PROJEKT
STROJE_20

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
 A. Úkol projektu

 B. Účastníci projektu
 C. Partneři projektu

 D. Časový horizont

: je „rozpohybovat“ pracovní
kapitál družstva
v rozsahu 20 mil Kč.
: členové družstva VIAMILK CZ
: vybraní dodavatelé pracovních
strojů určených pro
zemědělskou prvovýrobu
: projekt je stanoven na dobu od
01. 01. 2015 do 31. 12. 2016,
s možností jeho prodloužení

PARTNEŘI PROJEKTU:


AGROMEX s.r.o. Jílové u Prahy IČ: 27073157
•
•



AGROTECH HK, spol. s. r. o., IČ: 27471519
•
•



prodejce strojů POTTINGER, DEUTZ FAHR, JSB, PRONAR aj.
web: http://www.zeas.cz/

ZEOS LOMNICE a.s. IČ: 25297473
•
•





prodejce postřikovačů TECNOMA aj.
web: http://uniagro.cz/

ZEAS a.s. Pod Kunětickou horou IČ: 48154954
•
•



prodejce strojů KOCKERLING, WENHAFF, MASCHIO, GASPARDO aj.
web: http://www.agrotechhk.cz/

UNIAGRO, s.r.o., Zaloňov IČ: 47473878
•
•



prodejce strojů FENDT, CHALLENGER, FELLA, HAWE aj.
web: http://www.agromex.cz/

prodejce strojů VALTRA, KVERNELAND, KUHN aj.
web: http://www.zeoslomnice.cz/

Oslovení partneři jsou dodavateli široké škály strojů, počínaje traktory, kombajny,
přes stroje na zpracování půdy, cisterny aj., konče stroji pro údržbu krajiny. Vybrat by bylo
možno více partnerů, pro návrhové 1. období projektu jen toto omezené množství.

VNITROPODNIKOVÁ SMĚRNICE:


Doba projektu STROJE_20 je pro čerpání zdrojů stanovena na období od 01. 01. 2015 do 31. 12.
2016.



Doba projektu STROJE_20 je pro splácení stanovena na max. 24 měsíců ode dne čerpání
zdrojů.






Angažovanost účastníka v projektu je limitována:
částkou 3měsíční průměrné fakturace za dodávky mléka,
maximálně 3.000.000,- Kč a dobou splácení stroje max. 24 měsíců
Účastník má zájem uzavřít s partnerem kupní smlouvu na nákup konkrétního stroje.
Účastník si dohodne s partnerem základní podmínky kupní smlouvy, zejména předmět
(stroj), cenu, termín dodání a držení záruky partnera za jím dodaný stroj. Současně sjednají,
že stroj bude účastníkovi dodán v rámci projektu STROJE_20.



Účastník uzavře s manažerem projektu Smlouvu.



Účastník uzavře s manažerem ujednání o odběru PHM po dobu splácení stroje.

KUPNÍ SMLOUVA :






Smlouva mezi manažerem a účastníkem projektu bude mít charakter kupní smlouvy dle
§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).
Podstatnými náležitostmi Smlouvy jsou:
předmět smlouvy
termín dodání
cena předmětu smlouvy
splatnost kupní ceny dle splátkového kalendáře,
nejdéle 24 měsíců
výhrada vlastnictví vázaná za úplné zaplacení předmětu smlouvy resp.
zástava předmětu smlouvy v rejstříku zástav movitých věcí na náklady
kupujícího, resp. Smlouva o zajišťovacím převodu práv
zmocnění pro prodávajícího k jednostranným zápočtům vzájemných
pohledávek a závazků
závazek partnera o držení záruky za dodaný předmět smlouvy
Cena předmětu smlouvy je kalkulována dle vzorce:

(cena partnera + 6%) + DPH

Realizace projektu za VIAMILK CZ



je pověřen ekonom družstva pan

Vladimír MACH



kontaktní údaje:

mobil:
e-mail:

+420 602 445 335
+420 604 283 202
mach@viamilkcz.cz
vmd36@seznam.cz

KONEC PREZENTACE

