VYPLNĚNÉ ZASLAT ZPĚT

DOHODA a OZNÁMENÍ o inseminaci klisny
uzavřená mezi dodavatelem: Zemským hřebčincem Písek s.p.o, U Hřebčince 479,
397 01 Písek, IČO 71294562, DIČ: CZ 71294562
Tel.: 382 214 121, mobil 737 274 803
a majitelem klisny:
příjmení, jméno……………………………………… r.č…………………………………………….
ulice………………………………………………….. IČO…………………………………………...
místo, PSČ…………………………………………… č. hospodářství……………………………..
telefon………………………………………………...
Oznamuji, že jsem dle uzavřené dohody v letošní připouštěcí sezoně poprvé
inseminoval(a) klisnu:
Jméno klisny………………………………………….. datum narození……………………............
Číslo klisny…………………………………………… plemeno…………………………………….
Otec klisny……………………………………………. zapsána v PK………………………………
Matka klisny…………………………………………..
Klisna byla inseminována spermatem hřebce……………………………………………………….
Toto oznámení slouží pro zápis klisny do Připouštěcího rejstříku a je základem pro
vystavení Připouštěcího lístku.
Dohodnuté podmínky:
1. Dodavatel poskytne čerstvé sperma vybraného hřebce podle objednávky odběratele.
Sperma zašle na dobírku kurýrní službou na místo určení ve speciální přepravce.
Sperma bude dodáváno ve dnech úterý, čtvrtek, sobota. Objednávky v den odběru od
10.00 do 12.00 hod (Po-St-Pa), osobní odběr i ve dnech odběru po domluvě s Ing. J.
Ptáčkem. V sezoně od 15. 4. do 30. 6. – služba doručení v odběrový den, objednávky
nutné mezi 7:00 až 9:00 hod.
2. Odběratel vrátí dodavateli do 10 dnů - přepravku (termobox) a vyplněnou Dohodu a
oznámení o inseminaci klisny
3. Odběratel zajistí ve vlastní režii provedení inseminace klisny a vyšetření březosti.
4. Připouštěcí poplatky:
a)
základní připouštěcí poplatek…………………………. Kč + DPH
b)
doplatek za březost klisny……………………………… Kč + DPH
c)
manipulační poplatek za každou zaslanou inseminační dávku 1 000,- Kč vč.
DPH, při osobním odběru 550,- Kč vč. DPH
5. Za opožděné vrácení přepravky na sperma (termoboxu) se sjednává smluvní pokuta
ve výši 10,- Kč za každý den prodlení. Za ztrátu přepravky bude účtováno 1.200,- Kč.
6. Dohoda se sjednává na připouštěcí sezonu 2019 (15. 2. – 31. 7. 2019).
7. Důležité upozornění: Pokud nebude Oznámení o výsledku inseminace klisny
zasláno POTVRZENÉ VETERINÁŘEM, NEBO INSEMINAČNÍM TECHNIKEM,
do 30. 9. 2019 (tato povinnost platí i v případě, že je klina jalová), bude objednateli
účtována smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč
8. Připouštěcí lístek obdrží odběratel po uhrazení všech závazků a splnění výše
uvedených podmínek.
9. Obě strany se seznámily s obsahem dohody a souhlas vyjadřují svým podpisem.
V Písku dne:…………………2019

Odběratel: ……………………………………

Dodavatel: ……………………………………….

