SMLOUVA O KONSIGNAČNÍM SKLADU

Společnost:
K.A.L.T. Pneu a.s.
se sídlem
: K Raškovci 807 – Kolín 5 - 280 02
IČ
: 28219937
DIČ
: CZ28219937
Zastoupená panem: Milanem B E D N Á Ř E M – předsedou představenstva společnosti
bankovní spojení : Komerční banka č.ú. 43-1654590227/0100
jako dodavatel na straně druhé (dále jen „dodavatel“)
a
Společnost

:

se sídlem
:
IČ
:
DIČ
.
Zastoupená
:
bankovní spojení :
jako odběratel na straně jedné (dále jen „odběratel“)

takto:
I.
Dodavatel dodá odběrateli pneumatiky dle objednávky odběratele a to na konsignační sklad zřízený
odběratelem.
Náklady na provoz a zabezpečení konsignačního skladu jsou povinností odběratele.
Předání zboží bude provedeno na základě převodky zboží za skladové ceny dodavatele podepsané
dodavatelem a odběratelem .
Zboží je majetkem dodavatele do okamžiku zaplacení kupní ceny . Pokud nedojde k uskutečnění
prodeje musí odběratel neprodleně vydat zboží zpět dodavateli.
Tato smlouva upravuje odběr zboží od dodavatele jako výhradního dodavatele. Pokud dodavatel
nemůže z jakýchkoli důvodů dodat zboží na konsignační sklad může odběratel doplnit sortiment
zboží od jiného dodavatele po projednání a schválení dodavatelem.
Odběratel jedenkrát měsíčně předá pro potřebu dodavatele přehled stavu konsignačního skladu k poslednímu dni
v měsíci ( dle specifikace zboží v převodce zboží). Dále vyhotoví položkový přehled realizovaných koupí za měsíční
období , včetně INFO“ VÝROBNÍ ČÍSLO“ nebo „ČÍSLO ŠARŽE“.
( podmínka pro případné reklamace a požadavek ISO 9001 )
Termín předání evidence uvedené výše bude do pěti pracovních dnů následujících po skončení
měsíce.
Následně dodavatel vystaví fakturu odběrateli se zdanitelným plněním měsíce realizovaných
prodejů zboží z konsignačního skladu včetně vystavení dodacího listu.

Kontrolu stavu konsignačního skladu zajišťuje odběratel společně s dodavatelem, kterého
zastupuje p.………………………………, zástupce dodavatele k tomu zmocněný. Kontrola
dodavatelem může být uskutečněna i namátkově dle potřeby, ale nejméně 1x za měsíc.
O výsledku kontroly bude zhotoven příslušný zápis. Zápis bude podepsán zástupcem dodavatele
a odběratele.
Podmínkou fungování konsignace je zajištění požadovaného obratu skladových položek, které
nesmí překročit 42 dnů.
Odběratel je povinen zajistit podmínky pro skladování pneumatik dle pokynu dodavatele, zajištění
skladových prostor proti krádeži a poškození, včetně odpovídajícího pojištění. Odběratel
zodpovídá dodavateli za veškeré hmotné škody v době umístění zboží v konsignačním skladu a
zjištěné veškeré škody na zboží vzniklé i špatným skladováním je odběratel povinen dodavateli
neprodleně po vyčíslení dodavatelem uhradit.
II.
1. Dodavatel bude odběrateli dodávat zboží se slevami z platného ceníku pro jednotlivé značky

pneumatik a ostatního zboží distribuovaného dodavatelem.
III.
1. Odběratel je povinen řídit se pokyny dodavatele, řídit se obchodní politikou a cenami dle

2.
3.

4.
5.

platného ceníku dodavatele, kde pro fakturaci je rozhodné datum vydání nového ceníku v rámci
aktualizace a nebo vydání ceníku s akčními cenami, platnými pro určité období ve vztahu
k uskutečnění zdanitelného plnění.
Odběratel je povinen postupovat s vynaložením veškeré odborné péče a s ohledem na zájmy
dodavatele, které jsou mu známy.
Odběratel je povinen předat dodavateli zprávu o stavu konsignačního skladu podle této
smlouvy, provést vyúčtování – čl. I smlouvy a zaplatit fakturu za realizované koupě zboží
z konsignačního skladu vystavenou dodavatelem odběrateli dle uvedené splatnosti. V případě
neuhrazení faktury ve lhůtě splatnosti se odběratel zavazuje zaplatit dodavateli smluvní pokutu
ve výši 5 % z hodnoty vystavené neuhrazené faktury včetně DPH .
Odběratel odpovídá za zboží v konsignačním skladu a to i tehdy, pokud je svěří třetí osobě.
V tomto případě odpovídá odběratel, jako by jednal sám.
Z jednání odběratele nevznikají dodavateli vůči třetím osobám přímo žádná práva a povinnosti,
dodavatel však může na třetí osobě požadovat vydání věci nebo splnění závazku.

IV.
1. Odběratel se zavazuje plnit povinnosti specifikované v čl. III. této smlouvy průběžně
v jednotlivých měsíčních obdobích.
2. Dodavatel může tuto smlouvu kdykoli vypovědět bez uvedení důvodu. Výpověď nabývá
účinnosti okamžikem odeslání výpovědi na e-mailovou adresu odběratele
………………………… Od okamžiku nabytí účinnosti výpovědi je odběratel povinen
provést za účasti zástupce dodavatele kontrolu stavu konsignačního skladu a zboží, které
nebude předmětem prodeje neprodleně vrátit dodavateli. Zboží, které je předmětem prodeje je
odběratel povinen neprodleně zaplatit.
3. Odběratel může tuto smlouvu vypovědět v 1-měsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli. Do okamžiku vrácení
zboží za veškeré škody na zboží odpovídá odběratel.
V.
1. Tuto smlouvu lze změnit pouze číslovanými dodatky podepsaným oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po

jednom exempláři.
3. Veškerá předchozí ujednání mezi stranami této smlouvy týkající se jejího předmětu pozbývají

podpisem této smlouvy platnosti.
4. Právní vztahy a vztahy z ní vyplývající a vznikající se řídí platným právním řádem ČR.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
6. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé

a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V Kolíně dne

Dodavatel :

Odběratel :

