Fakultní nemocnice Ostrava

Ev. číslo kupujícího:

^7. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Ppruba

009/OVZ/21/ 045-K, DNS -01/16-VZ.
03/21

Ev, číslo prodávajícího:

uzavřené dle § 2079 a naši. zákona {.. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
mezi:

KUPUJÍCÍM
Název:

Fakultní nemocnice Ostrava

Sídlo:

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

IC:

00843989

DIČ: CZ00843989__ jeplátcemDPH

Zřizovaci listina MZČRzedne25. listopadu 19906. j. OP-054-25. 11. 90
Zastoupena:

MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem FN Ostrava

Bankovní spojení:

Českánárodní banka, 6. u, 71334761/0710

PRODÁVAJÍCÍM
Obchodní firma:

Alliance Healthcare, s. r. o.

Sídlo:

Podle Trati 624/7, 108 00, Praha 10 - Malešice

IČ:

14707420

DIČ: CZ14707420

Jepíátcem DPH.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 87837

Jednající:

Ing, Jan Rohrbacher, Ing. Jiří Vaněk

Bankovní spojení:

ČSOB, a. s., 8010-0404243703/0300

l.
Základní ustanoveni
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění této smlouvy a převést na něj vlastnické právo. Kupující
se zavazuje za něj zaplatit sjednanou cenu.

II.
1.

Předmět a termín plnění
Předmětem plněni této smlouvy jsou dodávky (BEOVU, Broludzumab, ATC S01LAOG) a to dle přílohy této
smlouvy.

2.

Prodávající se zavazuje dodávat po celou dobu platnosti smlouvy kupujícímu předmět plnění dle článku II.
odst. 1 smlouvy na základě jeho objednávek (písemných, telefonických, faxových, el, poetou) denně,
v případě naléhavé potřeby individuální dodávkou.

3.

V případě nemožnosti plnění ze strany prodávajícího je tento povinen písemně uvědomit kupujícího o
přerušení dodávek. Kupujíc! je oprávněn po dobu přerušeni dodávek nakupovat předmět plnění za ceny
obvyklé (náhradní plnění). Roždí! v nákupních cenách (výše přímé škody vzniklé kupujícímu), jež vznikne
mezi cenami sjednanými touto smlouvou a cenami náhradního plnění uhradí prodávající kupujícímu do 14
dnů po obnovení dodávek.

4.
5.

Předpokládaná roční spotřeba uvedená pro jednotlivé položky předmětu plnění v příloze č. 1 této smlouvy je
pouze orientační a v žádnémpřípadě nezavazuje kupujícího k jejich odběru.
Záruka za jakost zboží bude poskytnuta do konce exspirační lhůty léčivých přípravků. V ostatním se záruka
řídí platnými ustanoveními občanskéhozákoníku.

lil.
1.
2.
3.

Místo a způsob dodáni zboží
Místem dodání zboži je Lékárna FN Ostrava. Náklady na dodání zboží do místa dodání hradí prodávající.
Ke splněni objednávky dochází okamžikem dodání zboží do místa dodání, tímto okamžikem přechází na
kupujícího nebezpečí škody na zboží,
Dodání zboží je kupující povinen potvrdit otiskem razítka a podpisem dodacího listu osobou k tomu
oprávněnou. Potvrzením dodacího listu kupující potvrzuje, že zboží bylo dodáno v množství a druhu
uvedeném na dodacím listu,
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Okamžikem převzetí zboží pfecházi na kupujlciho vlastnické právo k dodanému zboží.

KUPUJÍCÍ se povinen zboži při prevzeti prohlédnout. Zjevné vady (zejména množstevní) je kupující povinen
prodávajlcimu oznámit ihned při převzetí a vyznačit je na dodacím listu, vady skryté je kupující povinen
prodávajfclmu písemně oznámit ihned po jejich zjištěni, nejpozději však do konce záručni doby.
IV.
Cena a platební podmínky
V souladu se znénim zákona é. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na cenách dle ceniku,
který je přílohou této smlouvy.

Takto stanovená cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady prodávajícího.
V případě, že dojde ke sníženi cen na základě cenové regulace dle výměru Ministerstva zdravotnictvi ČR,
který se na ceny uvedené v přileze 6. 1 bude vztahovat, budou uvedené ceny automaticky sníženy. O těchto
změnách není nutno uzavírat dodatek k této smlouvě. Pro zamezeni všech pochybností se stanovuje, že
tímto postupem nemůžev žádnémpřípadě dojit k překročení cen uvedených v nabídce.
Cena je splatná na základě faktur vystavených po uskutečněni dodávky, a to pro každou objednávku zvlášť.
Faktura musi 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.
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení.

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je kupující oprávněnji do dobyjejí
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 ustanoveni
1,

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

VI.
Závěrečnáustanovení
Prodávající bude neprodleně informovat kupujícího o zjištěných vadách dodávaných léčivých přípravků.
Pohledávky vyplývající z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě bez předchozího písemného
souhlasu druhé smluvní strany.
V souladu se zákonem č, 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, prodávající souhlasí s uveřejněním
plného znění smlouvy, včetně všech Jejich změn a dodatků.
Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jsou
právně neúčinná. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a ostatnEch
obecně závazných právních předpisů,
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.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jedno vyhotovení.
Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění
v Registru smluv,
V případě, že předmět plnění dle této smlouvy je nebo se stane předmětem smluvního ujednání mezi
dodavatelem a zdravotní pojiěťovnou na bázi rísk-sharingových 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 ČRa osobám jím určeným,
Příloha smlouvv;

Ceník - uvedení jednotlivých dodávaných léčivých přípravků a kupních cen
V Ostravě, dne
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:akultní nemocnice Ostrava

Alliance Helathcare. s^. o.

MUDr. Jiň Havrlant, MHA

Ing. Jan Rohrbacher, Ing, Jiří Vaněk
jednatelé

ředitel FN Ostrava
á3 ffFAKULTNÍ řiEMQCNICE OSTRAVA

1°-^? i>17-iisíupstíu 179;)-7tía 52Ortrsva-Poruba
<... ; 'Í37 ?7-r if^. Fax: .. 420 586 317 340

str,2

^-/

CO

l. /1.

R >:o?wow, :o?m(<^
/. /ťc. 9 11<.

>19ueA uir

'Buj 'jeqoeqj qoy

0-J-S 9JB341196H ^3U8!IIV

uer . '^U|

^^2 í^

30'WO ť?ť ť

10'09ť ZZB ť

00'MO fEť fr

10'09fr ií3 fr

3X q = 8

luooj

aqgjiods

ooe

oxe=p

aqejiods
9uepe|í(odp9

Jd

OZ'8SZ9t

3

eqejiods
|>iodpojd

juooj 9uepE

úd HdQ zsq W A

"d HdQ 3A 3>] A
,

IUQOJ

BťOBZťt

9uepe[>iodp3 jd LU9|9ieABpez úd iuau|d nisiupejd A^zo|od AuqossA
HdO '?A e zaq yif A VN33 VAOXaiaVN VAO>n30
IU9|Bq

E

q

l

UJS91. 0X1 l°síui
lujdop
je^BABpop

|iug9ť0'<l. 'l°s'[ui
jiu/Biuozi, nAoag

jua|eq ez euoQ

lusieq ez eueo

HdQ zaq

HdQ 3A

euje|/\|

B|JS e

RAŽBU >|9U|dOa

3UQ

ez

9ovntos

|Osfu!|LU;6u)OZI. HAOaa

iLt|dop jeigAepop
euidnifs

e>|}oup8Í

jusieq

eqajiods {uooj
euepe^odpejd'

eu90 GAOíipiqeu eAO>|[90 eueo BAOíjpjqeu EAO^ISQ

nifABjdud OL(SA!09|

iu3u|d

01V

n}SLup3 jd

A^zojod

ASZBN

oqeuszjqeu ASZGN

LuaieieABpez

I. Z/EO-ZA-9l./ró-SNQ
"qeiunzi3<|ojg no>|te| noAoqesqo s nA03a"

:EAej)SO NJ 3A ZA 0|S]5
:(ZA) <>|ZEI|BZ aufsjSA AOZBN

