KUPNÍ SMLOUVA
Článek I.
Smluvní strany
1.

Alliance Healthcare, s.r.o.
se sídlem:
Podle Trati 624/7, 108 00, Praha 10 - Malešice
zastoupená:
Ing. Michal Kadleček, Jaroslav Kozák, na základě plné moci
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu:
8010-0404243703/0300
IČ:
14707420
DIČ:
CZ14707420
(společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném …)
(dále jen „prodávající“)
a

2.

Fakultní nemocnice Plzeň
se sídlem:
Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň, 305 99
zastoupená:
MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu:
33739311/0710
IČ:
00669806
DIČ:
CZ00669806
(dále jen „kupující“)

Článek II.
Předmět plnění
1. Předmětem této smlouvy jsou průběžné dodávky léčivých přípravků specifikovaných co do
druhu, množství a ceny v příloze č. 1 této smlouvy, uzavřené na základě výsledků veřejné
zakázky s názvem „Cytostatika 2021-II“, ev. č. Z2021-025430, dle dílčích objednávek
kupujícího.
2. Objednávkou se pro potřeby této smlouvy rozumí jednostranné právní jednání kupujícího,
jímž dává kupující prodávajícímu pokyn k částečnému plnění. Objednávky tedy
nepředstavují samostatné smlouvy, ale realizaci této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží na základě dílčích objednávek kupujícího,
předaných prodávajícímu elektronicky, telefonicky nebo faxem, a to do místa dodání dle
čl. IV odst. 2 této smlouvy.
4. Kupující se zavazuje zboží od prodávajícího řádně a včas převzít a uhradit prodávajícímu
kupní cenu v souladu s podmínkami sjednanými touto smlouvou.
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5. Celkové množství předmětu plnění v jednotlivých skupinách, uvedené v příloze č. 1 této
smlouvy, je stanoveno orientačně. Kupující je oprávněn určovat konkrétní množství
předmětu plnění v dílčích dodávkách a dobu plnění dle svých aktuálních potřeb bez
penalizace či jiného postihu ze strany prodávajícího a není povinen odebrat předmět plnění
v celém předpokládaném rozsahu.
6. Kupující si vyhrazuje právo v rámci podmínek této smlouvy odebírat inovované či nové
přípravky uvedené na trh po podpisu této smlouvy, pokud budou svými charakteristikami
odpovídat zadání veřejné zakázky, vč. přípravků s odlišnou aplikační formou, počtem
jednotek formy v jednom balení nebo množstvím účinné látky v jednotce formy. Cena
balení bude u těchto přípravků stanovena maximálně do výše odpovídající v přepočtu na
jednotku množství účinné látky smluvní ceně příslušného léčivého přípravku dle přílohy
č. 1 této kupní smlouvy.
Článek III.
Kupní cena
1. Kupní cena zboží je uvedena v příloze č. 1 této kupní smlouvy.
2. Kupní cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího spjaté s dodáním zboží, jako například
dopravné, balné, pojištění, celní a daňové poplatky a další náklady prodávajícího.
3. Kupní cena je prodávajícím garantována jako cena maximální, nejvýše přípustná a lze jí
překročit pouze
- při prokazatelném navýšení cen surovin, paliv, energií, směnného kurzu koruny vůči
euru o více než 10%, případně při změně celních či daňových sazeb nebo
- v důsledku zvýšení ceny výrobce zboží z rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv,
a to pouze ve výši shodné s tímto navýšením a po písemném souhlasu kupujícího. Navýšení
ceny bude zpravidla projednáno s kupujícím minimálně s měsíčním předstihem.
4. V případě, že na trhu dojde ke snížení cen komodity, která byla definována jako předmět
veřejné zakázky uvedené v čl. II. odst. 1. této smlouvy, je prodávající povinen provést
snížení kupní ceny příslušné položky předmětu plnění této smlouvy v rozsahu
odpovídajícím procentuálnímu snížení cen na trhu.
5. V případě snížení/stanovení maximální ceny výrobce zboží z rozhodnutí Státního ústavu
pro kontrolu léčiv se prodávající zavazuje uvést smluvní cenu zboží do souladu s touto
změnou okamžikem její platnosti.
Článek IV.
Doba a místo plnění
1. Dodací lhůta činí jeden pracovní den, nebude-li po vzájemné dohodě stanoveno jinak.
V případě doručení objednávky v pracovní den do 13:00 hod počne dodací lhůta běžet
okamžikem doručení dílčí objednávky prodávajícímu, v ostatních případech počne dodací
lhůta běžet následující pracovní den.
2. Místem plnění jsou lékárny Fakultní nemocnice Plzeň, provozované kupujícím na adrese
Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň a na adrese Alej Svobody 923/80, 304 60 Plzeň.
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Článek V.
Platební podmínky
1. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu na základě faktury vystavené
prodávajícím v souladu s dodacím listem potvrzeným oprávněným zaměstnancem
kupujícího.
2. Doba splatnosti faktur je stanovena na 30 dní od data jejich doručení kupujícímu.
3. Prodávající se zavazuje, že jím vystavené faktury budou obsahovat všechny náležitosti
účetního a daňového dokladu stanovené obecně závaznými právními předpisy a smluvními
ujednáními.
4. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního
spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že uvedené číslo jeho
bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zák. 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.
5. 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 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
6. 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 kupní cenu prodávajícímu.
7. V případě, že vystavená faktura obsahuje nesprávné cenové údaje či nesprávné náležitosti
nebo chybí-li ve faktuře některé z náležitostí uvedené v předchozích odstavcích, je kupující
oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu do doby její splatnosti. V takovém případě je
prodávající povinen vystavit fakturu novou.
8. Za zaplacení kupní ceny se považuje připsání příslušné částky ve prospěch účtu
prodávajícího, nebude-li po vzájemné dohodě stanoveno jinak.
Článek VI.
Dodací podmínky
1. Jednotlivé dílčí dodávky budou kupujícímu dodávány na základě závazné objednávky
kupujícího dle čl. II odst. 2.
2. Doba použitelnosti zboží při jeho převzetí musí být minimálně následujících 6 měsíců,
kratší pouze po písemné dohodě s kupujícím.
3. Prodávající je povinen předat kupujícímu nejpozději společně s dodávkou zboží veškerou
dokumentaci nutnou k převzetí a řádnému užívání zboží, kterou vyžadují příslušné obecně
závazné právní předpisy, zejména vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve
znění pozdějších předpisů.
4. Vlastnická práva k dodanému zboží a nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího
okamžikem převzetí zboží kupujícím. Převzetím se pro účely této smlouvy rozumí
podepsání dodacího listu oprávněným zaměstnancem kupujícího.
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5. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží je způsobilé k užití v souladu s jeho určením a
odpovídá všem požadavkům obecně závazných právních předpisů, zejména zák.
č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů.
6. Prodávající je povinen zajistit přepravu dodávaného zboží způsobem vylučujícím jakékoliv
jeho poškození nebo znehodnocení. Kupující je povinen zboží před převzetím zkontrolovat
a podrobnosti o případných zjevných vadách okamžitě vyznačit do dodacího listu a bez
odkladu písemně předat prodávajícímu. Kupující může odmítnout zboží převzít, zejména
pokud prodávající dodá zboží v odlišném druhovém složení, pokud zboží bude mít zjevné
vady v jakosti nebo bude poškozené nebo pokud prodávající nedodá doklady nutné
k převzetí a řádnému užívání zboží. Prodávající má v takovém případě povinnost dodat bez
zbytečného odkladu zboží nové, v souladu s objednávkou kupujícího. V případě, že použití
zjevně znehodnoceného léčivého přípravku u konkrétního pacienta není možné s ohledem
na jeho zdravotní stav odložit (v případě prokazatelné časové tísně), má prodávající
povinnost dodat náhradní zboží v nejkratší možné lhůtě, nejdéle do následujícího
pracovního dne.
7. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží po celou dobu jeho použitelnosti.
Skryté vady je kupující povinen prodávajícímu oznámit bezodkladně po jejich zjištění.
V případě reklamace skrytých vad zboží je prodávající povinen toto zboží od kupujícího
odebrat zpět a jeho cenu kupujícímu uhradit, popř. dodat zboží náhradní.
8. V případě, že orgán státního dohledu nařídí stažení prodávajícím již dodaného zboží
z používání, je prodávající povinen toto zboží od kupujícího odebrat zpět a cenu tohoto
zboží kupujícímu uhradit, popřípadě po dohodě s kupujícím dodat zboží náhradní.
9. V případě, že prodávající nebude schopen dodat zboží v dohodnutém množství a lhůtách
z důvodů spočívajících na jeho straně, je tento povinen neprodleně písemně uvědomit
kupujícího o přerušení dodávek. Kupující je oprávněn po dobu přerušení dodávek
nakupovat zboží od jiného dodavatele za ceny obvyklé. Rozdíl v nákupních cenách, jež
vznikne mezi cenami sjednanými touto smlouvou a cenami alternativního dodavatele,
uhradí prodávající kupujícímu do 14 dnů po obnovení dodávek formou dle dohody s
kupujícím.
10. V případě, že prodávající nebude schopen dodat zboží v dohodnutém množství a lhůtách
z důvodů vyšší moci nebo všeobecných zásobovacích potíží, je prodávající povinen
informovat kupujícího o uvedených skutečnostech a bude v takovém případě hledat jiné
řešení dodávek zboží.
Článek VII.
Sankce
1. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury za dodané zboží uhradí kupující
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,01% z celkové nezaplacené částky za každý den
prodlení.
2. V případě, že prodávající se dostane do prodlení s dodáním zboží či náhradního zboží,
uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny nedodaného zboží za každý den
prodlení.
Článek VIII.
Platnost smlouvy

Strana 4 (celkem 5)

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 3 roky od data jejího podpisu oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
3. Prodávající i kupující mohou od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že dojde
k opakovanému podstatnému porušení této smlouvy. Za podstatné porušení kupní smlouvy
se na straně prodávajícího považuje zejména opakované prodlení s dodáním zboží o více
než trojnásobek dodací lhůty a na straně kupujícího o opakované prodlení s úhradou kupní
ceny zboží delší než 30 dnů.
4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně.
5. Smluvní strany mají možnost smlouvu vypovědět bez udání důvodu. V takovém případě je
stanovena dvouměsíční výpovědní doba, která začíná běžet prvním dnem měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Článek IX.
Závěrečná ujednání
1. V podmínkách a vztazích neupravených touto smlouvou se smluvní strany řídí
ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Pohledávky z této smlouvy může prodávající převést na jinou osobu pouze s předchozím
písemným souhlasem kupujícího.
3. Prodávající bere na vědomí, že kupující je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 340/2015
Sb.“), a pokud tato smlouva splňuje podmínky pro uveřejnění, kupující tuto smlouvu a
veškeré přílohy uveřejní prostřednictvím registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb..
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá smluvní strana obdrží její jedno
vyhotovení.
5. Jakékoli změny a dodatky této smlouvy včetně příloh musí být učiněny písemně a schváleny
podpisem obou smluvních stran. Tyto dodatky se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

V Praze dne

V Plzni dne

Prodávající:
Alliance Healthcare, s.r.o.

Kupující:
Fakultní nemocnice Plzeň

____________________________
Ing. Michal Kadleček, Jaroslav Kozák
na základě plné moci

_______________________________
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel
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část

skupina

Příloha č. 1 - Cytostatika 2021-II

název části

1

1.

Cytostatikum s obsahem účinné
látky lenvatinib

2.1.
2

Cytostatikum s obsahem účinné
látky nilotinib

2.2.
3

3.
4.1.

4
4.2.
5

5.
6.1.

6
6.2.

Cytostatikum s obsahem účinné
látky dabrafenib
Cytostatikum s obsahem účinné
látky everolimus

Cytostatikum s obsahem účinné
látky pazopanib
Cytostatikum s obsahem účinné
látky ruxolitinib

nabídková cena za nabídková cena za
Kč
jednu dávku/
Kč jedno balení/
vč. DPH
vč. DPH

nabídková cena za
celkový roční objem/
Kč bez DPH

nabídková cena za
celkový roční objem/
Kč vč. DPH

30 016,57

1 364 385,00

1 500 823,50

530,15

59 377,18

22 670 928,00

24 938 020,80

560,61

616,67

69 066,69

12 557 664,00

13 813 430,40

1 108,63

1 219,50

146 339,48

22 616 052,00

24 877 657,20

1 288,33

1 417,16

42 515,00

1 932 495,00

2 125 744,50

1 789,34

1 968,28

59 048,28

6 441 624,00

7 085 786,40

forma

ATC

předpokládaný
roční objem/
počet dávek*

kód SÚKL

název nabízeného
přípravku

nabídková cena
za jednu dávku/
Kč bez DPH

p. o. forma s obsahem 4 mg
lenvatinibu v jednotce formy

L01EX08

1 500

0210493

Lenvima 4mg
por.cps.dur.30x4mg

909,59

1 000,55

47 040

0167973

Tasigna 150mg
tob.por.cps.dur.112x1
50mg

481,95

22 400

0168959

20 400

0194326

1 500

0149318

3 600

0149321

Afinitor 10mg
por.tbl.nob.30x10mg

7 200

0167728

Votrient 400mg
por.tbl.flm.60x400mg

2 800

0194117

Jakavi 5mg
por.tbl.nob.56x5mg

2 240

0194120

Jakavi 15mg
por.tbl.nob.56x15mg

p. o. forma s obsahem 150 mg
nilotinibu v jednotce formy

L01EA03

p. o. forma s obsahem 200 mg
nilotinibu v jednotce formy
p. o. forma s obsahem 75 mg
dabrafenibu v jednotce formy
p. o. forma s obsahem 5 mg
everolimu v jednotce formy
p. o. forma s obsahem 10 mg
everolimu v jednotce formy
p. o. forma s obsahem 400 mg
pazopanibu v jednotce formy
p. o. forma s obsahem 5 mg
ruxolitinibu v jednotce formy
p. o. forma s obsahem 15 mg
ruxolitinibu v jednotce formy

L01EC02

L01EG02

L01EX03

L01EJ01

Tasigna 200mg
por.cps.du.112(4x28)
x200mg
Tafinlar 75mg
por.cps.dur.120x75m
g
Afinitor 5mg
por.tbl.nob.30x5mg

* dávkou se rozumí jednotka formy - ampule, tableta apod.
Nabídková cena za celkové roční množství vč. DPH musí být násobkem odpovídajícího počtu dávek a nabídkové ceny za dávku vč. DPH, zaokrouhlené na dvě desetinná místa.

