Spolupráce ZZ na základě uzavřených
smluv s firmami - Problematika
konsignačních skladů ve FN Brno
Šárka Kozáková, FN Brno



Konsignační sklad funguje jako běžný sklad materiálu.



Jeho specifickou vlastností je však to, že zboží, které je v něm uskladněno,
patří dodavateli.



Jednoduše řečeno – odběratel, který je majitelem skladu, uskladňuje zboží
svého dodavatele.



Je tedy patrné, že pro vznik konsignačního skladu je třeba, aby obě strany
spolu úzce spolupracovaly.



Důvodem realizace konsignačních skladů bylo nemít v zásobách vázaný vlastní
kapitál.



Založení nového konsignačního skladu



S výběrovým řízením



Bez výběrového řízení



S VŘ



předchází příprava technické specifikace zdravotnického materiálu



spolupráce s klinickým pracovištěm, ekonomickým odborem, právním
odborem



Zdlouhavý proces



Při více částech - množství dodavatelů a smluv



Zolgensma – spinální svalová atrofie - genová terapie



Cca 55 000,- Kč – jedna aplikace



FN Brno centrum



Spinraza - spinální svalová atrofie



130 mil pro děti



200 mil dospělí



Založení nového konsignačního skladu



Bez výběrového řízení



Firma – žádost na nový KS



Odsouhlasení s klinickým pracovištěm



Kontrola excelové tabulky



Podepsání smlouvy



Naskladnění do systému



Závoz konsignačního skladu



Pravidla k sestavení přílohy ke konsignačnímu skladu ve FN Brno



Je bezpodmínečně n u t n é zachovat a vyplnit všechny sloupce vzorového
souboru KOS_VZOR.XLS, tzn. hlavičku (číslo smlouvy KS/xxxx/rrrr/Xx_PP, kde
xxxx - číslo smlouvy, rrrr – rok, Xx – kód pracovníka uzavírajícího smlouvu - PP
- číslo přílohy; číslo dodatku) a řádky tak, že první zboží je na řádku č. 5. Za
posledním řádkem musí následovat součet za všechny položky smlouvy (vč.
DPH) ve sloupci F.



Uvedení čísla přílohy (PP) znamená, že k číslu smlouvy (xxxx) se může
vztahovat více příloh, každá z příloh se pak může vázat k jiné klinice (bude
mít jiné číslo lokace) a k jiné odpovědné osobě.



Soubor nesmí obsahovat žádné jiné listy.



Katalogové číslo



Sériové číslo



Množství je evidováno na kusy

Příloha č.: ... ke smlouvě č.: KS/…./…./.., o uložení věcí v konsignačním skladu na …

(Pravidla pro vyplnění naleznete v dokumentu PRAVIDLA_KOS.DOC)

dodatek číslo : …

Katalogové

číslo

Název

179301

Thoracoport 10,5mm

179305

Thoracoport 5,5mm

Název 2

Množství

min. bal. = 12ks

12

min. bal. = 12ks

Cena/ks

Cena celkem

Sazba

Kód

Klasifikační Sériové Charakter

s DPH

s DPH

DPH

VZP

třída

číslo

zboží

1 512,00

18 144,00

21

0030652

IIa

ne

SZM_OSTAT

1 515,00

18 180,00

21

0030652

IIa

ne

SZM_OSTAT

12

Celkem:

36 324,00

Poznámk
a
Max. cena MF GTIN

Číslo kupní smlouvy



Výdej – správce konsignačního skladu vytvoří žádanku v LIS



Pracovník lékárny – výdejka, objednávka, žádost o doplnění KS, žádost o
fakturaci



Klinice jde výdej ihned do nákladů – pevné ceny



Doplnění většinou do 48 hodin



UDI – konsignační sklad, závoz



Dodatek – změny konsignačního skladu



Klinické pracoviště + firma – žádost vedoucímu nemocniční lékárny



Zhodnocení – změna s VŘ x bez VŘ



Vyplnění tabulky a návrh dodatku



Odsouhlasení, odeslání na OPV



Podpis, nahrání do systému, závoz



Děkuji za pozornost

