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RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA 

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 
 

PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. 
se sídlem:  K Pérovně 945/7, 102 00 Praha 10 - Hostivař 
IČ:  45359326 

DIČ:  CZ45359326 

bank. spojení: Česká spořitelna 

číslo účtu: 1054262/0800 

ID datové schránky: 2wrru4m , příjem datových zpráv: ano 

zapsána v OR  MS v Praze odd. C, vložka 275345 

malý/střední podnik: ne 

jako prodávající č. 1 (dále jen „prodávající“) 
a 

Alliance Healthcare, s.r.o. 
se sídlem:  Podle Trati 624/7, 108 00, Praha 10 - Malešice 

IČ:  14707420 

DIČ:    CZ 14707420 

bank. spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu: 8010-0404243703/0300 

ID datové schránky: wjqzqth,  příjem datových zpráv: Ano. 

zapsána v OR  Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87837 

malý/střední podnik: ne 

jako prodávající č. 2 (dále jen „prodávající“) 
a 

PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. 
se sídlem:  Juárezova 1071/17, 160 00 Bubeneč – Praha 6 

IČ:  250 990 19 

DIČ:  CZ250 990 19 

bank. spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 10 

číslo účtu: 000166-0800060853/0300 

ID datové schránky: k6sfuej, příjem datových zpráv: ano 

zapsána v OR  vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 4492 

malý/střední podnik: ne 

jako prodávající č. 3 (dále jen „prodávající“) 
a 

Merck Sharp & Dohme s.r.o.  

se sídlem:  Na Valentince 3336/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ:  284 62 564 

DIČ:  CZ 28462564 

bank. spojení: Citibank Europe plc, organizační složka 

číslo účtu: 2051460102/2600 

ID datové schránky: 9hszftn, příjem datových zpráv: ano  

zapsána v OR  vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143294. 

malý/střední podnik: ne 

jako prodávající č. 4 (dále jen „prodávající“) 
a 
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Fakultní nemocnice Hradec Králové 
se sídlem:  Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové 

zastoupená: prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c. – ředitelem 

IČ:   00179906 

DIČ:  CZ00179906 

bank. spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 60003-24639511/0710 

ID datové schránky: v7zqi84 

jako kupující (dále jen „kupující“) 
 

I. 

Předmět smlouvy   

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodávat kupujícímu na základě 
pokynů kupujícího dle této smlouvy anebo dle dílčích kupních smluv uzavřených na 
základě této smlouvy léčivé přípravky specifikované v příloze 1 této smlouvy 
v požadované síle a velikosti balení (dále také „zboží“), převést vlastnické právo 
k tomuto zboží na kupujícího, a závazek kupujícího řádně dodané zboží od prodávajícího 
převzít a zaplatit mu za něj sjednanou kupní cenu. 

2. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího ze dne 4. 2. 2020, 

a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Léčivé přípravky 
s obsahem inhibitorů TNF alfa“ část 5 (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v 
otevřeném řízení dle §56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění, pod evidenčním číslem: Z2020-004882 a dále v souladu s nabídkami 

prodávajících.  

 

II. 

Odvolávky 

1. Zboží bude kupujícímu dodáváno postupně, a to dle potřeb kupujícího, na základě 
jednostranných právních jednání kupujícího (dále jen „odvolávky“ či jednotlivě 
„odvolávka“), jejichž prostřednictvím dá kupující prodávajícímu pokyn k částečnému 
plnění předmětu této smlouvy.  

2. Odvolávky budou ze strany kupujícího vystavovány i v případě, že mezi kupujícím  
a prodávajícím bude uzavřena dílčí kupní smlouva (a to na základě čl. VII této smlouvy), 
a to dle potřeb kupujícího. Prodávající bude na základě uzavřených dílčích kupních smluv 

dodávat zboží postupně. Práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající z plnění dle dílčí 
kupní smlouvy, jsou obdobná právům a povinnostem smluvních stran, které jsou 
sjednány prostřednictvím této smlouvy, nebude-li v dílčí kupní smlouvě stanoveno jinak. 

3. Odvolávky budou předávány prodávajícímu v pracovní dny od 6,00 hod. do 15,00 hod.,  
a to písemnou formou prostřednictvím elektronické pošty, faxu nebo elektronického 
objednávkového systému, ve výjimečném případě mohou být předány telefonicky. Každá 
odvolávka musí přesně specifikovat druh, množství a popř. balení zboží. 

4. Prodávající je povinen doručení odvolávky kupujícímu neprodleně písemně potvrdit. 

5. Kontaktními údaji prodávajících pro doručování odvolávek jsou:  

Prodávající č. 1: 

 email: objednavky.vm@phoenix.cz 

 tel: 800 800 830 

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/SearchForm/SearchContract?contractNumber=Z2020-004882
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Prodávající č. 2: 

 email: nemocnice@a-h.cz 

 tel: 296 567 592, fax: 296 567 101 

Prodávající č. 3: 

 email: odbyt@promedica-praha.cz  

 tel: 221 595 151 , fax: 224 257 838 

Prodávající č. 4: 

 email: CZ_Customer_Services@merck.com 

 tel: 233 010 190, fax: ------ 

6. Kontaktními údaji kupujícího jsou: 

 email: lekarna.zasoby@fnhk.cz  

 tel.: 495 833 351, fax: 495 832 080 

III. 

Kupní cena a platební podmínky 

1. Kupující se zavazuje prodávajícímu zaplatit za převzaté zboží dohodnutou kupní cenu bez 
DPH ve výši podle ceníku zboží, který je Přílohou č. 1 této smlouvy. V případě,  
že v daném období bude současně uzavřena dle čl. VII této smlouvy mezi prodávajícím  
a kupujícím dílčí kupní smlouva, zavazuje se kupující zaplatit za převzaté zboží 
dohodnutou kupní cenu bez DPH ve výši podle ceníku zboží, který bude součástí této dílčí 
kupní smlouvy.  Kupní cena je maximální, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady 
prodávajícího (dopravu do místa určení, pojištění, obal, ekologickou likvidaci a všechny 
ostatní poplatky). 

2. Ke kupní ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními 
předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

3. Úhrada kupní ceny bude kupujícím prováděna bezhotovostním převodem na bankovní 
účet prodávajícího, a to na základě daňového dokladu - faktury vystaveného prodávajícím 
dle dodacího listu.  

4. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dalšími platnými daňovými 
a účetními předpisy, včetně §435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění. Na faktuře musí být mimo jiné uveden odkaz na kupní smlouvu, název 
veřejné zakázky a evidenční číslo veřejné zakázky; soupis příloh; kontaktní údaje osoby, 
která daňový doklad vystavila.  

5. Nebude-li faktura obsahovat veškeré předepsané náležitosti či bude-li trpět jinými vadami, 
je kupující oprávněn takovou fakturu prodávajícímu ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž 
v tomto případě se kupující nedostane do prodlení s úhradou kupní ceny. Nová lhůta 
splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než lhůta původní, počne běžet prokazatelným 
doručením opravené či nově vystavené faktury kupujícímu. 

6. Splatnost faktury činí 30 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění. Platební 
povinnost kupujícího se považuje za splněnou dnem, kdy je příslušná částka odepsána 
z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího. 

7. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního 
spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že uvedené číslo jeho 

mailto:odbyt@promedica-praha.cz
mailto:lekarna.zasoby@fnhk.cz
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bankovního účtu splňuje požadavky dle §109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně 
z přidané hodnoty. 

8. Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v registru 

nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, 
na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za 
nespolehlivého plátce daně dle §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění.  

9. Kupující, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že prodávající je 
v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně 
z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet 
správce daně za prodávajícího. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty 

na účet správce daně za prodávajícího bude považováno v tomto rozsahu za splnění 
závazku kupujícího uhradit sjednanou cenu prodávajícímu. 

10. Pokud dojde k poklesu ceny zboží na trhu v důsledku snížení výše úhrady zboží zdravotní 
pojišťovnou, je prodávající povinen bezodkladně proporcionálně snížit kupní cenu zboží  
a tuto skutečnost oznámit kupujícímu, případně si kupující vyhrazuje právo jednostranně 
proporcionálně snížit kupní cenu.  

 

 IV. 

Dodací podmínky 

 Kupující bude u prodávajícího iniciovat prostřednictvím odvolávek dodávky zboží podle 
svých aktuálních potřeb. 

 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dle odvolávky do místa plnění ve lhůtě 
do 48 hodin od doručení odvolávky prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany 

v konkrétním případě jinak. Běh dodací lhůty bude přerušen ve dnech pracovního klidu 
(tj. od soboty 0.00 hod. do neděle 24.00 hod. a ve dny státních svátků, vždy od 0.00 hod. 
do 24.00 hod.), tzn. že dodací lhůta ve dny pracovního klidu nepoběží, přičemž její běh 
bude pokračovat a zbývající část dodací lhůty proběhne po skončení dnů pracovního 
klidu. 

 Prodávající se dále zavazuje dodávat kupujícímu zboží v množství a druhovém složení 
podle odvolávek kupujícího učiněných v souladu s podmínkami smlouvy. Kvalita zboží 
musí splňovat kritéria stanovená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

 Místem plnění je Fakultní nemocnice Hradec Králové, Nemocniční lékárna, Sokolská 
581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové. 

 Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí vzniku škody přechází z prodávajícího na 

kupujícího v okamžiku, kdy mu je zboží předáno proti podpisu dodacího listu oprávněnou 
osobou kupujícího. 

 Každá dodávka zboží bude vybavena dodacím listem. Prodávající je povinen vystavit  
a předat kupujícímu kromě dodacího listu v listinné podobě i dodací list v elektronické 
podobě vhodný pro zpracování v lékárenském informačním systému MEDIOX (formát  
pdk12 apod.). V případě, že se dodávka zboží skládá z léčivých přípravků různých šarží, 
je prodávající povinen uvádět na dodacích listech počty kusů s každou šarží samostatně. 

 Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží s minimální dobou exspirace 6 měsíců 
od data převzetí zboží.  
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 Kupující není povinen zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá zboží v množství 
nebo druhovém složení dle odvolávky, pokud zboží nebude v předepsané kvalitě a jakosti 
nebo bude zboží poškozené, nebo prodávající nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému 
užívání zboží. Nepřevzetím zboží dle tohoto odstavce není kupující v prodlení 
s převzetím zboží či s úhradou kupní ceny zboží. Prodávající má v takovém případě 
povinnost dodat bez zbytečného odkladu zboží nové, v souladu s odvolávkou kupujícího. 
Nárok kupujícího na smluvní pokutu a náhradu škody v případě prodlení prodávajícího 
s dodáním zboží není tímto ustanovením dotčen. 

 Prodávající se dále zavazuje dodávat zboží v kvalitě registrované Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv, Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy. 

 V případě, že orgán státního dohledu nařídí stažení z používání zboží, které prodávající 
dodal kupujícímu, je prodávající povinen toto zboží od kupujícího odebrat zpět na vlastní 
náklady a cenu tohoto zboží kupujícímu uhradit, případně po dohodě s kupujícím dodat 
zboží náhradní. 

 Kupující neposkytuje zálohové platby. 

 

V. 

Smluvní sankce 

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží nebo s dodáním náhradního zboží při 
reklamaci vad zboží kupujícím se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní 
pokutu. Smluvní pokuta bude v těchto případech stanovena ve výši odpovídající součtu 
částky 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a hodnoty rozdílu mezi kupní cenou 
zboží (včetně DPH) prodávajícího a kupní cenou zboží (včetně DPH) uhrazenou 

kupujícím za zboží nakoupené v souladu s čl. VIII odst. 2 nebo 3 této smlouvy.  

 

2. Bude-li prodávající v prodlení s dodáním zboží z důvodů stahování zboží z trhu na 
základě rozhodnutí SÚKL (doložené příslušným rozhodnutím SÚKL), nebo z důvodu 

výpadku dodávek/omezení výroby zboží (doložené prohlášením výrobce zboží), 
nevznikne kupujícímu v těchto případech nárok na úhradu smluvní pokuty dle odst. 1 

tohoto článku. Prodávající je povinen doložit kupujícímu podklady prokazující výše 
uvedené důvody prodlení nejpozději do 48 hodin od uplynutí lhůty pro dodání zboží dle 
této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě nepředložení 
odpovídajících dokumentů ve stanovené lhůtě bude prodávající povinen uhradit 
kupujícímu smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku. 

 

3. Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným dokladem (fakturou), splatnost smluvní 
pokuty činí 30 dní ode dne jeho doručení prodávajícímu. 

 

VI. 

Odpovědnost za vady zboží 
1. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží po celou dobu trvání jeho 

exspirace. 

2. Kupující má vůči prodávajícímu tato práva z odpovědnosti za řádně reklamované vady 
zboží: 
a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad zboží, 
b) právo na výměnu vadné dodávky zboží, 
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c) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad 
zboží. 

3. Prodávající je povinen řádně reklamované vady zboží bezplatně odstranit, vyměnit 
vadnou dodávku zboží či poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z ceny zboží 
odpovídající rozsahu reklamovaných vad zboží dle požadavku kupujícího, a to nejpozději 
do 24 hodin od uplatnění reklamace kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

VII.  

Pravidla pro výběr prodávajícího z více relevantních prodávajících (minitendr) 

1. V případě, že konkrétní léčivý přípravek bude podle této smlouvy nabízet více 
prodávajících současně nebo v souladu s rozhodnutím ošetřujícího lékaře bude možné 
použít v rámci léčebného procesu více léčivých přípravků, vyzve kupující pro tyto účely 

relevantní prodávající písemnou formou k předložení nabídky na dodávky vybraného 

zboží (dále také „dílčí poptávky“). Prodávající jsou povinni v kupujícím stanoveném 
termínu pro podání nabídek (min. 7 pracovních dní) nabídnout alespoň takové podmínky, 
na jejichž základě s nimi byla uzavřena tato smlouva. 

2. Pokud ve lhůtě pro podání nabídek nebude ze strany osloveného prodávajícího nabídka 

podána nebo v podané nabídce budou nabídnuty horší podmínky, než které vyplývají 
z této smlouvy, má se v těchto případech pro účely posouzení a hodnocení za to, 
že prodávající pro tento účel nabízí své plnění za podmínek stanovených touto smlouvou. 

3. Hodnocení nabídek v rámci takto realizované dílčí poptávky provede kupující dle kritéria 
ekonomické výhodnosti nabídky. Kritéria ekonomické výhodnosti, jejich váhu a způsob 
výpočtu kupující upřesní, stejně tak jako poptávané množství a případné další související 
obchodní podmínky, a to u každé dílčí poptávky samostatně. V případě rovnosti 
nabídkových cen v Kč bez DPH několika účastníků, rozhodne o pořadí těchto nabídek los 
za účasti těch účastníků, kteří podali tyto nabídky. 

4. Prodávající, jehož nabídka bude v rámci dílčí poptávky v souladu s touto smlouvou 

shledána za ekonomicky nejvýhodnější nabídku, je povinen po vyhodnocení 
předložených nabídek uzavřít s kupujícím na jeho výzvu dílčí kupní smlouvu. To neplatí 
pro situaci, kdy podmínky plnění z kupujícím vybrané ekonomicky nejvýhodnější 
nabídky budou totožné s podmínkami plnění dle této smlouvy. V takovém případě 

nebude mezi vybraným prodávajícím a kupujícím uzavírána samostatná dílčí kupní 
smlouva a vybraný prodávající bude poskytovat plnění za podmínek stanovených touto 
smlouvou na základě odvolávek.  

5.  V případě uzavřené dílčí kupní smlouvy bude po dobu její platnosti vybraný prodávající 
poskytovat plnění za podmínek stanovených v uzavřené dílčí kupní smlouvě, a to i 

v případech, které jsou upraveny v čl. VIII této smlouvy. 

6. Prodávajícím, kteří  byli v souladu s čl. VII odst. 1 vyzváni k podání nabídky, odešle 
kupující oznámení o výběru vybraného prodávajícího v rámci dílčí poptávky, a to bez 
zbytečného odkladu od přijetí rozhodnutí o výběru vybraného prodávajícího.  

7. Nabídkové ceny, které prodávající uvedou ve svých dílčích nabídkách, musí obsahovat 
veškeré náklady související s dodávkou zboží, včetně veškerých dalších nákladů 
vynaložených prodávajícím za účelem splnění závazků vyplývajících z této smlouvy, 
a musí být cenou konečnou. 
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VIII.  

Pravidla pro přímý výběr bez minitendru  

1. V případě, že v návaznosti na individuální (medicínsky odůvodněné) rozhodnutí 
ošetřujícího lékaře vznikne na straně kupujícího potřeba dodávky konkrétního léčivého 
přípravku, bude kupující vystavovat přímé odvolávky na konkrétního prodávajícího. 
Přímé odvolávky dle předchozí věty budou vystavovány v návaznosti na aktuální potřeby 
kupujícího, spektrum zboží dodávané konkrétním prodávajícím dle této smlouvy a 

případné výsledky minitendrů realizovaných dle čl. VII této smlouvy.  

2. V případě, že vybraný prodávající na základě uzavřené dílčí kupní smlouvy bude 
v prodlení s dodávkou zboží, je kupující oprávněn v souladu se svými potřebami vystavit 
odvolávku na jiného prodávajícího dle této smlouvy.    

3. Dostane-li se prodávající při poskytování plnění dle této smlouvy do prodlení s dodáním 
zboží, anebo s ohledem na potřeby kupujícího nebude možné v takovém případě vystavit 
odvolávku na jiného prodávajícího dle této smlouvy, vyhrazuje si kupující právo nakoupit 
zboží na volném trhu. 

IX. 

Výpověď smlouvy 

1. Kupující je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu. 

Výpovědní doba činí dva měsíce. Výpovědní doba u výpovědi podané kupujícím počíná 
běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena prodávajícímu, kterému je výpověď určena. 

2. Prodávající je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí pouze v případech, 
kdy prodej jím dodávaného zboží bude na území ČR oficiálně ukončen, popř. dodávky 
tohoto zboží budou oficiálně na území ČR přerušeny na dobu delší než 2 měsíce. 
Prodávající je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět, pokud jím dodávané zboží ztratí 
úhradu ze zdravotního pojištění na dobu delší než 2 měsíce nebo prodávající pozbude 

oprávnění k distribuci dodávaného zboží. Výpovědní doba činí dva měsíce a počíná běžet 
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém daný prodávající 
splní následující podmínky: 

a) doručí kupujícímu písemnou výpověď za podmínek uvedených výše a  

b) doručí kupujícímu odpovídající dokumenty objektivně prokazující prodávajícím 

uplatněný důvod výpovědi (např. oficiální stanovisko výrobce, SÚKL, aj.). 

3. V případě, že na základě výpovědi dojde na straně prodávajících ke snížení počtu 
prodávajících pod dva, je kupující oprávněn na základě takto uzavřené smlouvy 
vystavovat odvolávky pouze v případech stanovených v čl. VIII této smlouvy. Toto 

omezení se nevztahuje na do té doby případně uzavřenou dílčí kupní smlouvu. 

4. O snížení počtu prodávajících pod dva informuje kupující zbylého prodávajícího 

bezprostředně po vzniku tohoto stavu. 

X. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti pátým kalendářním dnem po datu nabytí její platnosti. 

2. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na 4 roky. 
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3. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle §1765 odst. 2 zákona 
č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.  

4. Mimo případy subdodávek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, se pro účely této smlouvy vylučuje postoupení smlouvy dle §1895 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Prodávající není dále 
oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části třetí osobě.  

5. V případě, že mezi smluvními stranami dojde v souvislosti s touto smlouvou ke sporu, 

zavazují se smluvní strany k jeho řešení smírnou cestou. Pokud tím nedojde k vyřešení 
sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice. 

6. Smlouva a všechny vztahy s ní související se řídí českým právem, zejména zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 

7. Veškeré změny smlouvy lze provést pouze písemně číslovanými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv podle platných právních 
předpisů.  

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz 
toho připojují jejich oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy. 

Příloha č. 1 – cenová nabídka 

 

V Praze

Za prodávajícího č. 1: 4. 5. 2020

 

Za kupujícího: 6. . 

 

 

……………………………….  ………………………………………….. 
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Hradec Králové 
 

 

 

V Praze V Praze

Za prodávajícího č. 2: 11. 5. 2020                          Za prodávajícího č. 3: . . 
 

 

 

………………………………….   …………………………………………. 
Alliance Healthcare, s.r.o.    PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. 

 

 

 

V Praze

Za prodávajícího č. 4: 18. 5. 2020

 

 

 

………………………………… 

Merck Sharp & Dohme s.r.o.  

 



Příloha č. 1 Cenová nabídka PHOENIX lékárenský velkoobchod

Fakultní nemocnice Hradec Králové

VZ:"Léčivé přípravky s obsahem inhibitorů TNF alfa"
Část 5)

Název LL, koncentrace a balení ATC Název LP Kód SÚKL Nabídková cena v Kč bez 
DPH/1 ks originálního balení

Spotřeba orig. 
balení za 4 roky 

Celková nabídková cena v Kč 
bez DPH/4 roky

INFLIXIMAB 1 x 100MG INJ L04AB02 Flixabi 100mg inf.plv.csl 1x100mg 0209370 11 620

43 915 349,80 Kč

Poznámka:

Cenové údaje uvádějte s přesností na 2 desetinná místa.
Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH/4 roky (žluté pole), tuto částku uvede účastník do krycího listu (příloha č. 3).

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Celková nabídková cena

Účastník vyplní pouze zeleně označená pole.



Příloha č. 1 Cenová nabídka_ALLIANCE HEALTHCARE  s.r.o.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

VZ:"Léčivé přípravky s obsahem inhibitorů TNF alfa"
Část 5)

Název LL, koncentrace a balení ATC Název LP Kód SÚKL Nabídková cena v Kč bez 
DPH/1 ks originálního balení

Spotřeba orig. 
balení za 4 roky 

Celková nabídková cena v Kč 
bez DPH/4 roky

INFLIXIMAB 1 x 100MG INJ L04AB02 Zessly 100mg inf.plv.csl.1 0222969 4 536,13 Kč 11 620 52 709 830,60 Kč

52 709 830,60 Kč

Poznámka:

Cenové údaje uvádějte s přesností na 2 desetinná místa.
Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH/4 roky (žluté pole), tuto částku uvede účastník do krycího listu (příloha č. 3).

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Celková nabídková cena

Účastník vyplní pouze zeleně označená pole.



Příloha č. 1 Cenová nabídka_PROMEDICA PRAHA GROUP a.s.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

VZ:"Léčivé přípravky s obsahem inhibitorů TNF alfa"
Část 5)

Název LL, koncentrace a balení ATC Název LP Kód SÚKL
Nabídková cena v Kč 

bez DPH/1 ks 
originálního balení

Spotřeba orig. 
balení za 4 roky 

Celková nabídková 
cena v Kč bez DPH/4 

roky

INFLIXIMAB 1 x 100MG INJ L04AB02 REMSIMA 100MG INF PLV CSL 1 0194345 4 649,53 Kč 11 620 54 027 538,60 Kč

54 027 538,60 Kč

Poznámka:

Cenové údaje uvádějte s přesností na 2 desetinná místa.
Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH/4 roky (žluté pole), tuto částku uvede účastník do krycího listu (příloha č. 3).

V Praze dne 2.3.2020

Pavel Hanuš, předseda představenstva

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Celková nabídková cena

Účastník vyplní pouze zeleně označená pole.



Příloha č. 1 Cenová nabídka-Merck Sharp Dohme s.r.o.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

VZ:"Léčivé přípravky s obsahem inhibitorů TNF alfa"
Část 5)

Název LL, koncentrace a balení ATC Název LP Kód SÚKL Nabídková cena v Kč bez 
DPH/1 ks originálního balení

Spotřeba orig. 
balení za 4 roky 

Celková nabídková cena v Kč 
bez DPH/4 roky

INFLIXIMAB 1 x 100MG INJ L04AB02
REMICADE 100MG INF PLV CSL 1

0027283 5 276,63 Kč 11 620 61 314 440,60 Kč

61 314 440,60 Kč

Poznámka:

Cenové údaje uvádějte s přesností na 2 desetinná místa.
Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH/4 roky (žluté pole), tuto částku uvede účastník do krycího listu (příloha č. 3).

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Celková nabídková cena

Účastník vyplní pouze zeleně označená pole.


	Phoenix_Cenova_nabidka_část 5
	Alliance_Cenova_nabidka_část 5
	PROMEDICA_Cenova_nabidka_cast_5
	Merck Sharp_Cenova_nabidka_část 5

