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2. FNO je poskytovatelem zdravotn²ch sluģeb,  jeģ m§ specializovan® pracoviġtŊ zabĨvaj²c² se vĨkony,  ke kterĨm pouģije
ZP dod§van® prod§vaj²c²m, za jeho souļinnosti a celkov® podpory.

3. Provozovatel je odbornŊ vyġkolen§ osoba, kter§ provozuje sklad dle pokynu prod§vaj²c²ho.

1. Prod§vaj²c² je dodavatel zdravotnickĨch prostŚedkŢ  (d§le jen ĂZPñ) a odpov²d§ za to, ģe zboģ² dod§van® kupuj²c²mu do
konsignaļn²ho skladu  je zpŢsobil®  k uģit² pŚi poskytov§n²  zdravotn² p®ļe  v souladu s platnou pr§vn² ¼pravu na ¼zem²
ĻR.  Zboģ² je zaŚazeno do sazebn²ku prostŚedkŢ  zdravotn² techniky  Vġeobecn® zdravotn² pojiġŠovny ï pŚ²sluġn®  k·dy
pro ZĐM jsou uvedeny v seznamu zboģ²  v konsignaļn²m skladu.  Prod§vaj²c² prohlaġuje,  ģe jakost  a proveden²  zboģ²
odpov²d§  platnĨm pŚedpisŢm  a  ¼ļelu,  pro  nŊģ se  uģ²v§,  a ģe  j²m  dodan® vĨrobky  splŔuj² medic²nsk®  a  technick®
poģadavky vyplĨvaj²c² ze z§kona ļ. 22/1997 Sb. a  z§kona ļ. 268/2014 Sb. ve znŊn² jejich pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ.

Úvodní ustanovení

a

Zastoupena: Petr řeha, MBA na z§kladŊ povŊŚen² ze dne 08. 01. 2016

ZŚizovac² listina MZ ĻR ze dne 25. listopadu 1990 ļ. j. OP-054-25.11.90

mezi:

Bankovní spojení: ĻNB Ostrava, 66332761/0710

Název: Fakultní nemocnice Ostrava

KUPUJÍCÍM

IĻ: 00843989 DIĻ: CZ00843989 je plátcem DPH

Sídlo: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

IĻ: 25112015 DIĻ: CZ25112015 je plátcem DPH

Spisov§ znaļka: C 50573 veden§ u MŊstsk®ho soudu v Praze

Jednající: ZBYNŉK KNŉĢĉNEK

Sídlo: K Ļerven®mu dvoru 3269/25aa, 130 00 Praha-Straġnice

PRODÁVAJÍCÍM

u právnické osoby

Obchodní firma: BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o.

jm®no a pŚ²jmen²: Miroslava Kol§Śov§

osobn² ļ²slo: 8054

a

PROVOZOVATELEM

uzavŚen§ dle Ä 2079 a n§sl. z§kona ļ. 89/2012 Sb. (obļanskĨ z§kon²k)
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c. ke splnŊn² objedn§vky doch§z² okamģikem dod§n² zboģ² do m²sta dod§n²;
b. místem dodání zboží je odbor zásobování FN Ostrava;

d. dod§n² zboģ²  je kupuj²c² povinen potvrdit otiskem raz²tka  a podpisem  dodac²ho listu  osobou  k tomu  opr§vnŊnou.
Potvrzen²m dodac²ho listu kupuj²c² potvrzuje, ģe zboģ² bylo dod§no v mnoģstv² a druhu uveden®m na dodac²m listu.

4. Prod§vaj²c² je povinen  dodat zboģ² v nov®m,  nepouģit®m a  dobr®m stavu,  bez vad,  v poģadovan® kvalitŊ tak,  aby bylo
urļeno pro zamĨġlen® pouģit²,  vyhovovalo podm²nk§m certifikace,  bezpeļnosti a poģadavkŢm na dobu ģivotnosti,  a aby
odpov²dalo popisu funkļnosti uveden®mu v prŢvodn² dokumentaci zboģ² a v propagaļn²ch nebo nab²dkovĨch materi§lech
vĨrobce ļi prod§vaj²c²ho.

3. Prod§vaj²c²  je  povinen  dodat zboģ²  tak, aby nebylo  v okamģiku  dod§n²  a  po  celou dobu jeho  um²stŊn² v KS zat²ģeno
jakĨmikoliv pr§vy tŚet²ch osob (vļetnŊ podm²nŊnĨch nebo budouc²ch pr§v).

PŚedmŊt smlouvy

I.

1. PŚedmŊtem t®to smlouvy jsou dod§vky spotŚebn²ho zdravotnick®ho materi§lu pro  FN Ostrava dle pŚ²lohy ļ. 2 t®to smlouvy
(d§le tak® jen Ăzboģ²") a zŚ²zen² konsignaļn²ho skladu prod§vaj²c²ho (d§le jen ĂKS") v prostor§ch kupuj²c²ho s jeho
souhlasem, ve kter®m budou uchov§ny ZP, z§vazek prod§vaj²c²ho dod§vat ZP do tohoto KS  a d§le z§vazek kupuj²c²ho
ZP z tohoto KS odeb²rat pro vlastn² potŚebu a za odebran® ZP zaplatit cenu dohodnutou na z§kladŊ podm²nek
stanovenĨch v t®to smlouvŊ.

a. dod§vky budou prob²hat do 5 pracovn²ch dnŢ od doruļen² objedn§vky kupuj²c²mu;

2. PŚedmŊt  plnŊn² lze objedn§vat  i mimo konsignaļn² sklad a to prostŚednictv²m odboru z§sobov§n². Podkladem pro dod§n²
jsou v tomto pŚ²padŊ  p²semn®  objedn§vky  kupuj²c²ho,  kter®  mus²  obsahovat  specifikaci  poģadovan®ho  zboģ² a poļet
kusŢ. Kupuj²c² bude zas²lat  objedn§vky  na adresu  prod§vaj²c²ho  uvedenou  v z§hlav²  t®to  smlouvy  nebo  e-mailem na
e-mail prod§vaj²c²ho: martina.danesova@praguemedical.cz a plat², ģe:

2. Kupuj²c² je opr§vnŊn uģ²vat ty ZP, kter® jsou uvedeny v seznamu zboģ² v KS a tvoŚ² pŚ²lohu ļ. 2 t®to smlouvy.

3. V  pŚ²padŊ  dod§vek  zboģ²  realizovanĨch  formou  d²lļ²ch  objedn§vek  odboru  z§sobov§n²  dle  ļl.  I.  odst.  2  pŚech§z²
vlastnick® pr§vo na kupuj²c²ho okamģikem pŚevzet² dodan®ho zboģ².

1. Vlastnick® pr§vo  k odebranĨm  ZP pŚech§z²  na  kupuj²c²ho  vyd§n²m ZP  z konsignaļn²ho skladu.  Prod§vaj²c² m§ pr§vo
kontroly zboģ² ZP dodan®ho kupuj²c²mu a kupuj²c² se zavazuje prod§vaj²c²mu prov®st kdykoliv kontrolu ZP uskladnŊn®ho
v KS,  pŚ²padnŊ na  z§kladŊ poģadavku prod§vaj²c²ho umoģnit pŚevoz  ZP  do hlavn²ho skladu  prod§vaj²c²ho k proveden²
fyzick® inventury dle pokynŢ jeho z§stupce.

II.

PŚechod vlastnictv²

IV.

4. Provozovatel se zavazuje,  ģe administrativn²  ļinnost spojenou  s provozem konsignaļn²ho skladu  bude prov§dŊt  mimo
stanovenou pracovn² dobu sjednanou s kupuj²c²m.

3. Kupuj²c²  souhlas²  s  t²m,  aby  jeho zamŊstnanec mohl  vykon§vat  ļinnost provozovatele KS  a  aby  provozovatel  mohl
uzavŚ²t dohodu o prac²ch konanĨch mimo pracovn² pomŊr s prod§vaj²c²m.

6. Provozovatel  povede  o  KS  samostatnou  evidenci  po  celou  dobu  provozu.  Prodávající  umožní  kupujícímu  do  této 
evidence kdykoliv nahlédnout.

5. Prod§vaj²c² a kupuj²c² se zavazuj², ģe budou provozovatele o fungov§n² KS patŚiļnŊ instruovat.

N§leģitosti a podm²nky konsignaļn²ho skladu

III.

2. KS  bude zŚ²zen na m²stŊ a v prostorech odpov²daj²c²ch skladov§n²  ZP.  UskladnŊn² bude zajiġtŊno  v m²stnosti s bŊģnou
teplotou  oddŊlenŊ  od  spec.  zdrav.  materi§lu,  kterĨ  pracoviġtŊ  odeb²r§  ze skladu  SZM  ve FN.  UskladnŊn²  ZP bude
zajiġtŊno v souladu s pŚ²sluġnĨmi normami tĨkaj²c²ch se uskladnŊn² zboģ² typu ZP.

1. Kupuj²c² zŚ²d² KS v prostor§ch  FN Ostrava. Za pron§jem prostor pro uskladnŊn² zboģ² se prod§vaj²c² zavazuje zaplatit
kupuj²c²mu na z§kladŊ faktury ļ§stku ve vĨġi 1.000,--Kļ roļnŊ. V pŚ²padŊ, ģe se jedn§ o konsignaļn² sklad se stejnĨm
ļ²slem jako jiģ m§ prod§vaj²c² uzavŚenu smlouvu, je tato ļ§stka ¼ļtov§na pouze jednou, a to na z§kladŊ nejstarġ²
smlouvy (dle data podpisu smlouvy).
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- ļ²slo konsignaļn²ho skladu - je totoģn® s ļ²slem objednac²ho m²sta stanoven®ho  dle intern² smŊrnice kupuj²c²ho

- n§zev prod§vaj²c²ho s pŚesnou adresou a kontaktn² osobou, kter® se vĨdejka zas²l§

- název kupujícího

Prod§vaj²c²  zajist²  pŚepravu  a dod§  ZP  do KS. Do KS  lze dod§vat  jen  to zboģ², kter® je  uvedeno  v pŚ²loze  ļ.  2.
Provozovatel  potvrd²  prod§vaj²c²mu  pŚi pŚ²jmu  dodac²  list,  ve  kter®m mus²  bĨt zboģ²  uvedeno n§zvoslov²m nebo
katalogovĨm ļ²slem  shodnŊ s  n§zvoslov²m a  katalogovĨm ļ²slem uvedenĨm v  pŚ²loze  ļ.  2.  Provozovatel  dodac²
list ļitelnŊ podep²ġe a uvede datum,  kdy zboģ² do KS pŚijal.  Pokud je provozovatel z jakĨchkoliv dŢvodŢ zastupov§n
jinou osobou, mus² bĨt uvedena v seznamu zastupuj²c²ch vļ. jeho podpisov®ho vzoru.

b) Výdej ZP

Provozovatel vyd§v§  ZP z KS dle  potŚeb oddŊlen²  a  vede  o  vĨdeji dokumentaci,  kterou je  vĨdejka /hl§ġen²/- vzor
tiskopisu je uveden v pŚ²loze  ļ. 1 smlouvy. VĨdejka /hl§ġen²/ je vystavena 1 x za tĨden ( v dohodnutĨch pŚ²padech  1
x za mŊs²c ) a zasl§na zasl§na IS nemocnice /e-mailem/ kontaktn² osobŊ prod§vaj²c²ho.
Kaģd§  vĨdejka /hl§ġen²/ mus² bĨt oznaļena ļ²slem. Prvn² vĨdejka /hl§ġen²/ ponese ļ²slo 1. KaģdĨ n§sleduj²c² doklad
bude oļ²slov§n ļ²slem  vyġġ²m.  Na tomto dokladu  budou zŚetelnŊ vyznaļeny  tyto ¼daje :

- schv§len²  vedouc²ho medic²nsk®ho ¼tvaru (spr§vce rozpoļtu) v IS kupuj²c²ho

Pokud vedouc²  medic²nsk®ho ¼tvaru  zplnomocn²  k podpisu vĨdejky  /hl§ġen²/  z§stupce,  mus² bĨt uveden  v seznamu
zastupuj²c²ch osob vļ. podpisov®ho vzoru.

12. Prod§vaj²c² se zavazuje, ģe poskytne provozovateli n§vody k pouģit² tĨkaj²c² se ZP v ļesk®m jazyce.

- vykazovan® obdob², ve kter®m byl vĨdej zboģ² ze skladu uskuteļnŊn ( uv§d² se den, pŚ²p. dny  é od ï do é )

- ļ²slo,  n§zev , typ,  poļet kusŢ nebo balen² zboģ²  ( popŚ.dalġ² ¼daje,  kter® bl²ģe  specifikuj² zboģ²,  napŚ.  vĨrobn²
ļ²slo, s®rii, ġarģi ) nebo je vylepen ļ§rovĨ k·d s identifikac² materi§lu

- datum vystavení výdejky, jméno provozovatele, schválení provozovatele v IS kupujícího

a) PŚ²jem ZP

3. Prod§vaj²c² je opr§vnŊn fakturovat dodan® zboģ² kupuj²c²mu po obdrģen² vĨdejky /hl§ġen² o implantaci, d§le jen hl§ġen²/
za podm²nek stanovenĨch v odst . 11 p²sm. b) tohoto ļl§nku smlouvy. Prod§vaj²c² zaġle daŔovĨ doklad - fakturu na
adresu kupuj²c²ho: efakturace1@fno.cz s oznaļen²m, ģe se jedn§ o KS ļ. 019_BS_2 na produkty dle pŚ²lohy ļ. 2 t®to
smlouvy. Souļ§st² daŔov®ho dokladu - faktury bude kopie pŚ²sluġn® vĨdejky /hl§ġen²/, k n²ģ se faktura vztahuje.  Pokud
bude kontrolou zjiġtŊno, ģe v daŔov®m dokladu - faktuŚe je vyfakturov§no zboģ², kter® nen² pŚedmŊtem n§plnŊ
konsignaļn²ho skladu, daŔovĨ doklad bude vr§cen prod§vaj²c²mu.

4. Faktury  budou  u  kaģd®  materi§lov®  poloģky  obsahovat klasifikaļn² tŚ²du ZP a k·d  VZP  a  prohl§ġen²,  ģe  na
vġechny  produkty  uveden® v dodac²m listŊ bylo vyd§no Prohl§ġen² o shodŊ v souladu  se z§konem 268/2014 Sb na
dokladu nebo v pŚ²loze.

5. V pŚ²padŊ dod§n²  zboģ²  na  z§kladŊ  p²semn®  objedn§vky  odboru  z§sobov§n²  bude  prod§vaj²c²m  vystavena  faktura
po uskuteļnŊn²  dod§vky,  a  to  pro  kaģdou objedn§vku zvl§ġŠ.  Na faktuŚe  bude uveden  odkaz na tuto  smlouvu (evid.
ļ. smlouvy) a pŚ²lohou faktury bude kopie potvrzen®ho dodac²ho listu.

Dodávky ZP a cenová ujednání

1. Zboģ² ZP bude dod§v§no a n§slednŊ fakturov§no za ceny uveden® v pŚ²loze ļ. 2 t®to smlouvy.

2. Cena  bude  uhrazena  na  z§kladŊ  faktury splŔuj²c²  n§leģitosti daŔov®ho  dokladu dle z§kona  ļ.  235/2004  Sb.  o dani
z pŚidan® hodnoty, v platn®m znŊn².

9. Prod§vaj²c² bude na z§kladŊ vĨdejek /hl§ġen²/ KS prŢbŊģnŊ doplŔovat ve lhŢtŊ do dvou dnŢ ode dne doruļen² vĨdejky.

10. Jednotliv® typy dod§vek ZP mohou bĨt mŊnŊny pouze na z§kladŊ oboustrann® dohody mezi kupuj²c²m a prod§vaj²c²m, a
to na z§kladŊ dodatku k t®to smlouvŊ.

11. PŚ²jem dod§vek ZP na z§kladŊ jednotlivĨch vĨdejek a jejich vĨdej bude uskuteļnŊn v souladu s n§sleduj²c²m postupem :

6. Sjednan®  ceny  jsou  cenami  nejvĨġe  pŚ²pustnĨmi  a  zahrnuj²  veġker®  n§klady prod§vaj²c²ho  minim§lnŊ pro prvn² rok
plnŊn².

7. ZmŊna ceny je  pŚ²pustn§ pouze pŚi prokazateln®m navĨġen² cen  surovin,  paliv,  energi²,  smŊnn®ho  kurzu  vŢļi  EURu
o v²ce neģ 5%, pŚ²padnŊ pŚi zmŊnŊ celn²ch ļi daŔovĨch sazeb, a to pouze v procentu§ln² vĨġi shodn® s t²mto navĨġen²m,
a to pouze formou dodatku ke smlouvŊ.

8. Splatnost daŔov®ho dokladu - faktury  ļin² 30 dnŢ od vystaven².
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c) odcizen² zboģ² zpŢsobem, pŚi kter®m pachatel pŚekonal pŚek§ģky nebo opatŚen² chr§n²c² vŊc pŚed zcizen²m
b) poġkozen² nebo zniļen² zboģ² vodou z vodovodn²ch zaŚ²zen²

2. Nebezpeļ² ġkody na  ZP  pŚech§z²  na kupuj²c²ho okamģikem vyd§n² zboģ² z konsignaļn²ho skladu a  v  pŚ²padŊ dod§n²
zboģ² na z§kladŊ d²lļ² objedn§vky odboru z§sobov§n² dle ļl. I. odst. 2 okamģikem pŚevzet² dodan®ho zboģ².

Vznik pojistn® ud§losti  dle bodu  c) je provozovatel  povinen  neprodlenŊ ohl§sit org§nŢm policie  a  prod§vaj²c²  doloģit
z§pisem o jej²m vzniku a rozsahu.

OdpovŊdnost za ġkody

VI.

a) poġkozen² nebo zniļen² zboģ² ģivelnou ud§lost²
1. Prod§vaj²c² pojiġŠuje zboģ² um²stŊn® v KS pro pŚ²pad:

2. Z§ruka zajiġŠuje,  ģe zboģ² bude m²t vġechny vlastnosti dle smlouvy,  dle dokumentace ke zboģ²,  vlastnosti  odpov²daj²c²
obsahu  technickĨch  norem,  kter®  se  na jednotliv® vĨrobky  vztahuj² a vlastnosti obvykl®  po celou dobu trv§n² z§ruļn²
lhŢty. OdpovŊdnost prod§vaj²c²ho za vady zboģ², na kter® se nevztahuje z§ruka, nen² t²mto odstavcem dotļena

3. Prod§vaj²c² zabezpeļ² funkļnost  a bezvadnost ZP.  V pŚ²padŊ reklamace ZP  ze strany provozovatele zajist² prod§vaj²c²
dod§n²  n§hradn²ho  ZP  v  odpov²daj²c²  kvalitŊ  vĨmŊnou  za  novĨ  ZP   s  odpov²daj²c²  exspiraļn²  lhŢtou.  Prod§vaj²c²
zabezpeļ² vĨmŊnu vadn®ho nebo poġkozen®ho ZP ve lhŢtŊ 30 dnŢ.

1. Prod§vaj²c² prohlaġuje, ģe dod§van® zboģ² je bez vad,  a to bez vad faktickĨch i pr§vn²ch  a poskytuje kupuj²c²mu z§ruku
za jakost  zboģ² v dobŊ vyd§n² z konsignaļn²ho skladu.
Prod§vaj²c² prohlaġuje, ģe dod§van® zboģ² je bez vad,  a to bez vad faktickĨch i pr§vn²ch  a poskytuje kupuj²c²mu z§ruku
za jakost  zboģ² v d®lce rovnaj²c² se  expiraļn² dobŊ  zboģ²  v pŚ²padŊ dod§n²  zboģ²  na z§kladŊ d²lļ² objedn§vky  odboru
z§sobov§n² dle ļl. I. odst. 2 od okamģiku pŚevzet² dodan®ho zboģ². V tomto pŚ²padŊ minim§ln² moģn§ exspirace mus² bĨt
18 mŊs²cŢ.

V.

Z§ruļn² podm²nky, vr§cen² zboģ² a reklamace

limitu  300.000,- Kļ  bez  DPH  s  tŚ²mŊs²ļn²  vĨpovŊdn²  lhŢtou.  VĨpovŊdn§  lhŢta  poļ²n§  bŊģet  prvn²ho  dne  mŊs²ce
n§sleduj²c²ho  po doruļen² vĨpovŊdi druh® smluvn² stranŊ.  V pŚ²padŊ  vĨpovŊdi umoģn² kupuj²c²  prod§vaj²c²mu,  aby si
vyzvedl zbyl® z§soby ZP z KS a zajistil jejich odvoz nejpozdŊji vġak 1 tĨden po uplynut² posledn²ho dne vĨpovŊdn² lhŢty,
pokud se strany p²semnŊ nedohodnou jinak.

2. Kupuj²c² a prod§vaj²c² maj² pr§vo  odstoupit od smlouvy z dŢvodŢ  a  v souladu  s pŚ²sluġnĨmi ustanoven²mi  obļansk®ho
z§kon²ku.  V pŚ²padŊ odstoupen²  od smlouvy  dojde mezi stranami  k vypoŚ§d§n² vz§jemnĨch vztahŢ  souvisej²c²ch  s  jiģ
poskytnutĨmi  plnŊn²mi  mezi  smluvn²mi stranami  v  souladu  s  obļanskĨm  z§kon²kem.  Đļinky  odstoupen²  nastanou
okamģikem doruļen²  p²semn®ho odstoupen²  druh®  smluvn²  stranŊ.  PodstatnĨm poruġen²m t®to  smlouvy  je  zejm®na
(avġak nikoliv vĨluļnŊ)  prodlen² prod§vaj²c²ho  s  dod§n²m zboģ²  o  v²ce neģ 14 dn², prodlen²  s  odstranŊn²m vady nebo
dod§n²m nov®ho bezvadn®ho zboģ² o v²ce neģ 14 dn²,  pokud je prod§vaj²c² v likvidaci nebo pokud byl prohl§ġen ¼padek
prod§vaj²c²ho.

1. Smlouva se uzavírá na dobu urļitou do 31.12.2017 od   podpisu   smlouvy,   max.  vġak   do   vyļerp§n²   finanļn²ho

VII.

Doba trvání a odstoupení od smlouvy



Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

Ev. ļ²slo kupuj²c²ho:
Ev. ļ²slo popt§vky:

015/ZAS/17/0190-k

15/P/17/00212

ze dne 08. 01. 2016

na z§kladŊ povŊŚen²

Petr řeha Za prodávajícího

5. Veġker® dohodnut®  smluvn² pokuty budou uhrazeny vedle n§hrady ġkody,  kter§ vznikne poruġen²m povinnost²,  na nŊģ
se smluvn² pokuta vztahuje.

4. PŚi nedodrģen² term²nu pro pŚedloģen²  inventarizaļn²ho z§pisu uveden®ho v odstavci  3.,  je prod§vaj²c² povinen uhradit
smluvn² pokutu ve vĨġi 20 000,--Kļ se splatnost² do 20 dnŢ od doruļen² faktury.

term²nu je  moģno potvrzenĨ  seznam opatŚenĨ  raz²tkem prod§vaj²c²ho zaslat faxem  na ļ²slo  597 372 566.  Origin§l  je
nutno  dodat  -  doruļit  vedouc²mu  odboru  z§sobov§n²   n§slednŊ   obratem,  nejpozdŊji  vġak  do  9.  ledna.   Finanļn²
ohodnocen² z§sob za poloģku  a za sklad celkem je nutno uv§dŊt v cen§ch vļ.  DPH dle platn® kupn² smlouvy. UvedenĨ
postup je nutno dodrģet i v tom pŚ²padŊ, ģe stav z§sob k 31.12. pŚ²sluġn®ho roku bude nulovĨ

8. Tato smlouva se vyhotovuje  ve tŚech stejnopisech,  u nichģ kaģd§ smluvn² strana obdrģ² jeden vĨtisk  a st§v§ se platnou
dnem podpisu vġech smluvn²ch stran.

7. Smlouva bude zveŚejnŊna, vļetnŊ vġech jejich zmŊn a dodatkŢ, v Registru smluv dle z§kona ļ. 340/2015 Sb..

6. Veġker® zmŊny a doplŔky t®to smlouvy  mus² bĨt provedeny ve formŊ p²semnĨch dodatkŢ  a prohl§ġeny za nedŊlitelnou
souļ§st t®to smlouvy.

1. Veškerá korespondence prodávajícímu bude zasílána na uvedenou adresu k rukám Martina Danešová tel. :271 734 
371, pokud se strany v písemném dodatku nedohodnou jinak.

Z§vŊreļn§ ustanoven²

VIII.

pŚedch§zej²c²ho roku, podepsanĨ provozovatelem  konsignaļn²ho skladu  a z§stupcem prod§vaj²c²ho.  Do  uveden®ho
3. Prod§vaj²c²  zaġle pravidelnŊ  do  5-t®ho  ledna   odsouhlasenĨ inventarizaļn²   z§pis   se   stavem  z§sob   k  31. 12.

2. Prod§vaj²c²  bude informovat kupuj²c²ho o ļerp§n² ZP z KS,  aktu§ln² pŚehled o vŊcn®m  a finanļn²m  plnŊn² bude zasl§n
vedouc²mu odboru z§sobov§n² na vyģ§d§n².

2. Seznam dodávaného zboží s uvedením cen

1. Vzor výdejky ze skladu

Seznam pŚ²loh:

fnoadmin
Lístek s poznámkou
Dokument ze strany dodavatele podepsán ručně. Podpis akceptován v písemné podobě. Originál založen pod číslem smlouvy na OZ ve FNO.
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PŚ²loha ļ. 1 ke smlouvŊ ļ. 015/ZAS/17/0190-k

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5, 70852 Ostrava-Poruba

Odbor zásobování

VÝDEJKA ZBOŽÍ ļ²slo:

Konsignaļn² sklad ļ²slo: Ļ²slo  smlouvy:

N§zev pracoviġtŊ FNO:

Prodávající - adresa:

- kontakt: telefon / fax: tel.:   

fax.:

Vykazované období:

Celkem Kļ:

Zboží Vydáno zboží - k fakturaci Nefakturovat

Název VĨrobn² ļ²slo Cena 1 ks 
bez DPH

Poļet ks
celkem

Cena celkem 
bez DPH

dodat do 
skladu (ks)

Vyhotoveno dne:

Za pŚ²kazce operace konsignaļn²ho skladu schv§lil/a:

Za spr§vce rozpoļtu konsignaļn²ho skladu schv§lil/a:
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1502490 635002 0046033 635002 zaŚ²zen² k odpout§n² spir§ly TRUFILL ks 8008,00

Kód materiálu Kód materiálu 
dodavatele

Kód materiálu 
VZP

Název MJ Smluvní cena 
bez DPH

PŚ²loha ļ. 2 ke smlouvŊ ļ. 015/ZAS/17/0190-k
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