
Kupní smlouva na dodávku léčivých přípravků

I. Smluvní strany

Nemocnice VyŠkov, příspěvková organizace
se sídlem Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov
zastoupená: JUDr. Zdeněk Horák, MBA., ředitel
IČ: 00839205
DIČ: CZ00839205
Bankovní spojeni: Komerční banka, a. s., č. ú.
(dále jen kupující)

a

PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
se sídlem: K Pérovně 945/7, 102 00 Praha 10 - Hostivař
zastoupený: Mgr. Radomírou Urbanovou, prokuristkou

Ing. Petrem Hudcem, prokuristou
IČ: 45359326
DIČ: CZ45359326
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C,
vložka 275345
(dále jen prodávající

II. Předmět smlouvy

l) Smluvní strany se touto smlouvou zavazují dodržovat ve vzájemném obchodním styku dále
uvedené obchodní podmínky, které prohlašují za společné a odsouhlasené pro všechny
budoucí obchodně-závazkové vztahy, nebude-li výslovně písemně ujednáno něco jiného.

2) Předmětem této smlouvy jsou dodávky léčivých přípravků uvedených v ČI. VI. této smlouvy
(dále jen ,,zboží").

3) Prodávající se zavazuje, že po dobu platnosti této smlouvy bude schopen dodávat zboží
uvedené v příloze této smlouvy. V případě, že prodávající nedodá kupujícímu objednané
zboží ani ve lhůtě do dvou týdnů počítaných ode dne odeslání objednávky kupujícím, má se
zato, že kupující není schopen toto zboží dodat.

4) Smluvní strany prohlašují, že splňují náležitosti vyžadované platnými právními předpisy ČR
pro obchodování s výše uvedeným zbožím.

III. Všeobecné smluvní podmínky
.

l) Budoucí kupní smlouvy budou uzavírány na základě dílčích objednávek kupujícího, které
budou předány prodávajícímu, případně určenému distributorovi, telefonicky, emailem,
modemem, faxem nebo poštou. Minimální finanční objem jednotlivého obchodu není
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stanoven.
,

\ "

K provedení objednávky jsou oprávněni zaměstnanci Ústavní lékárny.
2) Kupující je oprávněn Činit objednávky zboží v pracovní dny od 8:00 do 15:30 hod.
3) V případě, že prodávající nezašle do dvou hodin po učinění objednávky dle předchozích

\,

4

odstavců kupujícímu tzv. defektní list, z kterého vyplývá, v jakém rozsahu objednávku
neakceptuje, má se zato, že objednávku akceptoval.

4) Prodávající se zavaquje, že objednané zboží společně s písemným potvrzením objednávky
dodá kupujícímu do 24 hodin počítaných od uplynutí lhůty uvedené v předchozím odstavci.
Do této lhůty se nezapočítávají sobota, neděle, státní a ostatní svátky (viz zákon Č. 245/2000
Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního
klidu).

IV. Místo plnění

Místem dodání zboží je tato adresa: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Ustavni
lékárna, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov.

V. Dodání, předání a převzetí zboží

l) Předání a převzetí zboží v místě dodání lze provést v pracovních dnech od 07:00 hod.
do 15:00 hod.

2) Za doklady nutné k převzetí a užívání zboží se považují dodací a rozvozový list, přičemž
dodací list může být v papírové formě nebo ve formě elektronické, dle volby prodávajícího.
Zboží je převzato podpisem rozvozového a dodacího listu.

3) K převzetí zboží a potvrzení dodacího listu v místě dodání zboží jsou oprávněni zaměstnanci
Ústavní lékárny.

4) Kupující je oprávněn odmítnout převzetí dodávek v těchto případech:
a) nepředá-li prodávající, resp. jím pověřený přepravce v místě plnění kupujícímu dodací

list, který musí obsahovat: číslo objednávky a datum jejího uskutečnění, množství zboží
s uvedením druhů zboží a ceny za množstevní jednotku, expirační dobu a šarži;

b) nesouhlasí-li počet položek nebo množství zboží uvedené na dodacím listě se skutečně
dodaným zbožím;

C) neodpovídá-li kvalita dodávky (teplota uchovávaných léčiv, jakost obalového souboru
atp.) požadavkům pro transport léčiv dle Správné distribuční praxe.

VI. Kupní cena

l) Kupní cenou zboží se rozumí cena bez DPH uvedená jako nabídková cena v příloze
smlouvy. Tato zahrnuje veškeré náklady kupujícího na poříž;ení zboží jako např. přirážky
distributorů, celní poplatky, dopravné, balné a veškeré další náklady spojení s plněním
předmětu této kupní smlouvy.
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Popis položky Kód SÚKL MJ Cena za MJ v KČbez DPH
EXACYL . .
100 MG/ML INJ SOL 5 X 5ML 0049990 inj

2) DPH bude dopočítána ve výši dle platných právních předpisů.
3) Veškerá celní a daňoVá zatížení spojená s dovozem zboží do ČR nese prodávající.
4) prodávající není oprávněn kupní cenu za zboží jednostranně měnit.

VII. Platební podmínky

l) Kupní cena je splatná do 60 dnů od doručení faktury s náležitostmi daňového dokladu
kupujícímu.

2) V případě prodlení s platbou kupní ceny je prodávající oprávněn po kupujícím žádat
uhrazení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné Částky za každý den prodlení.

3) Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení
uvedeného v záhlaví této smlouvy.

4) Místem dodání faktury s náležitostmi daňového dokladu je Nemocnice Vyškov, příspěvková
organizace, Ústavní lékárna, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov.

VIII. Kvalita zboží

l) Jakost, úprava balení a značení dodávaných výrobků musí odpovídat platnému registračnímu
výměru a platným právním předpisům.

2) Všechny léčivé přípravky musí být označeny šarží na vnějším i vnitřním obalu, u výrobků s
exspirační dobou také expirací.

3) Záruční doba končí posledním dnem expirační doby.
4) V případě, že prodávající dodá kupujícímu zboží s dobou použitelnosti kratší než 6 měsíců,

má kupující právo toto zboží v případě jeho neupotřebení vrátit prodávajícímu, nejpozději
však do 14 dní po vypršení expirační doby. Prodávající se zavazuje toto zboží na svůj účet
plně nahradit.

5) V případě, že se dodávka skládá z přípravků různých šarží, je prodávající povinen uvádět na
dodacích listech počty kusů přípravků s každou šarži samostatně.

IX. Reklamace vadného zboží

l) zjistí-li kupující po převzetí zboží, že je obal zboží porušen nebo že množství dodaného
zboží neodpovídá dodacímu listu, uplatní kupující tyto vady u prodávajícího, a to ve lhůtě do
2 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů
od jejího doručení.

2) Skryté vady, kterými se rozumí vady vzniklé rozbitím, prázdná balení v originálních
baleních či kartónech atd., je kupující oprávněn reklamovat u prodávajícího do jednoho
měsíce od převzetí zboží.

3) Vady jakosti, projevující se tím, že zboží neodpovídá smluvené kvalitě a projeví se v době
použitelnosti (expirace), je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího nejpozději poslední
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den expirační doby. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30

dnů \

od jejího doručení. \,
\4) V případě vyřazení léčiva z důvodu nevyhovující kvality dle informace SÚKL je kupující "\

oprávněn uplatnit u prodávajícího reklamaci do 30-ti dnů od data zveřejněni informace.
Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30-ti dnů od jejího doručení.

X. Zvláštní ujednání

l) Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem jeho převzetí od prodávajícího.
2) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží

od prodávajícího, nebo v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím.
3) Prodávající prohlašuje, že prodávané zboží splňuje požadavky stanovené pro zboží tohoto

druhu v České republice včetně požadavků na nakládání s takovým zbožím ze strany
prodávajícího.

4) Kupující prohlašuje, že je obeznámen s předpisy platnými v České republice, které upravují
nakládání s předmětným zbožím, a že povinnosti vyplývající pro něj z těchto předpisů bude
důsledně plnit.

5) Prodávající se zavazuje neprodleně informovat kupujícího o výpadcích ve výrobě či
distribuci zboží.

6) V případě, že prodávající není držitelem platného povolení k distribuci léčivých přípravků,
bude distributor zboží určen po dohodě s kupujícím.

7) Kupující má po celou dobu platnosti této smlouvy právo objednat si zboží a určit si jeho
celkové množství podle vlastního uvážení.

8) Uzavřením této smlouvy nevzniká mezi kupujícím a prodávajícím exkluzivní vztah o koupi
a prodeji předmětného zboží. Kupující má právo koupit předmětné zboží od jiného
prodávajícího.

XI. ZávěreČná ustanovení

l) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

2) Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.7.2020 s možností následného automatického
prodloužení smlouvy.

3) Smlouvu lze ukončit i bez udání důvodu výpovědí kterékoliv strany s jednoměsíční
výpovědní lhůtou, která počíná běžet následujícím dnem po doručení písemné výpovědi
druhé smluvní strany.

4) Není-li prodávající schopen dostát závazku dodávat zboží za cenu dle této smlouvy či
ve lhůtě dle ČI. III. smlouvy, je povinen na tuto skutečnost upozornit předem kupujícího.
Prodávající může po vzájemné dohodě nabídnout kupujícímu jiný adekvátní léčivý
přípravek s tím, že cena bude shodná s nabídkovou cenou. Není-li prodávající schopen dodat
kupujícímu zboží ani jeho adekvátní náhradu, má kupující právo zajistit si dodávku tohoto
zboží či jeho adekvátní náhrady jinými dodavatelskými firrnami. Cena od jiného dodavatele
musí odpovídat ceně obvyklé. Prodávající má povinnost následně kupujícímu zaplatit rozdíl
vzniklý mezi cenou nabídkovou a cenou nákupní, a to ve lhůtě do 10 dní ode dne doručení
výzvy k jeho zaplacení.
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5) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy, případných dodatků uzavřených k této
smlouvě, dalších smluv na tuto smlouvu navazujících, jakož i se zveřejněním dalších
aspektů tohoto smluvního vztahu.

6) Obě smluvní strany se zavazují během trvání smlouvy i po jejím ukončení zachovat
mlčenlivost o znalostech a informacích týkajících se druhé strany, o nichž se dozvěděly
v souvislosti s plněním této smlouvy.

7) Případné spory z této smlouvy budou smluvní strany řešit přednostně dohodou a nebude-li
dosaženo dohody, před soudy České republiky.

8) Jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze ve formě písemných číslovaných
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva je
vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

9) Žádná smluvní strana není oprávněna postoupit právo nebo závazek vyplývající z této
smlouvy nebo žádnou jejich část bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

10) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České
republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11) Přílohu smlouvy tvoří seznam léčiv, jež jsou předmětem smlouvy.
12) Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden výtisk převzal prodávající

a jeden kupující. Veškeré změny smlouvy lze provést pouze písemným dodatkem ve stejném
počtu stejnopisů.

13) Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že tato nebyla
ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že porozuměly jejímu
obsahu, a že s obsahem souhlasí. Podepsání této smlouvy je projevem jejich svobodné vůle.

14) Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění
v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede kupující.

V P,a,e dn, "/Ý. d' . 26/Ý Ve Vyškově d"' 1 9 -08- 2Ó19

za prodávajícího:
Mgr. Radomíra Urbanová, prokuristka
Ing. Petr Hudec, prokurista

PHOENIX lékárenský velkoobchod, S.ľ,0.
K pérovně 945/7 @

102 00 Praha 10- Hostivař
IČO: 453 59 326, DIČ: CZ45359326

jůďľ Zdeněk Horák, MBA
Aeditd

i Vyškov,
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

;' IČO: 00839205 DIČ: CZOO830205
td.: 517 316 111 fax: 517 315 118 |220 ,
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