslušných ustanovení Obchodního
zákoníku .513/1991 Sb., ob anského zákoníku ve zn ní zm n a dopl

I.

SMLUVNÍ STRANY
Firma:
Sídlo:
Zástupce:
O:
DI :
Zápis v obchodním rejst íku:
Bank. spojení:
íslo ú tu:
Telefon:
(dále jen „Kupující“)

Firma:
Sídlo:
Jejímž jménem jedná:
O:
DI :
Zápis v obchodním rejst íku:
Bank. spojení:
íslo ú tu:
Telefon:
(dále jen „Prodávající“)
spole

II.

Družstvo Agricola Bylany
Lány 97, 537 01 Chrudim
Ing. Mádlo Jaromil - p edseda družstva
00124397
CZ00124397
registr. u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. DrXXV,
vložka 26
eská spo itelna
1141564349/0800
469 687 101

…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………….………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………...
…………………………………………………………….

také „smluvní strany“

EDM T SMLOUVY

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a kupující se zavazuje odebrat a uskladnit od
prodávajícího níže uvedené rostlinné výrobky za sjednaných podmínek uvedených v této
smlouv a to v období 1.7.2011 – 30.6.2012.
Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu za množství rostlinných výrobk ,
které odkoupí a p ejde do jeho vlastnictví ve výši podle této smlouvy.

PLODINA
pšenice potraviná ská
pšenice
epka o.
kuku ice

DODÁVKA
VII. –XII. 2011
(t)

DODÁVKA
I. –VI. 2012
(t)
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CENA bez
DPH
(K /t)

USKLADN NÍ
(t)

III.

JAKOSTNÍ PODMÍNKY DODANÉHO ZBOŽÍ
Základní hodnoty

Jakostní za azení
Vlhkost [%]
Objemová hmotnost [g/l]
ím si [%]
z toho zrnová p ím s [%]
z toho porostlá zrn [%]
Poškozená a porostlá
semena (PP) [%]
Ne istoty [%]

Hodnoty pro dodání

pšenice
potrav.

pšenice

epka o.

kuku ice

pšenice
potrav.

pšenice

epka o.

kuku ice

max. 14,0
min. 780
max. 4,0

max. 14,0
min. 720
max. 7,0

max. 8,0
-

max. 14,0
max. 10,0

max. 18,0
max. 6,0

max. 20,0
max. 8,0

max. 15,0
-

max.35,0
max. 15,0

-

max. 4,0
-

-

max. 4,0
max. 2,0

-

max. 4,0
-

-

max. 0,5

max. 1,0

max. 2,0
max. 2,0

max. 1,0

max. 3,0

max. 5,0

max. 5,0
max. 5,0

max. 5,0

-

max. 0,2
-

max. 0,2

max. 2,0
-

-

max. 1,0
-

max. 1,0

-

max. 4,0
max. 5,0

z toho svízel [%]
z toho porostlá zrna [%]
anorganické ne istoty [%]
Obsah tuku p i 8%
vlhkosti [%]
N - látky (Nx5,7)
[% v suš.]

min. 12,0

min. 11,0

-

-

min. 10,5

-

Zelenyho test [ml]
íslo poklesu [sec]

min. 35
min. 220

-

-

-

-

-

min. 40,0

Zrna a semena musí být zdravotn nezávadná, vyzrálá, bez šk dc a cizích pach . Dodávky
nesmí obsahovat semena a zrna naplesniv lá a plesnivá, dále sn zakrslou a mazlavou. Toto
zboží a taktéž nestandartní zboží není povinen kupující p evzít. Za nestandartní zboží se
považují veškeré dodávky p esahující hodnoty pro dodání dle l. III. smlouvy.
Neodpovídá-li jakost dodané pšenice v jakémkoliv z t chto parametr , tj. objemová hmotnost,
N-látky, Zelenyho test, íslo poklesu pšenici potraviná ské dle l.III této smlouvy, souhlasí
prodávající se za azením dodané pšenice do pšenice krmné.
Prodávající sou asn prohlašuje, že dodané zboží bylo vyp stováno na území R z osiv
geneticky nepozm ných. Na požádání p edloží kopie certifikátu o osivu.
IV.

max. 5,0
max. 0,5

CENÍK SLUŽEB

(K bez DPH)

1. Sušení za 1 t % - t % se vypo ítavají z nep epo teného množství
Obiloviny: za každé zapo até 1 % nad 14,5 % vlhkosti
58,- K /t %
epka o. : za každé zapo até 1 % nad 8,0 % vlhkosti
53,- K /t %
Kuku ice: za každé zapo até 1 % nad 14,5 % vlhkosti
45,- K /t %
2. išt ní – procenta ne istot jsou uvedena z nep epo teného množství
Krmné obiloviny a kuku ice: obsah ne istot 2,1 - 5,0 %
48,- K /t
epka o.: obsah ne istot 2,1 - 5,0 %
48,- K /t
obsah ne istot 5,1 - 10,0 %
50,- K /t
3. Skladování
Naskladn ní
Vyskladn ní

70,- K /t
70,- K /t
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Skladné - od 1.7. 2011 do 30.11. 2011 …………35,- K /t a každý, by zapo atý kalendá ní m síc
- od 1.12. 2011 do 30.6.2012 ……….. 45,- K /t a každý, by zapo atý kalendá ní m síc
4. Skladovací ztráty (ztratné) – ztráty hmotnosti
Obiloviny: do 3 m síc
0,08 %
epka o.: do 3 m síc
3 – 6 m síc
0,10 %
3 – 6 m síc
nad 6 m síc
0,16 %
nad 6 m síc

0,10 %
0,12 %
0,20 %

V p ípad nákupu uskladn ných výrobk se skladování a ztratné neú tuje.

V.

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPU
1.

Množství

i nedodání sjednaného množství rostlinných produkt prodávajícím, sjednává se smluvní pokuta ve
výši 15 % z ceny nedodaného zboží ve prosp ch kupujícího a smluvní pokuta ve stejné výši z
neodebraného množství zboží kupujícím ve prosp ch prodávajícího. Smluvní pokuta je splatná do 15
dní od jejího vyú tování p íslušnou smluvní stranou. Tímto ustanovením není dot eno právo na
uplatn ní náhrady škody. Nespln ní z vyšší moci ( kroupy, atd.) se toleruje.
2. Kupní cena
Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu za sjednané a dodané množství
rostlinných výrobk . Kupní cena bude sjednána nejpozd ji p i první dodávce rostlinných produkt do
sklad kupujícího.Vlastnické právo p echází na kupujícího dnem dodání do sklad .
Nedojde-li k dohod o cen , jak výše uvedeno, sjednává se, že tato smlouva se uzavírá bez ur ení
kupní ceny (v souladu s § 409, odst. 2, Obchodního zákoníku), která bude sjednána následn ,
nejpozd ji však do 31.5.2012
V p ípad , že by nedošlo k dohod o výši kupní ceny , uplatní se § 448 Obchodního zákoníku s tím,
že za cenu obvyklou, která je závazná pro ob smluvní strany, se považuje pr
rná cena p íslušné
komodity obchodovaná v eské republice ke dni, kdy prodávající dodá zboží do sklad kupujícího.
Vlastnické právo p echází na kupujícího dnem zjišt ní, ur ení kupní ceny.
3. Úprava zboží
Pokud prodávající dodá zboží(komodity) podle l.II. této smlouvy, které neodpovídá základním
hodnotám podle platných norem, je kupující oprávn n provést na náklady prodávajícího úpravu
sušením, p íp. išt ním a hmotnostní a cenové srážky. Za tuto službu ú tuje kupující sazby dle l. IV.
(ceník služeb).
4. Skladování, prodej, odvoz
Smluvní strany se dále dohodly, že kupující p evezme od prodávajícího zboží uvedené v l.II ke
skladování. Pokud mezi kupujícím a prodávajícím bude uzav ena smlouva o odkupu ur itého
množství tohoto zboží nejpozd ji do 31.5.2012 neú tuje kupující prodávajícímu náklady spojené s
uložením a skladováním za množství odkoupeného zboží. Vlastnické právo p echází na kupujícího
dnem dohody o odkoupení.
V p ípad , že mezi prodávajícím a kupujícím nedojde k dohod o odkupu a to nejpozd ji do 31.5.2012
je prodávající povinnen zaplatit kupujícímu náklady za skladování a uložení t.j. naskladn ní,
vyskladn ní, skladné dle sazeb v l.IV/3 této smlouvy, skladovací ztráty ode dne naskladn ní do doby
prodeje jinému subjektu nebo zp tného odvozu podle ceník dle této smlouvy a to na základ
vystavených faktur kupujícím.
Pro p ípad, že nedojde k odvozu zboží prodávajícího ze sklad kupujícího nejpozd ji do 31.5.2012

byla sjednána smluvní pokuta ve výši 100,-K /t uskladn ného zboží a každý kalendá ní den
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skladovaní, dále bylo sjednáno, že kupující na náklady prodávajícího bude po dobu
skladování zajiš ovat úpravu zboží proti zaplísn ní, šk dc m a chorobám.
Právo kupujícího na náhradu škody a fakturaci náklad za pokra ující skladování z stává
nedot eno.
A. Cenové p epo ty:
i vyšším obsahu p ím sí provede kupující cenovou srážku 0,5 % z kupní ceny a to za každé zapo até
1 % p ím sí nad základní hodnotu. U krmných obilovin nebude mezidruhová p ím s do výše 4 %
hodnocena.
Cenová srážka za nižší obsah N-látek u pšenice krmné, tj. 10,5 – 10,9 % iní 50 K /t.
Cenová srážka p i obsahu tuku v epce o. iní za každé zapo até 0,1 % pod 40 % 10,- K /t.

3. Kvalitativní podmínky
Místem prov ování jakosti dodaného zboží je laborato Lány. Prov ení kvality (N-látky, tuk,
Zelenyho test) bude stanoveno p ístrojem pracujícím na principu NIR. Vlhkost bude m ena na
ístroji ov eným MI. Z jednotlivých dodávek budou odebrány díl í vzorky, ze kterých se provede
skládaný vzorek pro stanovení jakosti. Zástupce dodavatele má právo zú astnit se rozbor t chto
vzork . Pro p ípad reklamace budou skládané vzorky uloženy v laborato i max. 24 hodin po
uskute ní dodávky. Pokud by prodávající nesouhlasil s výsledky rozboru zjišt ného kupujícím,
edloží kupující bezodkladn vzorky akreditované laborato i oprávn né ur it jakost. Náklady spojené
s ur ením jakosti je prodávající kupujícímu povinen nahradit, jestliže rozhodnutí vyzn lo
v neprosp ch prodávajícího.
B. Váhové p epo ty:
Obiloviny: u krmných obilovin, pšenice potraviná ské a kuku ice s vlhkostí nad 14,2 % se provádí za
každé zapo até 1 % nad tuto hodnotu hmotnostní srážka 1,2 % z váhy.
Neodpovídá-li zjišt ný obsah ne istot základní hodnot (tj. krmné obiloviny a kuku ice 1,0 % a
pšenice potraviná ská 0,5 %), provede se za každé zapo até 1 % nad tuto hodnotu hmotnostní srážka
1 % z hmotnosti p epo tené na základní vlhkost.
epka o.: u epky o. s vlhkostí nad 8 % se provádí za každé zapo até 1 % nad tuto hodnotu
hmotnostní srážka 1,2 % z váhy.
i sou tu obsahu ne istot a poškozených a porostlých semen nad 4,0 %, se provádí za každé zapo até
1 % nad tuto hodnotu hmotnostní srážka 1 % z hmotnosti p epo tené na základní vlhkost.
Obsah svízele: i obsahu svízele 0,3 – 1,0 % se sráží 2,0 % z hrubé hmotnosti
1,0 – 2,0 % se sráží 3,0 % z hrubé hmotnosti
nad 2,0 % se sráží 3,0 % z hrubé hmotnosti
4. Dodací a dopravní podmínky
Místem pln ní dodávek jsou sklady kupujícího Lány, Bylany. Prodávající vystaví na každou dodávku
dodací list. Hmotnost a jakost bude prov ena na mostní váze a laborato i v Lánech. Na váze bude
vystaven vážní lístek. Na jeho podklad a dle rozborového (laboratorního) listu vystaví kupující
nákupní list. V p ípad , že zboží bude p evzato kupujícím na sklad, bude vystavena skladová
íjemka. Kupující na základ uzav ení dodatku o kupní cen vystaví nákupní list pro fakturaci.
Dopravu výrobk zajiš uje prodávající v parit B, tj. do skladu kupujícího. P ejímací místo ur í
kupující. Prodávající nahlásí den p edem množství a druh výrobk . Dodávky ve dnech pracovního
klidu budou vzájemn dohodnuty.
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5. Platební podmínky
Splatnost faktur dodaného zboží je 15 dn od vystavení faktury. Rovn ž splatnost faktur za provedené
služby je 15 dn od vystavení faktury. Je možný vzájemný zápo et vystavených faktur.
6. Odpov dnost za vady
Pro p ípad zjišt ní rozdíl váhy platí:
A) Váha zjišt ná kupujícím u sólo vozidla p i rozdílu do 40 kg, soupravy do 60 kg.
B) i opakovaných rozdílech váhy nad dohodu dle bodu A) oznámí tuto skute nost
prodávajícímu pro kontrolní vážení. Nedostaví-li se prodávající, platí váha zjišt ná kupujícím.
7. Zvláštní ujednání
Prodávající podpisem této smlouvy estn prohlašuje, že je evidován dle na ízení ES . 183/2005 o
hygien krmiv a na vyžádání p edloží výpis z evidence nebo kopii žádosti kupujícímu.

V …………………….… dne ……......

Podpisy:

………………………………….

……………………………….

prodávající

kupující
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