
Fakultnl nemocnice Ostrava Ev. fislo kupujícího: 09/0VZ/21/ K;DNS•01/16-VZ-49/21 

17. listo adu 1790 708 52 Ostrava-Poruba Ev. čisto rodáva fclho: 

~(10 [J)!Ju o 
~[M)O@MW~ 

uzavřená dle§ 2079 a násf zákona č. 89/2012 Sb. (oáčanský zákon/k) 

mezi: 

KUPUJÍCiM 
Název: Fakultnf nemocnice Ostrava -------- ---------·-------------------------------·--------·--·-
Sídlo: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba 

I<'!: ~-~~~~~-------------- Jn1č: [<?.~~~~~------ je plátcem DPH ··--

zrizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90 

Zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, fed!telem FN Ostrava 

Bankovnf spojení: 
------------------------------·--- ----·---------------------·-

Česká národní banka, č. ú. 71334761/0710 -----·--------------------------·----------·-------------------
A 

PRODÁVAJiCÍM 
Obchodni finna: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. 

-----------------------------------·---------------·-----·-------------
Sidlo: Juárezova 1071/17, 160 00 Bubeneč- Praha 6 

IČ: 25099019 -~~=-----·-··-J:o:1č: ] CZ250 990 19 -=·--·je"'--Aef*! plátcem DPH-

zapsaná v obchodním rejstřlku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B. vložka 4492 

Jednajíc!: Pavel Hanuš, předseda představenstva 

Bankovní spojeni: 
··-·· -------------------------------------- ·----------------- ~ 

ČSOB, a.s., č.ú .: 000166-0800060853/0300 ------------------------------------------------- --------------------

I. 
Základní ustanovení 

Prodávajicí se zavazuje dodat kupujlc!mu pfedmět plnění této smlouvy a pfevést na něj vlastnické právo. Kupujíc! 
se zavazuje za něj zaplatit sjednanou cenu. 

li. 
Pfedmět a termín plnění 

1. Pfedmětem plněni této smlouvy jsou dodávky léčivého pflpravku s názvem CARMUSTINE ZENTIVA, s 
obsahovou látkou carmustlnum, ATC L01AD01 a to dle přilohy této smlouvy. 

2. Prodávajlci se zavazuje dodávat po celou dobu platnosti smlouvy kupujlcímu pfedmět plnění dle článku li. 
odst. 1 smlouvy na základě jeho objednávek (písemných, telefonických, faxových, el. poštou) denně, v pfípadě 
naléhavé potřeby individuální dodávkou. 

3. V prípadě nemožnosti plnění ze strany prodávajícího je tento povinen písemně uvědomit kupujiciho o 
přerušení dodávek. Kupující je oprávněn po dobu přerušení dodávek nakupovat pfodmět plněni za ceny 
obvyklé (náhradní plněni). Rozdll v nákupních cenách (výše primě škody vzniklé kupujfclmu), jež vznikne mezi 
cenami sjednanými touto smlouvou a cenami náhradního plněni uhradí prodávajíc! kupujícímu do 14 dnů po 
obnoveni dodávek. 

4. Předpokládaná roční spotřeba uvedená pro jednotlivé položky předmětu plnění v příloze č. 1 této smlouvy je 
pouze orientační a v žádném pflpadě nezavazuje kupujícího k jejich odběru. 

5. Záruka za jakost zboží bude poskytnuta do konce exspirační lhůty léčivých prípravků. V ostatním se záruka 
fídf platnými ustanoveními občanského zákoníku. 
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Fakultní nemocnice Ostrava Ev. člslo kupujiciho: 09/0V1121/ K;DNS-01{16-VZ-49/21 

17. listo adu 1790 708 52 Ostrava-Poruba Ev. číslo rodáva icího: 

Ill. 
Mfsto a způsob dodáni zbožf 

1. Místem dodáni zboží je Lékárna FN Ostrava. Náklady na dodáni zboží do mlsta dodáni hradí prodávající. 
2. Ke splněni objednávky dochází okamžikem dodáni zboží do místa dodáni, timto okamžikem přechází na 

kupujícího nebezpečí škody na zboží. 
3. Dodání zboží je kupující povinen potvrdit otiskem razítka a podpisem dodacího listu osobou k tomu 

oprávněnou. Potvrzením dodacího l_istu kupujíc! potvrzuje, že zboží bylo dodáno v množství a druhu 
uvedeném na dodacím listu. 

4. Okamžikem pfevzetl zbožl pFecházl na kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží. 
5. Kupující se povinen zbožl pri pfevzetr prohlédnout. Zjevné vady (zejména množstevní) je kupující povinen 

prodávajlclmu oznámit ihned pfi pfevzetf a vyznačit je na dodaclm listu. vady skryté je kupující povinen 
prodávajlclmu plsemně oznámit ihned po jejich zjištěni, nejpozději však do konce záruční doby. 

IV. 
Cena a platebnf podmlnky 

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

2. Takto stanovená cena je cenou nejvýše pflpustnou a obsahuje veškeré náklady prodávajícího. 
3. Navýšeni Kupní oeny je možné pouze v pffpadě legislativních změn, které majl prokazatelný vliv na výši Kupní 

ceny, a na základě plsemného návrhu Prodávajícího, který musí Kupující písemně odsouhlasit. 
4. Prodávajíc! je oprávněn zvýšit jednotkové ceny dle Přílohy č. 1 této smlouvy každoročně o pruměrnou roční 

míru inflace za pfedchozí kalendáfnl rok zvefejněnou Českým statistickým úfadem, nejvýše však o 5 % (i v 
pfipadě, že míra inflace za pfedchozí kalendářnl rok bude vyšší) a to vždy k 1. 4. příslušného roku, počínaje 
1. 4. 2022. ZVýšeni jednotkových cen dle Pfllohy č. 1 této smlouvy o inflaci je Prodávajíc! povinen Kupujicfmu 
oznámit nejpozději do 15. 3. příslušného roku, jinak toto právo navýšit jednotkové ceny dle Přílohy č. 1 této 
smlouvy v pfíslušném roce zaniká. Navýšeni o inflaci se použije pouze v pl'ípadě, že pruměmá ročnf mlra 
inflace za pfedchozi kalendám! rok bude vyššl nebo rovna 2 %. V pflpadě záporné míry inflace se kupnl cena 
nesnižuje. 

5. V případě, že dojde ke sníženi cen na základě cenové regulace dle výměru Ministerstva zdravotnictví ČR, 
který se na ceny uvedené v pr!loze č. 1 bude vztahovat budou uvedené ceny automaticky sníženy. O těchto 
změnách nenl nutno uzavfratdodatek k této smlouvě. Pro zamezeni všech pochybností se stanovuje, že tímto 
postupem nemůže v žádném prípadě dojit k pfekročenf cen uvedených v nabfdce. 

6. Cena je splatná na základě faktur vystavených po uskutečněni dodávky, a to pro každou objednávku zvlášť. 
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty a 
člslo pfislušné objednávky. Přflohou faktury bude kopie potvrzeného dodacfho listu. 

7. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení. 
8. V pfipadě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je kupující oprávněn ji do doby jej! 

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

v. 
Sankčni ustanoveni 

1. Kupující se zavazuje pří prodlení se zaplacením faktury zaplatit prodávajiclmu úrok z prodlení ve výši 
stanovené pl'edpisy občanského práva. 

VI. 
Závěrečná ustanoveni 

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

souhlasu druhé smluvní strany. 
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném zněnl, prodávajíc! souhlasí s uveřejněním 

plného znění smlouvy, včetně všech jejich změn a dodatků. 
4. Jakákoltv ústní ujednáni, která nejsou plsemně 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 fídi ustanovenfmi občanského zákoníku a ostatnfch 
obecně závazných právnlch předpisů. 

6. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 4 roky Smlouvu je možno vypovědět i bez uvedeni důvodů 
s výpovědní lhůtou tří (3) měsfců, 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. 
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Fakultní nemocnice Ostrava Ev. číslo kupujlclho: 09/0VZJ21/ K;DNS-01/16-VZ-49/21 

17. list adu 1790 708 52 Ostrava-Poruba Ev. člslo rodáva lelho: 

8. Tato smlouva nab9Vá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Registru 
smluv. 

9. V případě, že předmět plněni dle této smlouvy Je nebo se stane pfedmětem smluvního ujednáni mezi 
dodavatelem a zdravotní pojíšťovnou na bázi risk-sharingových či cost-sharingových schémat, a pokud to není 
v rozporu s platnou legislativou české republiky, smluvnl strany souhlas! s t ím, ža jednotkové ceny léčivých 
přípravků uvedené v Pfiloze této smlouvy nebudou zveřejněny dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany berou na vědomi a souhlasí, že Kupující je v takovém pfípadě oprávněn sdělit údaje obsažené 
v Prlloze této smlouvy Ministerstvu zdravotnictvl ČR a osobám jim určeným. 

Přlloha smlouvy; 
Ceník - uvedení jednotlivých dodávaných léčivých pffpravků a kupnlch cen 

V Ostravě, dne -------·---· 

MUD J.v,Digitáln!podepsal 
r. I rr MUDr. Jlff Havrlant 

Havrlant Datum:2021.10.12 
17:32:52 +02'00' 

Fakultní nemocnice Ostrava 
MUDr. Jiří Havrlant, MHA 

feditel FN Ostrava 

PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. 
Pavel Hanuš, předseda pfedstavenstva 

obchodnífinna 
jméno a pfljmení podepisujlclho 

funkce 
prlp. na základě Plné moci ze dne ..... . 

str. 3 



Fakultni nemocnice C>sttava OSIOVZ/211 K;DNS-01l16•VZ-',i21 

ělslo !'Odiv 'lcfho: 

PlHaha smlouvy· 
Ceník • uvedeni Jednottivých dodávanýál léavýeh pllpraVků a kupních cen 

Člslo VZ ve FN Ostrava: DNS-01/16-VZ-49/21 

Název položky předmětu 
plněni 

CARMUSTINE 100mg 
inf.PS0.LOF.1x3ml 

ATC 
skupina 

Název 
nabízeného 
léčillého 
pllpravku 

Doplněk 

názwa 
sila 

dodavatel doplní dodavatel 
do :ni 
100MG 

Měrná 

Jednotka 

CARMUSTINE INF PSO inJ'.lahvička 
ZENTIVA LOF 

1•1x3ML 

Cena 
za 

baleni 
bez 
DPH 

8 

CELKOVA NABIOKOVA CENA v Kč baz a vě. DPH 

Cena 
Výše za 
DPH balení 
v•,4 vč. OPH 

b 

za všechny položky pledmětu plněni pli .t.adavatelem predpokhldané ročnf spotfebě 

CELKOVA NABIOKOVA CENA v Kč bez a vč. DPH 
za všechny polozky předmětu plněni při zadavatelem předpokládané spolfebě za obdob( 4 let 

Zadavatelem 
předpokládané 
roční spotleba 

Celková 
nabfdková cena v 
Kč bez DPH pil 
předpokládané 
rotní Sl>Otfebě 

8 553600,00 

Celková 
nabídková cena v 
Kč vt. DPH pM 
pfedpokládané 
roční s trebě 

9408 960,00 

Pavel ~---= 
Hanuš~ ~ 
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