FN Plzeň – Dodávky implantátů k fixaci kalvy pro NCH 2016

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ A VEDENÍ KONSIGNAČNÍHO SKLADU
číslo:
Článek I.
Smluvní strany
1.

Johnson & Johnson
se sídlem Karla Engliše 3201/ 6, Praha 5, 150 00 Praha - Smíchov
zastoupená:
MUDr. Patricia Kabáth – jednatelka společnosti
bankovní spojení: XXX
číslo účtu:
XXX
IČ:
41 193 075
DIČ:
CZ41 193 075
(společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 4711 )
(dále jen „konsignant“)

2.

Fakultní nemocnice Plzeň
se sídlem Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň, 305 99
zastoupená:
MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem FN
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Plzeň
číslo účtu:
117047603/0300
IČO:
00669806
DIČ:
CZ00669806
(dále jen „konsignatář“)

1.

2.

3.

Článek II.
Předmět smlouvy
Pro urychlení dodávek, okamžitou použitelnost a aktuální potřebu zboží
pro poskytování zdravotní péče zřizuje konsignant na zákl. výsledků otevřeného řízení
VZ „Dodávky implantátů k fixaci kalvy pro NCH 2016“, ev. č. 630500, na pracovišti
OS Neurochirurgické kliniky FN Plzeň – Lochotín konsignační sklad, ze kterého je
konsignatář oprávněn používat zboží dle aktuální potřeby.
Konsignant uskladní bezplatně zboží v konsignačním skladu, konsignatář bude dbát
na to, aby zboží bylo uloženo podle pokynů konsignanta v podmínkách odpovídajících
skladování zdravotnického materiálu.
Specifikace a množství zboží uloženého v konsignačním skladu je uvedeno v příloze
číslo 1 této smlouvy.
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Článek III.
Podmínky zřízení a vedení konsignačního skladu
Konsignační sklady jsou umístěny v prostorách FN Plzeň – Lochotín, Alej Svobody 80,
Plzeň na pracovištích OS Neurochirurgické kliniky. Konsignatář je povinen skladovat
konsignační zboží odděleně od ostatního zboží a zabezpečit ho proti odcizení.
Skladování zboží bude zajištěno v místnosti s teplotou 20-30 °C v samostatných
skříních.
Náklady na pojištění zboží v konsignačním skladu pro případ poškození nebo zničení
zboží živelnou událostí, a v případě odcizení zboží způsobem, při kterém pachatel
překonal překážky chránící věc před odcizením, nese konsignant.
Provozem konsignačního skladu pověřuje konsignatář po dohodě s konsignantem
XXX, (dále jen provozovatel), který bude zajišťovat přejímku zboží, vydání zboží,
vystavení výdejek a jejich odeslání dodavateli prostřednictvím oddělení nákupu a
distribuce SZM.
Provozovatel, s výslovným souhlasem konsignatáře, uzavře s konsignantem na tuto
činnost dohodu o pracovní činnosti. Veškeré náklady s touto dohodou spojené nese
konsignant.
Konsignatář umožní v pracovní dny přístup zaměstnance konsignanta do konsignačního
skladu za účelem kontroly skladovacích podmínek a stavu a množství zboží ve skladu
uloženého, a to do jednoho dne od oznámení kontroly. V případě zjištění nedostatků
při kontrole nebo inventuře bude vyhotoven a zástupci obou stran podepsán zápis,
ve kterém budou zjištěné nedostatky přesně specifikovány.
Článek IV.
Platební podmínky
Konsignatář oznámí konsignantovi vždy minimálně k poslednímu kalendářnímu dni
každého jednotlivého příslušného kalendářního měsíce množství a druh zboží
odebraného z konsignačního skladu v příslušném měsíci, a to nejpozději do pátého dne
měsíce následujícího, vystavením a zasláním příslušné výdejky.
Konsignant vystaví konsignatáři na základě takového oznámení fakturu na odebrané
zboží a zašle ji na oddělení SZM na adresu FN Plzeň, Alej Svobody 923/80, Plzeň.
Splatnost faktur je stanovena na 30 dní od data jejich vystavení.
Konsignant se zavazuje, že jím vystavené faktury budou obsahovat všechny
náležitosti, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy a smluvními
ujednáními. Na faktuře bude uvedeno také číslo výdejky z konsignačního skladu,
zařazení zboží do třídy zdravotnických prostředků a kódy VZP (ZUM).
Platnost výše uvedených kódů VZP dodávaných materiálů s přiděleným kódem VZP
(ZUM) je garantována po celou dobu smluvního vztahu. Konsignant se zavazuje
informovat v průběhu trvání smluvního vztahu v případě zjištění neplatnosti kódu VZP
neprodleně konsignatáře, přičemž konsignatář má v těchto případech právo nakupovat
předmět plnění od jiného dodavatele.
V případě, že vystavená faktura obsahuje nesprávné cenové údaje, nesprávné
náležitosti nebo chybí ve faktuře některé z náležitostí uvedené v předchozích
odstavcích, je konsignatář oprávněn fakturu vrátit konsignantovi do doby její
splatnosti. V takovém případě je konsignant povinen vystavit fakturu novou. Doba
splatnosti opravené nebo doplněné faktury počne běžet dnem jejího doručení
konsignatáři.
Za zaplacení kupní ceny se považuje připsání příslušné částky ve prospěch účtu
konsignanta, nebylo-li dohodnuto jinak.
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Článek V.
Dodací podmínky
Konsignant bude dodávat a doplňovat zboží do konsignačního skladu dílčími
dodávkami na základě závazných objednávek konsignatáře, kterými bude dohodnuto
množství, druh, cena. Termín dodání je do maximálně 5 dnů od data objednání,
u mimořádných objednávek maximálně do 24 hodin od data objednání. Mimořádná
dodávka nepřekročí finanční objem 10% z celkové ceny zakázky včetně DPH.
Závaznou objednávku učiní kupující písemně elektronickou poštou, doporučeným
dopisem nebo faxem.
Doba použitelnosti zboží při jeho převzetí musí být minimálně 24 měsíců, u sterilních
sad minimálně 36 měsíců. Konsignant zajistí případnou výměnu zboží v konsignačním
skladu tak, aby doba exspirace materiálu při vyjmutí zboží ze skladu k přímé spotřebě
byla delší než 6 měsíců.
Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady, které jsou nutné k převzetí a užívání
zboží. Předání dokladů se uskuteční v době a místě předání samotné dodávky zboží.
Za doklad nutný k převzetí a užívání zboží smluvní strany považují především dodací
list a fakturu za dodané zboží.
Prodávající prohlašuje, že zboží splňuje veškeré podmínky zákona č. 268/2014 Sb.
ve znění pozdějších předpisů.
Prodávající je povinen balit dodávané zboží obvyklým způsobem vylučujícím jeho
jakékoliv poškození nebo jeho znehodnocení.
V případě, že prodávající nebude schopen dodat zboží v dohodnutém množství
a lhůtách z důvodů spočívajících na straně dodavatele, je tento povinen neprodleně
písemně uvědomit kupujícího o přerušení dodávek. Kupující je oprávněn po dobu
přerušení dodávek nakupovat předmět plnění od jiného dodavatele za ceny obvyklé.
Rozdíl v nákupních cenách, jež vznikne mezi cenami sjednanými touto smlouvou
a cenami alternativního dodavatele, uhradí prodávající kupujícímu do 14 dnů
po obnovení dodávek formou dle dohody s kupujícím.
Článek VI.
Výhrada vlastnictví
Vlastnická práva k dodanému zboží včetně obalu přechází na konsignatáře okamžikem
vyjmutí zboží z konsignačního skladu a jeho předáním ke spotřebě.
Článek VII.
Sankce
V případě, že konsignant nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí
konsignatáři smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny z nedodaného zboží za každý den
prodlení.
V případě prodlení konsignatáře s placením faktury za dodané zboží uhradí
konsignatář konsignantovi úrok z prodlení ve výši 0,01% z celkové nezaplacené
částky za každý den prodlení.
Smluvní pokuty sjednané v této smlouvě nemají vliv na případný nárok na náhradu
škody způsobenou porušením smluvní povinnosti.
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Článek VIII.
Platnost smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Článek IX.
Ukončení platnosti smlouvy
Konsignatář je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že konsignant je opakovaně
v prodlení s plněním dodávek o více než trojnásobek dodací lhůty nebo dodal
nekvalitní zboží a, ač konsignatářem upozorněn, neprodleně nezjednal nápravu.
Konsignant je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že konsignatář nezaplatí
kupní cenu do 120 dnů po uplynutí ujednané platební lhůty.
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení.
Smluvní strany mají možnost smlouvu vypovědět bez udání důvodu. V takovém
případě je stanovena dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet prvního dne
následujícího měsíce po dni podání výpovědi druhé smluvní straně.
Pokud dojde k ukončení této smlouvy, je konsignant povinen do 5 pracovních dní
po skončení smlouvy odebrat dosud nevydané zboží.
Článek X.
Závěrečná ujednání
Veškeré skutečnosti výslovně neuvedené v této smlouvě se řídí Kupní smlouvou
uzavřenou na základě výsledků ukončeného otevřeného řízení, které konsignatář jako
zadavatel vyhlásil pod ev. číslem 630500 a dále příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá smluvní strana obdrží její
jedno vyhotovení.
Jakékoli změny a dodatky této smlouvy musí být učiněny písemně a schváleny
podpisem obou stran. Tyto dodatky se stanou integrální součástí této smlouvy.
Integrální součástí této smlouvy jsou přílohy, které budou takto označeny a podepsány
oběma stranami s uvedením data.
Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že
Fakultní nemocnice Plzeň zveřejní tuto smlouvu a související přílohy v Registru
smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., a to včetně
osobních údajů.
Článek XI.
Přílohy
Specifikace a množství zboží uloženého v konsignačním skladu

V Praze dne ………………

V Plzni dne ….……………

Konsignant:
Johnson & Johnson

Konsignatář:
Fakultní nemocnice Plzeň

_____________________________
MUDr. Patricia Kabáth
jednatelka Johnson & Johnson, s.r.o.

_______________________________
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel FN Plzeň
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1. Specifikace a množství zboží uloženého v konsignačním skladu
Katalogové číslo

Název produktu

kód VZP

Typ kódu

04.503.061

Dlaha kraniální MatrixNEURO, rovná, s můstkem 9
mm, 2 otvory, tloušťka 0.4 mm, titan

0163155

GS1

07611819901018

07611819901018

5

04.503.062

Dlaha kraniální MatrixNEURO, rovná, s můstkem
12 mm, 2 otvory, tloušťka 0.4 mm, titan

0163155

GS1

07611819901032

07611819901032

10

04.503.063

Dlaha kraniální MatrixNEURO, rovná, s můstkem
12 mm, 4 otvory, tloušťka 0.4 mm, titan

0163155

GS1

07611819901056

07611819901056

5

04.503.067

Dlaha Y MatrixNEURO, 5 otvorů, tloušťka 0.4 mm,
titan

0163170

GS1

07611819901131

07611819901131

1

04.503.103.01C

Šroub MatrixNEURO Ø 1.5 mm, samovrtný, délka 3
mm, slitina titanu (TAN), balení po 1 kusu v klipu

0163173

GS1

07611819901568

07611819901568

12

04.503.104.01C

Šroub MatrixNEURO Ø 1.5 mm, samovrtný, délka 4
mm, slitina titanu (TAN), balení po 1 kusu v klipu

0163173

GS1

07611819901612

07611819901612

36

04.503.105.01C

Šroub MatrixNEURO Ø 1.5 mm, samovrtný, délka 5
mm, slitina titanu (TAN), balení po 1 kusu v klipu

0163173

GS1

07611819901667

07611819901667

12

0163172

GS1

07611819901711

07611819901711

3

0163172

GS1

07611819901742

07611819901742

3

0163172

GS1

07611819901773

07611819901773

3

0163651

GS1

07611819995697

07611819995697

1

04.503.113.01C

04.503.114.01C

04.503.115.01C
145.321S

Šroub bezpečnostní MatrixNEURO Ø 1.8 mm,
samořezný, délka 3 mm, slitina titanu (TAN), balení
po 1 kusu v klipu
Šroub bezpečnostní MatrixNEURO Ø 1.8 mm,
samořezný, délka 4 mm, slitina titanu (TAN), balení
po 1 kusu v klipu
Šroub bezpečnostní MatrixNEURO Ø 1.8 mm,
samořezný, délka 5 mm, slitina titanu (TAN), balení
po 1 kusu v klipu
MatrixNEURO sterilní sada, standardní, šrouby 4
mm

čárový kód pro jednotku čárový kód pro balení

počet kusů na konsignačním skladu

