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KUPNÍ SMLOUVA Č. 40/19/2

ČL.I
SMLUVNÍSTRANY

janssen Cilag s.r.o.
sÍdlo: Walterovo náměstí 329/1

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka č. 99837

IČO: 27146928
DIČ: CZ27146928
Zastoupený:

(dále jen prodávajÍcÍ)

a

Fakultní nemocnice v Motole,
státní příspěvková organizace
sídlo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
IČO: 00064203
DIČ: CZ00064203
zastoupená:

(dále jen kupujÍcÍ)

(prodávající a kupující společně dále jen ,,smluvní strany")

Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o zadávání veřejných zakázek") a v souladu s § 2079
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoni'ku, ve znění pozdějších předpisů a na základě
veřejné zakázky číslo VZ Z2019-020499 část 2 - USTEKINUMAB 130 mg s názvem ,,FN Motol -
USTEKINUMAB".

Obě smluvní strany prohlašují, že mají právní osobnost, jsou svéprávné a po vzájemném projednání
a shodě uzavÍrajÍ tuto kupní smlouvu (dále jen ,,smlouva"):

Cl. Il
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinnosti prodávajÍcÍho a kupujÍcÍho
ve vztahu k předmětu koupě. Předmětem koupě jsou dodávky léčivého přípravku ,,Stelara 130mg"
(dále jen ,,zboží", nebo ,,léčivý přípravek") v množství a druhovém složení podle objednávek
kupujÍcÍho. Podrobná specifikace zboží včetně ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (doplní
prodávajÍcÍ).

2. Smluvní strany se dohodly, že dodávky zboží uvedeného v ČI. ||. odst. 1 budou probíhat v souladu
s objednávkami průběžně dle potřeby kupujÍcÍho na základě této smlouvy (dále jen ,,objednávky').
Objednávka musí vždy obsahovat odkaz na tuto smlouvu, popis a množství zboží. V případě rozporu
mezi touto smlouvou a objednávkou má přednost tato smlouva.
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Pro skutečnosti, které nebudou upraveny v této kupní smlouvě, ani v
především ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve

Cl. Ill
KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

FN Motol - USTEKINUMAB
č.j: 40/19

objednávkách, platí podpůrně
znění pozdějších předpisů.

1. Pro dodávky realizované na základě objednávek podle této kupní smlouvy jsou ceny uvedené
v příloze č. 1 této smlouvy cenami nejvýše přípustnými. Tyto ceny jsou uvedeny v Kč a zahrnuji
veškeré náklady spojené s dodávkou zboží prodávajÍcÍm do místa plnění dodávek uvedeného v ČI. lV.
odst. 1 této smlouvy. K cenám bude připočteno DPH v zákonné výši.
2. Pokud na trhu dojde v průběhu platnosti smlouvy ke sniženi cen zboží uvedeného v příloze č. 1 této
smlouvy oproti cenám stanoveným přIlohou č. 1 této smlouvy nebo ke snÍženÍ výše úhrady ze strany
zdravotní pojišťovny, je prodávajÍcÍ povinen ode dne snÍženÍ ceny/úhrady účtovat kupujicímu za zboží
cenu takto sníženou, resp. cenu sníženou proporcionálně dle snížení úhrady. Pokud tak prodávajÍcÍ
neučiní, je kupujÍcÍ oprávněn nakoupit zboží od jiného dodavatele.

3. Pro jednotlivé objednávky, vystavené podle této kupní smlouvy platí, že kupní cena za dodané
zboží je splatná do 60ti kalendářních dnů od doručeni daňového dokladu (faktury) kupujIcMu.
případně od převzetí zboží, dojde-li k němu až po doručení faktury. Fakturace bude prováděna dle
zákona č. 235/2004 Sb., q dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle § 435
občanského zákoníku. Faktura musí, kromě náležitostI stanovených obecně závaznými právními
předpisy, obsahovat tyto údaje:

a) označeni faktury a její číslo,
b) firmu, sídlo, IČO a DIČ prodávajIcího a jeho bankovní spojení,
c) údaj o zápise v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, pokud je prodávajicí
v obchodním rejstříku zapsán,
d) firmu, sídlo a IČO kupujÍcÍho a jeho bankovní spojeni,
e) číslo objednávky, ke které se vztahuje dodávka zboží, název, šarži a množství dodaného

zboží,
f) fakturovanou částku bez DPH a včetně DPH,
g) datum vystaveni a odesláni faktury,
h) datum uskutečnění zdanitelného plněni,

ch) splatnost.
i) název veřejné zakázky

prodávajÍcÍ je povinen předat kupujIcímu společně s dodávkou zboží veškerou dokumentaci nutnou
k převzetí a řádnému užIvánI zboží, kterou vyžaduji příslušné obecně závazné právni předpisy.

K faktuře musí být přiložen(y) dodací 1ist(y) s jednotkovou cenou za fakturované zboží, potvrzený(é)
kupujÍcĹm.

4. V případě, že prodávajÍcÍm vystavená faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo
nebude přiložen odpovÍdajici dodací list. je právem kupujÍcÍho takovou fakturu do uplynutí doby
splatnosti vrátit. prodávajíci podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou.
U opravené nebo nové faktury běží nová lhůta splatnosti.

Cl. IV
DODACÍ PODMÍNKY

1. Místem plnění jednotlivých dodávek, uskutečněných podle dňčľch objednávek na základě této
smlouvy je Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84/1, 150 06 Praha 5.

2. ProdávajÍcÍ se zavazuje dodávat zboží na základě dIFich písemných (elektronických) objednávek
kupujícího vždy nás|edujÍcÍ pracovni den od písemného (elektronického) potvrzení objednávky
ve dnech a čase dle článku V. odst. 2 této smlouvy, není-li písemně dohodnuto jinak.

3. prodávající je povinen objednávku kupujÍcÍho vždy obratem písemně (elektronicky) potvrdit.

4. V případě, že prodávajIcí nebude schopen objednávku celou nebo částečně realizovat řádně
a včas, neprodleně o tom písemně vyrozumí kupujÍcÍho.
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5. Není-li prodávajici schopen z důvodů na straně prodávajícího zajistit dodání objednaného zboží
řádně a včas, má kupujÍcÍ právo zajistit si dodávku zboží od jiného dodavatele, přičemž v případě,
že je cena od jiného dodavatele vyšší než ceny uvedené v příloze č. 1, má prodávajÍcÍ povinnost
následně kupujIcMu uhradit rozdíl vzniklý mezi cenou, za kterou kupujIcí nakoupil u jiného dodavatele
(nejvýše však cenou obvyklou), a kupní cenou podle přílohy č. 1 této smlouvy.

6. ProdávajÍcÍ se zavazuje, že odevzdá dodávku kupuj|'cimu a umožní, případně zajisti, kupujíchnu
nabýt vlastnické právo k dodávce v souladu s touto smlouvou. Odevzdáním dodávky se rozumí její
bezvýhradné převzetí kupujícím na základě dodacího listu podepsaného za stranu kupující. Smluvní
strany výslovně sQuh|as|', že dodací list za kupujÍcÍho je oprávněna podepsat osoba jím k tomuto
pověřená.

7. KupujÍcÍ nabývá vlastnického právo k dodávce a nebezpečí škody na dodávce přechází
na kupujícího okamžikem podpisu dodacího listu.

Cl. v
DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

1. ProdávajÍcÍ se zavazuje, že dodávka bude dodána řádně a včas, v ujednaném množství, jakosti
(kvalitě) a v provedení dle požadavku kupujÍcÍho vyp|ývajÍcÍho ze zadání veřejné zakázky a této
smlouvy, příp. konkrétni objednávky, jinak v souladu s požadavky dle obecně závazných právních
předpisů.

2. Předáni a převzetí zboží v místě plnění se uskuteční v pracovních dnech od 7 do 15 hodin.

prodávající ručí za dodrženi přepravních podmínek po dobu přepravy ke kupujÍcÍmu tak, aby nebylo
zboží znehodnoceno. Zboží bude dopraveno do místa plněni na vlastní náklady a nebezpečí
prodávajÍcÍho. prodávajÍcÍ je podle této smlouvy povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu
způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku, popř. k uchováni a jeho ochraně.

3. Každá dodávka zboží bude vybavena dodacím listem v rozsahu stanoveném ve vyhlášce
č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv. prodávajÍcÍ je povinen vystavit a předat kupujÍcÍmu kromě
písemné podoby dodacího listu i jeho elektronickou podobu ve formátu kompatibi|nľm s programem
nemocniční lékárny FN Motol.

4. KupujÍcÍ je oprávněn odmítnout převzetí zboží:

a) nepředá-li prodávající, resp. jím pověřený přepravce v místě plnění kupujícímu dodací list,
který musí obsahovat mimo jiné specifikaci prodávajÍcÍho a kupujíciho, číslo objednávky,
datum uskutečnění dodávky, množství zboží s uvedením názvu zboží, kód přidělený zboží
Státním ústavem pro kontrolu léčiv 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) neodpovľdá4i kvalita dodávky (teplota uchovávaných léčiv, jakost obalového souboru atp.)
požadavkům pro transport léčiv dle Správné distribuční praxe;

d) v případě pozdní dodávky zboží.

5. Dodávka zboží se považuje za splněnou předáním a převzetím zboží a potvrzením dodacího listu
oprávněnou osobou kupujÍcÍho.

6. prodávající poskytuje na dodané zboží záruku, přičemž záruční doba zboží končí poslednIm dnem
doby použitelnosti. ProdávajÍcÍ se zavazuje dodávat zboží, jehož doba použitelnosti bude v okamžiku
dodání činit nejméně 6 měsíců. ProdávajÍcÍ může dodat zboží s kratší dobou použitelnosti jen po
předchozím písemném souhlasu kupujÍcÍho.

7. Vyskytne-li se v době trvání této smlouvy kupujichnu možnost pořídit zboží za podstatně nižší cenu
než je obvyklá tržní cena, která je nabízena jen po velmi krátkou dobu (např. z důvodu končící doby
použitelnosti), je kupujÍcÍ oprávněn využít této mimořádné nabídky a pořídit zboží za tuto nižší cenu,
a to jak od prodávajÍcÍho, tak od jiného dodavatele,

8. ProdávajÍcÍ prohlašuje, že dodávky zboži' jsou v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb. o léčivech,
ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 229/2008 Sb. o výrobě a distribuci léčiv.
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Cl. vi
SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ

1. V případě prodlení kupujícího s placením faktury má prodávajÍcÍ právo požadovat zaplacení úroků
z prodlení maximálně do výše stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

2. V případě, že prodávajÍcÍ nedodá zboží řádně a včas, tj. bude v prodlenI s termínem plnění dle
konkrétní objednávky nebo dodávka nebude kompletní dle konkrétní objednávky, je kupujÍcÍ
oprávněn uplatňovat smluvní pokutu, a to ve výši 0,5% z ceny dodávky za každý započatý den
prodlenI.

3. Smluvní pokuta bude vyúčtována % z ceny dodávky samostatným daňovým dokladem, splatnost
smluvní pokuty Činí 30 dní ode dne doručeni vyúčtováni prodávajíchnu. Ustanovením o smluvní
pokutě není dotčeno právo kupujÍcÍho na náhradu újmy a náhradu nákladů vynaložených
na uplatnění svého práva.

Cl. VIl
REKLAMACE

1. prodávajícI se zavazuje, že dodávku dodá bez jakýchkoliv (faktických a právních) vad. Pokud není
písemně dohodnuto jinak, nemá kupujÍcÍ zájem na plnění dodávky, která by měla jakékoliv vady, a to
včetně vad, na které pr®ávajIci kupujíciho upozornil.

2. ProdávajÍcÍ odpovídá za vady dodávky, které má v době odevzdání a převzetí nebo které se objeví
kdykoliv později. Práva kupujĹcÍho z vadného plnění se řídI zejména ust. § 2099 s násl. Občanského
zákoníku.

3. prodávajÍcÍ přejímá záruku za jakost dodávky. Záruční doba nesmí být kratší, než je doba
exspirace zboží.

4. Kupující reklamaci uplatni u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady,
a to písemnou formou na kontaktní adresy l údaje prodávajícího.

5. ProdávajÍcÍ je povinen neprodleně vyřídit reklamaci a spojit se s přIslušnou osobou na straně
kupujícího, nejpozději však do 48 hodin po okamžiku nahlášení vady dodávky. V případě reklamace
zboží z důvodu pochybnosti o kvalitě dodávky nebo v případě vyřazeni léčiva z důvodu nevyhovujÍcÍ
kvality dle informace SÚKL, bude zboží obratem, nejpozději však do 24 hod. od obdrženi reklamace
či informace o vyřazení léčivého přípravku z důvodu nevyh(jvujÍcÍ kvality, vyměněno za nové, které
nebude vykazovat obdobné závady, bez ohledu na aktuální stav průběhu reklamačnIho řIzenI.

Cl. viii
DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvnimi stranami a účinnosti nabývá
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o registru smluv").

2. Smlouva se uzavírá na 48 měsíců ode dne její účinnosti.

3. Smlouvu lze ukončit výpovědi kterékoliv smluvní strany, a to i bez udáni důvodu, s jednoměsíčnÍ
výpovědní lhůtou, která počíná běžet nás|edujíc|'m dnem po doručení písemné výpovědi druhé
smluvní straně.

4. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit také dohodou.

5. Od této smlouvy lze jednostranně odstoupit, stanovi-li tak obecně závazný právni předpis a nebo
pro podstatné porušeni této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména
považuje:
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· na straně kupujícího nezaplaceni kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 60ti dní po dni
splatnosti přIslušné faktury,

· na straně prodávajícího, jestliže nedodá řádně a/nebo včas předmět této smlouvy
či opakovaně dodá nekvalitní zboží a nezjedná nápravu ve lhůtě stanovené v této smlouvě,
nebo ve lhůtě stanovené kupujÍcÍm, přestože byl kupujíchn na tuto skutečnost (neplněni této
smlouvy řádně a/nebo včas) písemně upozorněn,

6. Odstoupení podle této smlouvy musí být v písemné podobě doručeno druhé smluvní straně.
Účinky odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle druhé straně.
Práva kupujiciho na uplatnění nároků na smluvní pokutu a náhradu újmy vůči prodávajÍcÍmu tím
zůstávaji nedotčena.

Cl. lX
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. VstoupI-li v době trvání této smlouvy na trh léčivé přípravky se stejnou účinnou látkou, které nejsou
chráněny patentem (tzv. generika), má kupujícI právo neodebírat na základě této smlouvy
originální léčivé přípravky a zajistit si dodávku generik od jiného dodavatele, a to podle
předpokládané hodnoty jejich objemu.

Cl. x
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. ProdávajÍcÍ není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu postoupit pohledávku
za kupujícím vzniklou na základě této smlouvy ani postoupit tuto smlouvu.

2. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto kupní smlouvou nebo
v souvislosti s objednávkami, uzavřenými k plněni této kupní smlouvy, budou řešit smírně, přátelskou
dohodou. Pokud by taková dohoda nebyla možná, budou spory řešeny u místně a věcně přIslušného
soudu České republiky.

3. Závazky z této smlouvy se řIdí českým právem.

4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právni poměry z ní vznikajÍcÍ a vyp|ývajÍcÍ, se řídí
přís|ušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní
ustanoveni smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy
ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu
ustanoveni původního, neúčinného.

6. prodávajÍcÍ souhlasí s uveřejněním této smlouvy kupuj|'c|'m za účelem splněni povinnosti uložených
mu platnou a účinnou právni úpravou, a to zejména zákonem o registru smluv a dále pokyny
a rozhodnutími Ministerstva zdravotnictví České republiky.

7. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění, všech jejích náležitostI
vC. příloh, které jsou její nedÍlnou součástí, v registru smluv.

8 V případě, že uveřejnění smlouvy nepodléhá zákonu o zadáváni veřejných zakázek, prodávajÍcÍ
bere na vědomí, že kupujÍcÍ, jakožto státní příspěvková organizace, je povinna na dotaz třetí osoby
poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

9. Dnem podpisu této kupní smlouvy se ruší veškerá předchozí ujednání a dohody, týkajIcI
se předmětu této smlouvy mezi smluvními stranami, pokud byly uzavřeny.

1 O. Tuto kupní smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými čIslovanými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran,

11. Smluvní strany proh|ašljj|', že si tuto kupní smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla ujednána
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost této smlouvy potvrzuji
smluvní strany svým podpisem.
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12. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech výtiscích, majících kvalitu originálu, přičemž kupujÍcÍ
obdrží dvě vyhotovení a prodávajÍcÍ jedno vyhotoveni.

I

Příloha č. 1 - Seznam zboží s jednotkovými cenami

V Praze dne: 'u ' ,a "
.- l

l L l

Kupujíc'.

V Praze dne 24. 10. 2019

prodávajici:
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prodávajícŕ janssen-Ci|ag s.r.o.

Nabídková cena za celé plnění VZ v Kč
Účinná látka ATC Kód SÚKL Název přípravku Léková forma 1 baleni

bez DPH DPH včetně DPH

STELARA 130 MG INF CNC SOL 130 MGUSTEKINUMAB L04AC05 219111 CNC SOL lSP1x26 ML 1x26 ML 7 180 729.60 718 072,96 7 898 802,56

Účastník vyplňuje pouze žlutá pole.

1 baleni = 1 MJ

Zadavatel upozorňuje, že není povinen odebrat předmět plnění do nabídkové ceny za celé plněni VZ a zároveň dodavatel není oprávněn požadovat po zadavatelovi odebránI předmětu plněni do nabídkové ceny za celé plněni V7.


