
ZLUTE I éEDE zWRAZNENY TEXT PREDSTAVUJE OBCHODNi TAJEMSTVi

Smlouva o kompenzaci

uzavfené niZe uvedeného dne, mésice a roku mezi

spoleénosti
AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
IC: 63984482
se sidlem: U Trezorky 921/2. 15800 Praha 5- Jinonice
zépis v ORzoddil C, vloika 38105 rejstfiku vedené MS v Praze

zastoupené pani Emelie Antoni, jednatelkou

(déle jen ,,Dodavatel“)

a

Nemocnice: Oblastni nemocnice Jiéin a.s.
Sidlo: Bolzanova 512, 506 O1 Jiéin
IC: 26001551
DIC: C2699004900
Zapsané v OR vedeném KS v Hradci Krélové, oddil B, vloZka 2328

zastoupené: Ing. Toméé Sléma, MSc., statutérni feditel

(déle jen ,,Odbératel“)

Vzhledem k tomu, ie:

- Dodavatel je spoleénosti zabyvajici prodejem a distribuci lééivych pfipravkfi;
— Odbératel je subjektem vyuiivajicim pFi své éinnosti lééivé pfipravky, popF.

subjektem Iééivé pfipravky vydévajl'cim koneénym uiivatelfim;
— Odbératel odebiré mimo jiné i lééivé pfipravky Dodavatele (déle jen ,,vyrobky“);
- A strany maji zéjem spolupracovat na podpor‘e poskytovéni zdravotni péée a

dohodnout si nékteré podminky v souvislosti s odbérem vyrobkfil;

se strany dohodly na nésledujicim:

I.
Piedmét smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje zajistit poskytnuti kompenzace Odbérateli na Wrobky
uvedené vpfiloze ('3, 2 této smlouvy ve Vyéi uvedené vpfiloze c"). 3 ze strany
distributora nebo komisionéfe Dodavatele.

2. Pro 116e této smlouvy budou pro veékeré vypoéty kompenzace pouiity jako zéklad
ceny pflvodce, tedy ceny uplatnéné Dodavatelem, pfi prvnim prodeji vyrobkfl
komisionéf'em Dodavatele Odbérateli nebo Dodavatelem distributorovi, bez DPH a
obchodni pfiréiky.
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3. Kompenzace bude poskytova’na r 3‘: :ri “T'LHI r511.;arjl.,:'rfi”.i
. Kompenzace bude poskytovéna z celkového finanéné vyjédfeného objemu

véech odebranyoh vyrobkfl uvedenych v pfiloze 6. 2.

II.
Platebni podminky

Dodavatel zajisti vyplatu kompenzace na zékladé prehledu nékupfl vyrobkfl uvedenych
v pfiloze o. 2 této smlouvy Odbératelem v

daném'.
Pfehled Odbératel poskytne

Dodavateli nejpozdéji do 5. dne nésledujiciho . Pfehled nékupfl (vratky jsou
brény jako zéporné prodeje a musi byt souééstr’ pfehledu) bude zasr’lén v elektronické
podobé na adresu: czdata@astrazeneca.com a bude obsahovat minimélné nésledujici
poloiky:

— SUKL kod
- Specifikace vyrobku
— Odebrané mnoistvi
- Datum odbéru
— Distributor

Dodavatel zajisti, 2e kompenzace bude poskytnuta do 30 dm] od doruéeni pfehledu
nékupl‘] za :rz' i1M?
Platba kompenzace bude provedena na zékladé fédného Uéetniho dokladu.

lll.
Doba trvéni smlouvy

Tato smlouva nabyvé Uéinnosti dnem zvefejnéni v registru smluv a za prvnl' obdobi se
povaiuje " r i r w "W i ..1
Tato smlouva se uzaviré na dobu neuréitou.
Kterékoliv ze smluvnich stran je oprévnéna tuto smlouvu vypovédét pisemnou vf/povédi
svypovédni dobou 1 mésice s poéétkem béhu prvniho dne nésledujiciho po mésici
v némi byla vypovéd’ doruéena druhé smluvni strané.
Dodavatel je oprévnén pisemné navrhnout Odbérateli zUieni rozsahu vyrobkfl tvoricich
zéklad pro vyipoéet kompenzace. Pokud Odbératel tento névrh pisemné neakceptuje do
15 (mi od jeho doruéeni, dohodly se strany, 2e smlouva zaniké koncem mésice, v némi
doélo k marném uplynuti lhflty pro akceptaci névrhu.

IV.
Mléenlivost

Tato smlouva obsahuje obchodni tajemstvi obou stran, pfiéemi toto obchodni tajemstvi
je takto oznaéeno a strany obdrii spolu se smlouvou i jeji obraz se zneéitelnénymi
ééstmi predstavujicimi obchodni tajemstvi.
Vpripadé, 2e bude kterékoliv ze stran povinna uverejnit tuto smlouvu, zavazuje se
zvefejnit prévé jeji obraz se zneéitelnénymi (":éstmi pfedstavujicimi obchodni tajemstvi.

V.
Zévéreéné ustanoveni

Vpfipadé, 2e dojde ke zméné obecné zévaznych predpisfir, které by jakymkoli
zpflsobem ovlivnila moinost vypléceni kompenzace, strany uzavrou dodatek ktéto
smlouvé reflektujl'ci tuto zménu.
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2. Strany potvrzuji, fie kompenzace dle této smlouvy nezaklédé zévazek kuiivéni
vyrobkfl Dodavatele ve zdravotnickém zafizeni provozovaném Odbératelem ani
k preskripci vyrobkfl. Odbératel mé volnost v rozhodovéni 0 nékupu jakychkoli lééich
pfipravkfl.

3. PFilohy této smlouvy tvofi jeji nedilnou souéést.

4. Tato smlouva se uzaviré ve dvou vyhotovenich, z nichi kaidé strana obdriijedno.

5. Votézkéch touto smlouvou neupravenych se vztah stran fidi obecné zévaznf/mi
pfedpisy.

SEZNAM PRiLOH:

Pfiloha Seznam lékérensch zafizeni6.1:
Pfiloha 6.2: , ' 5 uw
Pfilohaé.3: ' ‘

cnice Jiéin a.s. AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
lng. Toméé Sléma, MSc., statutérni feditel Emelie Antoni, jednatelka

43‘
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Pfiloha 1

Seznam lékérenskych zafizem’ Odbératele

Nézev subjektu : Oblastni nemocnice Jiéin a.s., Lékérna U Brény

Adresa : Tylova 812, 506 O1 Jiéin

Distributor+z.é. : Phoenix, 2.6;. 1501457
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Pfiloha 2
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Pfiloha 3.

Kompenzace bude poskytovéna dle niie uvedenych pésem pfedstavujicich moiné
dosaiené finanéni vyjédfeni objemu nakoupenych vyrobkfl. Odbérateli néleii kompenzace
odpovidajici uvedenému procentu zobjemu nékupfl. vyjédfeného vcenéch pL‘Jvodce (bez
DPH a obchodni pfiréiky) pfi prodeji vyrobkfl distributorflm nebo Odbérateli, dosaieného
v kaidém jednotlivém pésmu.

Nékupy vkaidém jednotlivém rozsahu budou kompenzovény prévé a jen procentem
uvedenym u kaidého takového rozsahu.
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0 20 000 5% 20 000 1 000

20 000 40 000 6% 20 000 1 200

40 000 60 000 7% 20 000 1 400
60 000 80 000 8% 20 000 1 600
80 000 120 000 9% 40 000 3 600

120 000 160 000 10% 40 000 4 000
160 000 200 000 11% 40 000 4 400
200 000 240 000 12% 40 000 4 800

240 000 a vice 13%
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Oblastni nemocnice AstraZenepaéach Republic s.r.o.
Ing. Toméé Sléma, MSc., statutérni feditel Emelie Antoni, jednatelka




