
 

Smluvní strany:

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace

zřizovací listina MZ ČR č.j.17268—Il/2012 ze dne 29.5.2012

se sídlem: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČ: 00023001

DIČ: C20002300

bankovní spojení:

zastoupená: MU r. esem ermanem,Ph.D.,ředitelem

(dále jen „kupující“)

8

PHARMOS, a.s.

se sídlem: Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava - Radvanice

IČ: 190 10 290

DIČ: CZ19010290

bank. spojení

zapsaná v obc 0 mm rejs n u ve eném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 188

zastoupena Ing. Radovan Mališ, člen představenstva, Ing. Marcel Divácký, člen představenstva

(dále jen „prodávající“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku

RÁmcovou KUPNÍ SMLOUVU

na dodávku humánních léčivých přípravků

1. Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají na základě výsledků zadávacího řízení k nadlimitní

veřejné zakázce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů, zahájeného kupujícím jako veřejným zadavatelem snázvem „IKEM dodávky

humánních léčivých přípravků — kardiaka (ev. č. IKEM 2014/31), část: 2. V případě, že je

v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací

dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce.

2. Tato smlouva je uzavírána v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník vplatném znění (dále jen občanský zákoník) a vychází ze zadávací

dokumentace k veřejné zakázce uvedené v odst. 1. tohoto článku a z nabídky prodávajícího
podané v rámci citovaného zadávacího řízení.

3. Není-li některá otázka řešena touto Smlouvou, platí pro vztahy smluvních stran podmínky
obsažené v zadávací dokumentaci zadávacího řízení uvedeného v odst. 1. tohoto článku a

v občanském zákoníku.

a“

Příloha č. 4 ZD

IKEM 2014/31 IKEM — Dodávky humánních léčivých přípravků —

kardiaka
Stránka 1 z 7



ll.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodávat kupujícímu zboží - humánní

léčivé přípravky — Noradrenalin inj.5x1ml/1mg Léčiva, Adrenalin inj.5x1ml/1mg Léčiva, v

souladu spřílohou č. 1 této smlouvy, závazek prodávajícího umožnit kupujícímu nabýt

vlastnické právo k tomuto zboží a závazek kupujícího zboži převzít a zaplatit prodávajícímu

cenu ve sjednané výši, ato způsobem a za podmínek stanovených touto smlouvou.

2. Prodávající se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude schopen dodávat

zboží uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

3. Prodávající bere na vědomí svoji povinnost předat kupujícimi do 28. února po uplynutí

každého kalendářního roku, vněmž probíhalo plnění na základě této smlouvy, seznam

subdodavatelů veřejné zakázky ve smyslu § 147a zékona č. 137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách, v platném znění. V seznamu prodávající uvede subdodavatele, jimž za plnění

subdodávky uhradil více než 10 % zcelkové ceny zakázky za příslušný kalendářní rok.

Seznam bude ve struktuře IČO, název subdodavatele a země sídla. Seznam bude podepsán

osobou oprávněnou za prodávajícího jednat. Nebude-li prodávající plnit ani část zakázky

subdodavatelem, uvede tuto skutečnost a seznam bude prázdný. Prodávající se zavazuje

uhradit kupujícímu připadnou škodu, která by kupujícímu vznikla vpřičinné souvislosti

s nedodržením této povinnosti.

Ill.

Realizace dodévek

1. Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě objednávek (fax, e-mail, ve výjimečném

případě telefonicky) kupujícího, kdy okamžik objednání zboží a potvrzení objednávky

prodávajícím se považuje pro účely této smlouvy za okamžik uzavřeni dílčí kupní smlouvy za

podmínek stanovených v této smlouvě. Kupující požaduje takovou možnost objednávání,

která bude kompatibilní sjeho SW, s použitím číselníku PDK formát PDK5 nebo Lekis5.

Objednávka kupujícího musí přesně specifikovat druh a množství zboží.

V pracovní dny mezi 7,00 hodin a 16,00 hodin plati, že pokud prodávající nezašle do dvou

hodin po obdržení objednávky dle předchozích odstavců kupujícímu tzv. defektní list, z

kterého vyplývá, vjakém rozsahu objednávku neakceptuje, má se zato, že objednávku

akceptoval. Tímto okamžikem je uzavřena kupní smlouva. V případě odeslání objednávky

kupujícího mimo zde uvedenou dobu se lhůta dvou hodin počítá od 7,00 hodin nejblíže

následujícího pracovního dne.

2. Místem plnění (dodání zboží) je Ústavní lékárna (ÚL) provozovaná kupujícím na adrese

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4.

3. Prodávající se zavazuje dodat objednané a potvrzené zboží ve lhůtě 24 hodin od potvrzení

objednávky kupujícího.

Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli popř. svátek, není prodávající v prodleni, dodá-li

zboží nejbližší pracovní den.

4. V případě, že prodávající není schopen dodat zboží do 24 hodin z důvodu, že zboží nemá k

dispozici, a zboží je v době objednávky dostupné na trhu v České republice prostřednictvím

jiného dodavatele, má kupující právo zajistit si v případě nezbytné akutní potřeby a

v množství nezbytně nutném dodávku prostřednictvím tohoto jiného dodavatele. Případný
—
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10.

11.

12.

rozdíl v nákupních cenách, jenž vznikne mezi cenami sjednanými touto smlouvou a cenami

jiného dodavatele, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím. Prodávající se zavazuje

tento případný rozdíl v cenách na základě výzvy kupujícího uhradit v plné výši. Kupující se

v tomto případě zavazuje odebrat zboží pokud možno od takového jiného dodavatele, jehož

cena se bude co nejvíce blížit ceně prodávajícího a nebude cenou neobvyklou

Zboží bude dopraveno do místa plnění na vlastní náklady a nebezpečí prodávajícího, a to

takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození, popř. znehodnocení, záměnám, či

kontaminaci, a aby zboží nebylo při přepravě vystaveno nepříznivým vnějším vlivům. Každá

dodávka zboží bude vybavena dokumentací — dodacím listem (dále jen DL) v rozsahu

stanoveném ve vyhlášce č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění pozdějších

předpisů. Přílohou dodacího listu je doklad v elektronické podobě ve formátu

kompatibilním se SW objednávajícího, kterým je formát XML nebo LekisS. Popis rozhraní je

ke stažení- Dodávka se považuje za splněnou předáním a převzetím zboží, včetně

průvodních dokladů - potvrzuje se počet přepravních jednotek. Součástí průvodních dokladů

je i předávací protokol. Podpisem kupujícího na předávacím protokolu přechází vlastnické

právo k dodávanému zboží na kupujícího.

Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu výlučně takové humánní léčivé přípravky,

jejichž exspirační doba ode dne dodání činí minimálně 90 dnů a které nemají závady v

jakosti ani porušený obal, a jejichž distribuce nebyla zakázána SÚKL. Kupující je oprávněn

vrátit prodávajícímu zboží po uplynutí exspirační doby v případě, že prodávající dodal zboží

s exspirační dobou kratší než 90 dní (počítáno ode dne dodání zboží kupujícímu), nejpozději

však do 14 dnů po uplynutí exspirační doby.

Prodávající se zavazuje dodávat zboží v originálním obalu. Na vnějším obalu musí být platný

čárový kód EAN. Zboží musí být značeno šarží na vnějším i vnitřním obalu, u zboží s

exspirační dobou také exspirací. Údaje o šarži a exspiraci musí být uvedeny i na dodacím

listě.

Prodávající se zavazuje dodávat zboží v kvalitě odpovídající podmínkám uvedeným v

registračním listu, resp. podmínkám platných lékopisů.

Prodávající se zavazuje, že s dodávaným zbožím bude nakládat výlučně v souladu s

platnými předpisy, a to zejména se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, a vyhláškou č.

229/2008, oba ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany sjednávají, že kupující je oprávněn uplatňovat reklamace zjevných vad nebo

omylem objednaného zboží do 14 pracovních dnů po převzetí zboží. Kupující má rovněž

právo uplatnit reklamaci na dodatečně zjištěná prázdná balení zboží, a to po celou dobu

exspirační doby.

Reklamace může kupující uplatňovat telefonicky, emailem nebo prostřednictvím služby pro

vyřizování reklamací na webových stránkách prodávajícího, případně předáním

reklamovaného zboží sdokumentací přepravci distributora oproti podpisu. Prodávající se

zavazuje oprávněnou reklamaci vyřešit nejpozději do l4 dnů od jejího podání.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí dodávky v následujících případech:

- prodávající nepředá kupujícímu v místě plnění předávací protokol k podpisu,

- předávací protokol nebo jeho přílohy neobsahují množství zboží s uvedením jednotlivých

druhů zboží a cenu za jeden kus zboží, včetně DPH,

- množství zboží nebo přepravních obalů v předávacím protokolu nebo jeho přílohách

neodpovídá skutečnosti,
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13.

14.

10.

- prodávající nepředá s dodávkou elektronickou verzi dodacího listu,

- dodací listy nebudou uvádět počty kusů zboží s každou šarží samostatně.

V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží a předáním veškerých dokladů je

prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z kupní ceny

za každý započatý den prodlení, minimálně však ve výši uplatněné obchodní přirážky .

Smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku.

IV.

Cena

Prodávající je povinen se při prodeji zboží kupujícímu řídit obecně závaznými právními

předpisy a postupy stanovenými ústředními orgány státní správy voblasti cenotvorby a

distribuce léčiv.

Kupní cenou zboží se rozumí cena v Kč bez DPH uvedená jako jednotková cena v příloze č.

1 této smlouvy.

Prodávající se zavazuje, že cena zboží nepřekročí maximální cenový limit stanovený SÚKL.

Ke změně (snížení/zvýšení) kupní ceny zboží může dojít pouze při změně pravidel cenové a

úhradové regulace provedených na základě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

pojištění, v platném znění. Aktuální kupní cena zboží v Kč bez DPH bude v takovém případě

rovna součinu aktuálně platné ceny výrobce a výše uplatněné přirážky distributora uvedené

v nabidce za nakupovaný počet kusů.

Pokud prodávající ve své nabídce na veřejnou zakázku uvedenou v čl. |., jež je předmětem

této smlouvy, nabídl prodávajícímu procentní slevu z aktuální ceny výrobce, je povinen tuto

procentní slevu poskytovat po celou dobu smluvního vztahu.

Kupní cena zboží již zahrnuje dopravu zboží a ostatní náklady spojené s dodávkami zboží

do místa plnění.

Prodávající má povinnost vystavit a doručit sběrný daňový doklad — fakturu do třetího

pracovního dne v týdnu následujícím po týdnu, v němž byly uskutečněny dodávky, které jsou

předmětem fakturace, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.

Faktury prodávajícího musí formou a obsahem odpovidat zákonu o účetnictví a zákonu o

dani z přidané hodnoty a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen zákon o DPH).

Splatnost faktury se sjednává v délce 60 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení

řádně vystavené faktury kupujícímu.

Vpřípadě, že faktura prodávajícího nebude mít náležitosti a přílohy sjednané touto

smlouvou, je kupující oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu

s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím přerušuje. Lhůta splatnosti faktury

počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nové vystavené faktury kupujícímu.

Kupující provede kontrolu, zda prodávající je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH

ve smyslu ustanovení § 106a zékona o DPH, a že číslo bankovního účtu prodávajícího

uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně

podle § 96 zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude
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11.

12.

13.

14.

15.

v příslušném systému správce daně prodávající uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo

bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je kupující oprávněn provést úhradu

daňového dokladu do výše kupní ceny bez DPH.

Částka rovnající se DPH bude kupujícím přímo poukázána na účet správce daně podle §

109a zákona o DPH.

Prodávající se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo

bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být

provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet

nebude uveden v registru zveřejňovaném správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv

finančních sankcí, odvedení daně kupujícím a úhradu závazku jen ve výši kupní ceny bez

DPH, případně je povinen nahradit kupujícímu škodu, která by mu z tohoto důvodu, nebo

z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za objednané a předané zboží v

dohodnuté lhůtě splatnosti. Dnem úhrady je den připsání částky na účet prodávajícího.

Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením jednotlivých daňových dokladů, vystavených

prodávajícím za zboží odebrané kupujícím, se účastníci této smlouvy dohodli na úroku z

prodlení ve výši 0,03% za každý den prodlení z dlužné částky.

Není-Ii prodávající schopen dostát závazku dodávat předmět smlouvy v nabídnuté ceně a ve

lhůtě uvedené ve smlouvě, je povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit kupujícího.

Postoupení peněžitých pohledávek prodávajícího za kupujícím, vzniklých vsouvislosti

stouto smlouvou, třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu

kupujícího.

V.

Závěrečná ujednání

. Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem

podpisu oběma smluvními stranami.

. Kupující i prodávající mají právo vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodů svýpovědní

lhůtou dvou měsíců, jejíž běh počíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení

výpovědi druhé smluvní straně

Při opakovaném nesplnění smluvních povinností týkající se zejména nedodání

požadovaného sortimentu zboží ze strany prodávajícího má kupující právo od smlouvy

odstoupit.

. Tato smlouva může být měněna a doplňována jen písemnou formou se souhlasem obou

stran.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno

vyhotovení.

Obě smluvní strany tímto potvrzují, že jakékoliv případné spory z této smlouvy se budou řešit

nejprve dohodou, dříve než se přistoupí k nárokům a sankcím dle této smlouvy.

Tato smlouva a závazkový vztah z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

Smluvní strany výslovně vylučují použití § 1726, § 1728, § 1729 a § 1751 občanského

“
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zákoníku. Ve vztazích mezi stranami vyplývajících z této smlouvy nemá obchodní zvyklost

přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

8. Strany si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně,

vážně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují

vlastnoruční podpisy.

9. Prodávající souhlasí se zveřejněním této Smlouvy včetně všech příloh.

10. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.

Přílohy:

č. 1 Nabídková cena pro část/části veřejné zakázky

V Praze dne V dne

1 Z -l]2- 2015

za kupujícího: za prodávajícího:

 

lleDr. Aleš Herman, Ph.D.

Reditel
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