
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Pouba

Ev. číslo kupujícího;
Ev. číslo prodávajícího^

_009roVZ/19/A->. l K, DNS OIMé-VZ-52/19

uzavřená dle § 2079 a nůši. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

Název:

Sídlo:

IC:

Zastoupena:

Bankovní spojení:

KUPUJÍCÍM
Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

OOS439S9 [DIČ: | CZ00843989 je plátcem DPH'
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25, listopadu 1990 C. j. OP-054-25. 11. 90

MUDr. Jiřím Havriantem, MHA, ředitelem FN Ostrava

Česká národní banka, 6. u. 71334761/0710

PRODÁVAJÍCÍM
Obchodní firma:

Sídlo:

IC:

PHARMOS, a. s.

Těšinská 1349/296, 716 00 Ostrava - Radvanice

l90-10 290-..................... IDLČ: l CZ19010290 je- - není- plátcem DPH-
zapsaná v obchodnim rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B. vložka~188'
Jednající:

Bankovní spojení:
PharmDr. Jiň Karta, Ing. Marcel Divácký, Ing. Radovan Mališ
Komerční banka, a. s" 6. ú. - 7712140257/0100

l.
Základní ustanovení

prod-áva'.'ci-sezavaz")e dodat ,kuP"iicim" Predmét plněni této smlouvy a převést na něj vlastnické právo. KuDuiici
se zavazuje za něj zaplatit sjednanou cenu. ' ' -. ^-.... -..-^. --.

1.

II.
Předmět a termín plnění

,
predmetem-pln_énnéto sm!°"''y Jso". dodávky Léčivý přípravek SIMDAX 2, 5mg/ml inf. 1x5ml s obsahovou

2 5mg v 1 ml inf a to dle přílohy této smlouvy.
P^odáraj^ase zavazuje dodávat po celou dobu platnosti smlouvy kupujicimu předmět plněni dle článku II,

^smlouvy na zaklade jeho objednávek (písemných, telefonických, faxových el.'~poÍtQurd enn^
v případě naléhavé potřeby individuální dodávkou. - ' '- . - r--, -.... >,
y, pripade "emožn°sti plnéni. ze stra"y Prodávajiclho je tento povinen písemné uvědomit kupuiiclho o
prer".sem_d°davekL, K"puiicí. ie .°Pravněn PO dobu přerušeni dodavek nakupovaťpředmeť plnie'ni~za'

"<"Íhrad"lplne"l);. R.°zd11 ,'"1ákuPnich cenách (výše prime škody vzniklé kupujicímL), "jež Vznikne
mez'. -cenalr" SJednanymi touto smlouvou a cenami náhradniho plněni uhradí prodávajici-kupu'iicTmu"do"14

po obnovení dodávek.

pre.dp°klada"a/očr". spotreba "vedená Pro jednotlivé položky předmětu plněni v příloze 6. 1 této smlouw is
pouze orientační a v žádném případě nezavazuje kupujiciho k jejich odběru.
zaruka. zajak°st zb°žibude Poskytnuta do konce exspiraéni lhůty léĎivých přípravků. Vostatnim se záruka
řídi platnými ustanoveními občanského zákoníku.

lil.
Místo a způsob dodání zboží

Místem dodáni zboží je Lékárna FN Ostrava. Náklady na dodáni zboží do místa dodáni hradí Drodávaiici.
Ke_splneni objednávky dochází okamžikem dodánizboži do mista-dodáni7iimto''okam'zitem"Dřechaz'ii na
kupujlciho nebezpečí škody na zboží. ~ ~ --.,
D°-dá."Lzb°ž'Je kuPuiici Povinen potvrdit otiskem razítka a podpisem dodaciho listu osobou k tomu
oprávněnou. Potyizenim podacího listu kupujici potvrzuje, že'zboží bylo dodáno v-mnozstvi"~a "druhu
uvedeném na dodacím listu.
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Ev. Číslo kupujícího:
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4. Okamžikem převzetí zboží přechází na kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží.
5. Kupující se povinen zboží při převzetí prohlédnout. Zjevné vady (zejména množstevní) je kupující povinen

prodávajícímu oznámit ihned při převzetí a vyznačit je na dodacím listu, vady skryté je kupující povinen
prodávajicimu písemně oznámit ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.

IV.
Cena a platební podmínky

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na cenách dle ceníku,
který je přílohou této smlouvy.

2. Takto stanovená cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady prodávajícího.
3. V případě, že dojde ke sníženi cen na základě cenové regulace dle výměru Ministerstva zdravotnictví ČR,

který se na ceny uvedené v příloze č. 1 bude vztahovat, budou uvedené ceny automaticky sníženy, O těchto
změnách není nutno uzavírat dodatek k této smlouvě. Pro zamezeni všech pochybnosti se stanovuje, že
tímto postupem nemůže v žádném případě dojít k překročení cen uvedených v nabídce.

4. Cena je splatná na základě faktur vystavených po uskutečněni dodávky, a to pro každou objednávku zvlášť.
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 6. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
a číslo příslušné objednávky. Přílohou faktury bude kopie potvrzeného dodacího listu.

5. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručeni.
6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je kupující oprávněn Ji do doby Její

splatnosti vrátit prodávajícímu. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví nebo vystaví novou. U této
nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

v.
Sankční ustanovení

1. Kupující se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit prodávajícímu úrok z prodleni ve výši
stanovené předpisy občanského práva.

VI.
Závěrečná ustanoveni

1. Prodávající bude neprodleně informovat kupujícího o zjištěných vadách dodávaných léčivých přípravků.
2. Pohledávky vyplývající z tělo smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě bez předchozího písemného

souhlasu druhé smluvní strany.
3. Prodávající souhlasí s uveřejněním plného zněni smlouvy, včetně všech jejich změn a dodatků, a to

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném zněni.
4. Jakákoliv ústní ujednáni, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, Jsou

právně neúčinná. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

5. Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a ostatních
obecně závazných právních předpisu.

6. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tří (3) měsíců, která počíná běžet prvním
dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

7. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jedno vyhotovení.
8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem zveřejněni

v Registru smluv.
9. V případě, že předmět plnění dle této smlouvy je nebo se stane předmětem smluvního ujednáni mezi

dodavatelem a zdravotní pojišťovnou na bázi risk-sha ringových či cost-sharingových schémat, a pokud to
není v rozporu splatnou legislativou české republiky, smluvní strany souhlasí s tím, že jednotkové ceny
léčivých přípravků uvedené v Příloze této smlouvy nebudou zveřejněny dle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že Kupující je v takovém případě oprávněn sdělit
údaje obsažené v Příloze této smlouvy Ministerstvu zdravotnictví ČR a osobám jím určeným.

Příloha smlouvy:
Ceník - uvedení jednotlivých dodávaných léčivých přípravků a kupních cen

V Ostravě, dne ^1^1^'> Ostravě , dne P. // lo^

Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Jiň Havrlant, MHA

ředitel FN Ostrava

PHARMOS, a.s.
tng. Radovan Maliě, člen představenstva
Ing. Marcel Divácký, čten představenstva

Kateřina Onderková

Kateřina Onderková Kateřina Onderková



"Léčivý přípravek SIMDAX 2,5mg/ml inf. 1x5ml s obsahovou látkou Levosimendanum 2, 5mg v 1ml inf"Název
veřejné
zakázky (VZ):
Číslo VZ ve
FN Ostrava: DNS-01/16-VZ-52/19

Název

položky
předmětu

plněni

Simdax
2,5mg/ml
inf. 1x5ml

ATC
skupina

C01CX08

Název

nabízeného
léčivého

přípravku

dodavatel doplní

Simdax
2.5mg/ml

jnf. cnc. sol. 1x5m!

Doplněk názvu a
sila

dodavatel doplní

2. 5mg/ml
inf. cnc. sol. 1x5m!

Mérná
jednotka

balení

Cena za
baleni bez

DPH

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Ke bez a ve. DPH
za všechny položky předmétu plněni při zadavatelem před pokládané roCní spotřebé 819 069, 00

Cena za
baleni ve.

DPH

Zadavatel
em

předpoklá
daná
roční

spotřeba
balení

Celková
nabídková cena

v Ke bez DPH při
předpokládané
roénl spotřebě

d =axc

Celková nabídková
cena v Ke ve. DPH

při předpokládané
roční spotřebě

e = bxc

900 975, 90
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Kateřina Onderková

Kateřina Onderková




