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Příloha č. 2 RD č. R-24/29-2017- Smlouva o zřízení a vedení konsignačního skladu 

 

 

 

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ A VEDENÍ KONSIGNAČNÍHO SKLADU 

 

 

Článek I.  

Smluvní strany 

 
1. CZ reto s.r.o. 

se sídlem   Bělohorská 125/24, Břevnov, 169 00 Praha 6 

zastoupená:  Ing. Robertem Ludvíkem, jednatelem 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:  115-1938760267/0100 

IČ:   047 92 670 

DIČ:   CZ04792670 

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 253706 

 (dále jen „konsignant“) 

 

2. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje 
se sídlem:  Máchova 400, 256 01 Benešov  

zastoupená:  MUDr. Roman Mrva, předseda představenstva, ředitel nemocnice 

bankovní spojení: PPF banka a.s. 

číslo účtu:  2014310033/6000 

IČ:   27253236 

DIČ:   CZ27253236 

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl 

 B, vložka 9996 

(dále jen „konsignatář“)  

 

 

Článek II.  
Předmět smlouvy 

1. Pro urychlení dodávek, okamžitou použitelnost a aktuální potřebu zboží pro poskytování zdravotní 

péče zřizuje konsignant na základě výsledků veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení podle § 

56 zákona s názvem „Zajištění dodávek ortopedických implantátů“, ev. č. VZ Z2017-015147, na 

pracovišti operačních sálů ortopedie konsignační sklad, ze kterého je konsignatář oprávněn 

používat zboží dle aktuální potřeby. 

2. 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. 

3. V případě požadavku konsignanta bude stanovena specifikace a množství uloženého zboží v 

konsignačním skladu / skladech, která se stane přílohou této smlouvy. 

4. Smluvní strany se dohodly na minimální celkové garantované hodnotě zboží uloženého v 

konsignačním skladu / skladech konsignanta ve výši 130 000,-Kč bez DPH. Pro každou část VZ je 

stanoven limit ve výši cca 1/40 hodnoty předpokládaného plnění za 1 rok. 

 

 

Článek III.  

Podmínky zřízení a vedení konsignačního skladu 

1. Konsignační sklad je umístěn v prostorách Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., 

nemocnice Středočeského kraje, na pracovišti operačních sálů ortopedie. Konsignatář je povinen  
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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. 

2. 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. 

3. Provozem konsignačního skladu pověřuje konsignatář po dohodě s konsignantem Janu 

Hedrychovou, tel. 317 756 274 (dále jen „provozovatel“), který bude zajišťovat přejímku zboží, 

vydání zboží, vystavení výdejek a jejich odeslání dodavateli prostřednictvím oddělení ortopedie. 

4. Provozovatel, s výslovným souhlasem konsignatáře, uzavře s konsignantem na tuto činnost 

dohodu o pracovní činnosti. Veškeré náklady s touto dohodou spojené nese konsignant. 

5. 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.  

Platnost smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá po dobu platnosti rámcové dohody č.j. R-24/29-2017.  

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Konsignatář se zavazuje uveřejnit tuto smlouvu v den nabytí její platnosti v Registru smluv ve 

smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

Článek V.  
Ukončení platnosti smlouvy 

1. 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. 

2. Konsignant je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že konsignatář nezaplatí kupní cenu do 

30 dnů po uplynutí ujednané platební lhůty. 

3. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení. 

4. 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. 

5. Pokud dojde k ukončení této smlouvy, je konsignant povinen do 5 pracovních dní po skončení 

smlouvy odebrat dosud nevydané zboží. 

 

 

 

Článek VI.  

Závěrečná ujednání 

1. Veškeré skutečnosti výslovně neuvedené v této smlouvě se řídí Rámcovou dohodou R-24/29-2017 

uzavřenou na základě výsledků veřejné zakázky, kterou konsignatář jako zadavatel zadával v 

otevřeném řízení podle § 56 zákona s názvem „Zajištění dodávek ortopedických implantátů“, ev. 

č. VZ Z2017-015147 a dále příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž konsignatář obdrží dvě a konsignant jedno 

její vyhotovení. 

3. Jakékoli změny a dodatky této smlouvy musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou 

stran. Tyto dodatky se stanou integrální součástí této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy, které budou takto označeny a podepsány oběma 

stranami s uvedením data. 
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Přílohy: 

 

Příloha č. 1 - Specifikace a množství zboží uloženého v konsignačním skladu. 

 

 

V Praze dne       V Benešově dne  

 

Konsignant:                Konsignatář: 

CZ reto s.r.o. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. 

                                                                                             nemocnice Středočeského kraje 

 

 

 

 

_____________________________ _______________________________ 

 Ing. Robert Ludvík  MUDr. Roman Mrva 

         jednatel                                                   předseda představenstva, ředitel nemocnice  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


