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Smlouva O uložení věci V konsignačním skladu
a
rámcová kupní Smlouva

Smluvní straný
Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20
639 UO Brno

IČO: 65 26 9? 05
Bankovní spojení: _
zastoupená: Ml.1Dr
(dále jen FN Brno) na stranëjedne

F`

a
ARID obchodni společnost, s.r.o.
Okružní 25

638 OU Brno
IČQ: 4?916U52
DIG: 290-4?91ůO52
Zastoupená: lng.

(dále jen ARID) na straná druhá

Il.
Předmět smlouvy
1. FN Brno se zavazuje, že bude bezplatná opatrovat za podmínek dále uvedených zboží
firmý ARID, v konsignačním skladu, zřízeným za účelem zajištění okamžitého předání a
převzetí zboží určeného pro vlastni potřebu FN Brne. Konsígnaání sklad je zřízen na
pracovišti nemocnice Bohunice FN Brno, v Brně, Jihlavská 20, Radiologicke klinice.
2. Firma ARID se zavazuje průběžná dodávat zboží uložená vkonsignačním skladu a
převést vlastnická právo k němu na FN Brno, která se je zavazuje převzít v množství,
sortimentu a čase dle vlastních potřeb a zaplatit za převzaté zboží za níže uvedených
podmínek kupní cenu.

III.
Provoz konsígnačního skladu
1. V konsignařıním skladu je uloženo zboží firmý COOK, jehož specifikace suvedením
sortimentu. obchodního názvu, kádu VZP a firemního kádu a cen platných vdobë
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uzavření této smlouvy je přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Cena je
uvedena bez DPH, ktomu DPH a zahrnuje í dopravu a ostatní případné výdaje firmy
ARID.
2.

Firma ARID se zavazuje doplřıovat prúbéžné zásobý konsignačniho skladu nejpozdéji do
14 dnů ode dne převzetí písemných požadavků FN Brno v předem dohodnutých cenách,
mazimálné do množství určeného smlouvou.

3.

Firma ARID je povinna dodávat zboží s ezpirační dobou, která je delší než B mésíců.
vpřípadé zjištění dodání zboží s kratší ezpirační dobou nebo dobou uložení zboží

v konsignačním skladé dojde ke zkrácení ezpiračni dobý pod tuto hranicí, ,je oprávnéna
FN Brno zboží bez dalšího firmé ARID vrátit.
4.

Firma AR1D odpovídá za to, že zboží dodávané do konsígnačniho skiadu je způsobilé
k užití pﬁ poskytování zdravotní péče vsouladu s platnou právní úpravou na území
ČR.Fírma je povinna doložit jako další přílohu smlouvy ,,proI'ı'Eášení o shodé
zdravotnického materiálu“ dodávaného dle přílohy č. 1.

5.

FN Brno je povinna zboží pečlivé opatrovat a dbát dle svých možnosti, aby na ném

nevznikia škoda. Zejména je povinna uložit zboží na suchém stinném místé za normální
teploty a vlhkostí. Ve spolupráci s klinikou být určen odpovédnou osobou za opatrovani

zbeži jeho vedeni e evidenci pí' který má uzavřen“ Dohodu o hmotné
odpovédnosti.

6. Mzdové a ostatní náklady spojené s vedením konsignačního skladu se zavazuje firma

ARID

FN Brno pravidelné hradit ve výší smluvní ceny 2000,-Kč, na základé faktury

vystavené vždý za uplynulý mésíc. Splatnost faktury je dohodnuta na 15 dnů ode dne
vystavení.
?. FN Brno je povinna oznámit bez zbytečného odkladu firmé AFHD škodý způsobené na

zboží. 'v' případé, že dojde k jeho ztráté, je povinna bez zbytečného odkladu oznámit tuto

ehuıečneei Peıieii ČR e ﬁnnê Anıo.

8. FN Brno je povinna vést samostatnou evidencí o pohybu zboží v konsignačním skladu

a archivovat jí podobu min. 3 roky po ukončení jeho provozu.
Q. Přejímku zboží přijatého do konsígnačního skladu co do množství a ceny, potvrdí FN

Brno firmé ARID na dodacím listé.
10. FN Brno je povinna provést na požádání firmy ARID 1x čtvrtletné, k datu posledního

kalendářního dne čtvrtletí, inventarízací zboží skladovaného vkonsignačním skladu za
účastí zástupce firmy ARID. Případné zjíšténé manko na zboží, které není způsobeno
jeho přirozenou povahou, je škodou, kterou je povinna FN Brno firmé ARID nahradit.
11

Firma ARID je oprávnéna , dle svého uvážení provést kontrolu plnéní povinností dle této
smlouvy ze strany FN Brno. FN Brno je povinna za tímto účelem umožnit zástupcům

firmý ARID vstup do konsignačního skladu v pracovních dnech v béžné pracovni dobé
a poskytnout jim při kontrole nezbytnou součinnost a ukázku evidence pohybu zboží.
12. V případé ukončení provozu konsignačního skladu, je FNB povinna vrátit zůstatek zboží

na skladé firmé ARID, a to nejpozdéji do 7 dnů od ukončení provozu konsignačního
skladu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
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IV.
Prodej a koupé zboží
1

_ Zboží uložené v konsignačním skladu je oprávnéna FN Brno odebírat a používat pro
vlastní potřebu. Kupní smlouva je uzavřena a vlastnické právo ke zboží přechází z firmy
ARID na FN Brno okamžikem, kdy je potvrzeno vydání zboží z konsignačního skladu na
vý-:lejce podpisem oprávnéného zaméstnance FN Brno a zboží oprávnéným
zaméstnancem FN Brno převzato.

2. FNB je povinna ihned, nejpozdéji ve lhůté do 5 pracovnich dnů po převzetí zboží zaslat
firmé ARED výdejku-objednávku s uvedením názvu zboží, kčdu, množstvı, ceny za
jednotku a ceny celkem (dle přílohy smlouvy).
3. Na základé výdejky-objednávky vystaví firma ARID ,nejpozdéji do 5-ti dnů, fakturu daňový doklad k úhradé kupní ceny zboží FN Brno se splatnosti 90 dnů ode dne jejího
doručení.
4. FN Brno je povinna zaplatit za odebrané zboží firmé ARlD kupní cenu do výše uvedené
v příloze č. 1 této smlouvy. Zména cen může být provedena pouze s výslovným

písemným souhlasem obou smluvních stran. vyjádřeným dodatkem k této smlouvé.
Pokud nedojde k dohodé, pak je firma ARID oprávnéna účtovat cenu uvedenou v příloze

č. 1 této smlouvy.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být vypovézena jednou ze smluvních
stran bez udání důvodu v jednomésiční výpovédní lhůté, která začíná béžet prvním dnem
následujícího mésice po doručení výpovédi strané druhé.
2. veškeré zmény této smlouvy musí být učinény v písemné formé formou dodatků k této
smlouvé.
3. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží
každá ze smluvních stran.
4- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
30.11.2001, za podmínky provedeni předávací inventarizace zásob.
Tato smlouva byla sepsána po vzájemné dohodé obou smluvních stran, podle jejich pravé
a svobodné vůle, nikoli vtísni či za nápadné nevýhodných podmínek, na důkaz čehož
připojuji níže své podpisy.
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