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1)

Ve Smečkách 33

Nabídka másla k intervenčnímu nákupu

110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871

1)

Varianta :

1)

Pořadí :

1)

1)

ID žádosti :

Razítko podatelny :

1) Nabízející nevyplňuje.

Pro každou nabídku použijte zvláštní formulář.

1. Údaje o nabízejícím
1.Obchodní firma vč. právní formy:

2.Adresa sídla - Ulice:

3.Číslo popisné:

6.Část obce, městská část:

7.Kraj (dle NUTS-3):

4.Číslo orientační:

5.Obec:

2)
9.Plátce DPH :

8.PSČ:

Ano
10.Identifikační číslo:

11.Daňové identifikační číslo (je-li přiděleno):

13.Zapsán v obchodním rejstříku:

14.Oddíl:

16.Příjmení statutárního zástupce:

Ne

12.Předmět podnikání:

17.Jméno:

15.Vložka:

18.Datum narození:

Je-li nabízejícím fyzická osoba
19. Příjmení:

20.Jméno:

22.Adresa trvalého pobytu - Ulice:

23.Číslo popisné:

26.Část obce, městská část:

27.Kraj (dle NUTS-3):

21.Rodné číslo:

24.Číslo orientační:

25.Obec:

2)
29.Plátce DPH :

28.PSČ:

Ano
30.Identifikační číslo (je-li přiděleno):

31.Daňové identifikační číslo (je-li přiděleno):

33.Zapsán u Živnostenského úřadu:

32.Předmět podnikání:

34.Evidenční číslo dokladu:

35.Vydaný dne:

37.Jméno:

38.Mobilní telefon:

Kontaktní údaje
36.Příjmení kontaktní osoby:

39.Telefon:

40.Fax:

41.E-mail:

Adresa pro doručení pošty (liší-li se od sídla/trvalého bydliště)
42.Ulice:

43.Číslo popisné:

46.Část obce, městská část:

47.Podací pošta:

S4810061.03

44.Číslo orientační:

45.Obec:

48.PSČ:

Ne
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2. Bankovní spojení
49.Název banky:

50.Číslo účtu:

3. Místo podnikání

51.Kód banky:

52.IBAN:

(liší-li se od sídla/trvalého bydliště)

53.Adresa místa podnikání - Ulice:

54.Číslo popisné:

55.Číslo orientační:

57.Část obce, městská část:

58.Kraj (dle NUTS-3):

56.Obec:

59.PSČ:

4. Nabídka
Na základě nařízení pro intervence na trhu s máslem, tj. nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) 2016/1238, v platném znění, a prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1240, v platném
znění, nabízíme SZIF ke koupi máslo, které odpovídá požadavkům uvedeným v nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 1308/2013, v platném znění.
61.

60.Množství [t]3):

tun netto =

lepenkových kartonů po 25 kg netto

62.Členský stát výroby:

vyrobené v

s minimálním obsahem tuku 82 % hmotnostních.

5. Typ přejímky4)
Přejímka na místě (nabídkový sklad je zároveň intervenčním skladem)
Přejímka po převozu na místo určení (nabídkový sklad není intervenčím skladem)

6. Cena
63.

Intervenční cena za 100 kg netto

EUR
64.

Nabízená cena za 100 kg netto5)

EUR

7. Současné místo skladování másla
65.Obchodní firma skladovatele vč. právní formy, sídlo:

66.Identifikační číslo:

67.Místo uskladnění - název skladu:

68.Adresa skladu - Ulice:

69.Číslo popisné:

72.Část obce, městská část:

73.Kraj (dle NUTS-3):

75.Stát:

S4810061.03

76.Veterinární registrační číslo:

70.Číslo orientační:

71.Obec:

74.PSČ:
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8. Údaje o výrobci
77.Obchodní firma výrobce vč. právní formy:

78.Identifikační číslo:

79.Adresa sídla - Ulice:

82.Obec:

83.PSČ:

84.Stát:

80.Číslo popisné:

81.Číslo orientační:

85.Veterinární registrační číslo:

9. Čestné prohlášení
Souhlasím s tím a zmocňuji SZIF k vystavení daňového dokladu/opravného daňového dokladu jménem nabízejícího
subjektu v rámci obchodního případu vzniklého na základě výše uvedených skutečností.
Prohlašuji, že:
- jsem si přečetl, porozuměl jsem a souhlasím s ustanoveními a podmínkami uvedenými v Obchodních
podmínkách intervenčního nákupu másla, které jsou přístupné na internetové adrese www.szif.cz,
přičemž je tato nabídka učiněna v souladu s těmito podmínkami. V případě přijetí této nabídky SZIF
tvoří Obchodní podmínky intervenčního nákupu másla nedílnou součást smluvního vztahu podle § 1751
odst.1 občanského zákoníku;
- jsem právnickou nebo fyzickou osobou usazenou a registrovanou pro účely DPH v Evropské unii;
ustanovení §2e až §2h zákona č. 252/1997 Sb, ve znění pozdějších předpisů;
- všechny mnou uvedené údaje v této nabídce jsou úplné a pravdivé;
- mnou nabízené máslo bylo vyrobeno na území EU ve schváleném podniku dle nařízení Komise (EU)
2016/1238, v platném znění, a z pasterizované smetany vyprodukované v EU;
- nabízené množství se skutečně nachází v místě skladování uvedeném v nabídce;
- jsem si vědom/a, že údaje z této nabídky a z rozhodnutí vydaných na základě této nabídky budou
zveřejněny v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013,
v platném znění, a mohou být zpracovávány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti
auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie;
- jsem si vědom/a, že údaje z této nabídky a z rozhodnutí vydaných na základě této nabídky budou
zveřejněny v souladu s čl. 59 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, v platném znění, na
internetových stránkách www.szif.cz, a to dva roky od data prvního zveřejnění;
- jsem si vědom/a, že údaje z této nabídky budou Státním zemědělským intervenčním fondem zpracovávány
v listinné i elektronické formě pro potřeby administrace nabídky, statistiky, evidence, účetnictví Státního
zemědělského intervenčního fondu i Ministerstva zemědělství ČR;
- podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz;
- jsem si vědom/a svých práv, která mi poskytuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.

1) Nabízející nevyplňuje.
2) Nabízející označí křížkem, nabídka musí být podána právnickou nebo fyzickou osobou registrovanou pro účely DPH v EU.
3) Minimální množství nabízeného másla je 30 tun.
4) Nabízející označí křížkem jednu z možností.
5) Nabízená cena se vyplňuje pouze v případě nákupu prostřednictvím nabídkového řízení a nesmí přesáhnout stanovenou intervenční cenu.

Nedílnou součástí nabídky je příloha.
86.Příjmení žadatele/statutárního zástupce:

87.Jméno:

88.Místo vyhotovení:

89.Datum (den, měsíc, rok):

S4810061.03

90.Razítko a podpis oprávněné osoby:
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Příloha
k nabídce másla k intervenčnímu nákupu

Číslo partie

Veterinární schvalovací
číslo výrobního podniku

Datum výroby

Celkem
S4810061.03

110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871

Množství (t)

0,000

