
Smlouva o poskytnuti mnoistevniho bonusu
uzavfena’

dle ustanoveni § 1746 odst. 2 Zakona (VI. 89/2012 8b., obéansky zakonik, V platném znéni

Vipharm Slovakia s.r.o.

se sidlem: se sidlem Cajakova 18, Bratislava, PSC: 811 05, Slovenska republika, 1C: 44140037,

Ié:

D16:

zapsana u Okresniho soudu V Bratislavé I, oddil Sro, Vloika 52021/B, podnikajici

na zemi Ceské republiky prostfednictvim organizaéni sloiky Vipharm Slovakia

s.r.0., organizaéni sloika CZ, se sidlem Zeleny pruh 95/97, Praha 4, Branik, PSC:

140 00

28472721

CZ28472721

Bankovni spojeni: UniCredit Bank , 6.11.: 1002708437/2700

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vloika 63358

jednajict —
(dale jen ,,D0davatel“)

a

Fakultni nemocnice Hradec Kralové

se sidlem: Sokolské 581, Hradec Kralové — NOV}? Hradec Kralové

Ié:

D16:

00179906

CZ0000179906

jednajici: prof. MUDr. Vladimir Paliéka, CSC., (11'. h. c., feditel

bankovni éet 6.: 24639511/0710 veden}? u éeské narodm' banky

(dale jen ,,Odbératel“)

3.

Smluvni strany se dohodly na na'sledujicim:

I. Pfedmét smlouvy

Smluvni strany prohlaéuji, ie mezi nimi vra'mci obchodm' spoluprace docha'zi, a to ma

zakladé separatnich smluv, k prodeji a koupi vybranych lééivych pfipravk uvedenj/ch v

pf oze E. 1 této smlouvy (da’le téi "zb021 ). Tyto lééivé pfipravky jsou uréeny vyhradné pro

potfeby Odbératele.

Pfedmétem této smlouvy je vzéjemna’ dohoda o poskytnuti mnoistevniho bonusu, a to ve

vyéi a za podminek stanovenvch niie. Smluvni strany timto berou na védomi, ie Dodavatel

je povinen pfi postupu podle této smlouvy respektovat vefejnopravni ustanoveni Zak. (V3.

143/2001 5b., 0 ochrané hospodéi‘ské soutéie, v platném znéru', piiéemi dale berou na

védomi, e Dodavatel ma pravo zménit podminky poskytova'm' mnoistevniho bonusu

podle této smlouvy, pokud postup podle této smlouvy by mohl mit za nésledek neiédouci

éinky na hospodai‘skou soutéi v rozporu s platnjimi ustanovenimi shora uvedeného

zakona.

Smluvni strany berou na védomi, ie iadné ustanoveni této smlouvy nebude vykladéno jako

povinnost Odbératele odbirat uréité zboii a skutecvrnost, zda bude 6i nebude uréité zboii
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béhem trva’ni této smlouvy objednéno, zéVisi plné na V li Odbératele. Odbératel nadéle

disponuje absolutnl' smluvni volnosti co do VVbéru VVrobk , a to bez ohledu na to, zda jsou

vyrébény ci dodévény Dodavatelem nebo Zda jsou lrobky konkurenénimi s Vyrobky

Dodavatele.

II. Mnoistevni bonus

1. Smluvni strany se dohodly, ie Dodavatel poskytne Odbérateli mnoistevni bonus (déle téi

jen ,,bonus“) na objednék léciVVch pfipravk uvedenjlch V pf oze c. 1 této smlouvy, a to

za niie uvedenjlch podminek a ve VVéi stanovené pfilohou c. 2 této smlouvy.

2. Dodavatel se zavazuje poskytnout Odbérateli bonus 2 ceny lrobce dle tohoto cla'nku a

pf ohy c. 2 na zéklade VZéjemné odsouhlaseného pfehledu V§ech prodej uskuteénénjlch

béhem Bonusového obdobi (Viz pf oha c. 2), a to V penéiité forme poukézénim pfisluéné

ca'stky na bankovni cet Odbératele nebo VZéjeIna zapoctenim za’vazk a pohledévek.

Bonus je splatnjl na zéklade opravného da ového dokladu vystaveného do 15 dni po

skonceni Bonusového obdobi, a to se splatnosti 30 dni od vystaveni.

3. Bonusovym obdobi se rozumi kalenda’fni ctvrtleti.

4. Dodavatel je oprévnén odepfit uhrazeni mnoistevnl'ho bonusu, jestliie je Odbératel V prodleni s

hradou byt’ jen césti kupni ceny jakékoliV objednék zboii, pficemi toto prodleni je del§i nei

90 dni.

5. Smluvni strany déle berou na Védomi a prohlaéuji, ie bonus specifikovany V této smlouvé se

vztahuje VVhradne na léciVé pfipravky zde uvedené a na dobu platnosti a cinnos této

smlouvy. Odbér Zboii mimo toto obdobi ci odbér daléich léciVVch pfipravk zde

neuvedenjlch, se pro 1'16e lpoctu bonusu (resp. pro 1'16e posouzeni vzniku néroku na

tento bonus) nepouiije.

6. Smluvni strany prohlaéuji, ie celem této smlouvy neni reklama zboii ani poskytnuti daru

ci sponzorského pfispévku Odbérateli, ani poskytnuti slevy z ceny zboii odebiraného

Odbératelem, ale poskytnuti mnoistevnl'ho bonusu zéVislého na mnoistvi zboii

odebraného Odbératelem.

III. Prohlé§eni smluvnich stran

1. Odbératel timto lslovné prohlaéuje a zarucuje, ie:

a) mé veékeré licence a povoleni, které mohou byt nezbytné ci vyiadované ze zékona

za celem poskytova'ni zdravotni péce, a tyto licence a povolenl' jsou platné a cinné

V plném rozsahu;

b. prohlaéuje a ujiét’uje, ie uzavfeni této smlouvy neni V rozporu s podminkami

stanovenjlmi Vjakékoli smlouVé uza‘ené se reti stranou, jeji plnéni z jeji strany

nepovede k poruéeni préV tfetich osob, etickych standard , ani pouiitelnjlch

prévnich, obecne zévaznych ani internich pfedpis Vcetné nafizeni, pfikaz (Vcetné

pfikaz ministra) nebo pfedpis nadfizenych orgén nebo jinych praVidel a pokyn ,

kterjlmi je Odbératel povinen se fidit;
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c. neexistuje iédny nérok, ialoba, fizeni nebo éetfeni stétnich orgén , nebo dle Védomi

Odbératele takovy nérok, ialoba, fizeni nebo éetfeni stétnich orgén nehrozi, ktery

by mél nepfiznivy dopad na jeji schopnost plnit své povinnosti podle této smlouvy

nebo ktery by zp soboval neplatnost nebo nevynutitelnost této smlouvy;

d. plnéni této smlouvy a poskytovéni bonusu nem' prostfedek pfesvédéova’m' 6i

motivace k pouiivéni zboii nebo k jakémukoli ovlivnéni Vysledk klinickych

hodnoceni zboii éi k pfimému nebo nepfimému Vlivu na pfijima'm' jakychkoli

rozhodnuti tykajicich se Dodavatele.

2. Smluvni strany Vyslovné prohlaéuji, 2e éelem ani nésledkem této smlouvy neni poskytnuti

slevy (V21 jiného ph1éni, které by zérove bylo pfimym nebo nepf‘imym hospodéf‘skym

prospéchem osoby, které je élenem statutérm'ho nebo jiného rozhodovaciho orgénu

Odbératele nebo které je V pracovnim Ei jiném obdobném poméru k Odbérateli, zejména

lékaf m, farmaceut m, stfednimu zdravotnickému persona’lu, da’le jejich administrativnimu

personélu, jakoi i Véem daléim osobém.

IV. Zévéreéné ustanoveni

1. Tato smlouva se uzaViré na dobu neuréitou. Kaidé ze smluvnich stran je oprévnéna tuto

smlouvu ukonéit pisemnou Vypovédi. Vypovédni doba Eim' jeden mésic a poEiné béiet

prvnim dnem kalendéfniho mésice nésledujiciho p0 mésici, ve kterém byla Vypovéd’

doruéena druhé smluvni strané.

2. Bez ohledu na ustanoveni pfedchoziho odstavce se V souvislosti s aplikaci zékona E.

340/2015 8b., 0 registru smluv, ve zném’ pozdéjéich pfedpis (déle jen ,,Zél<on o registru

smluv“), smluvm' strany dohodly na nésledujicim postupu:

- zp sob Vypoétu Bonusu, tj. bonusové schéma uvedené V pf oze E. 2 této smlouvy, je

povaiovéno za obchodm' tajemstvi, na které se dle § 3 odst. 2 pism. b) Zékona o registru

smluv nevztahuje povinnost uvefejnéni;
- smluvni strany souhlasi, ie V souladu s ustanovenim § 5 odst. 2 Zékona o registru smluv

zaéle sprévci registru smluv elektronicky obraz této smlouvy a metadata vyiadované

Zékonem 0 registru smluv Odbératel, a to ai poté, (:0 V elektronickém obrazu této smlouvy

zneEitelni data uvedené V tomto Elénku a pfisluéné metadata oznaéi jako metadata

vylouéené z uvefejnéni podle ustanoveni § 5 odst. 5 a 6 Zékona 0 registru smluv.

3. Smluvni strany se zavazuji, 2e veékeré spory vzniklé V souvislosti s touto smlouvou budou

feéit smirné dohodou. Pokud by takové dohoda nebyla moiné, budou spory feéeny

V souladu s platnou prévm' pravou.

4. Smluvni strany se zavazuji, 2e 1'1daje vyplyvajici z pfedmétu ph1éni této smlouvy

neposkytnou jakékoliV tfeti strané, s Vyjimkou kontrolnich orga’n , zpracovatel éetnictvi

smluvnich stran a auditor .

5. Tuto smlouvu lze zménit nebo doplnit jen Vyslovnym pisemnym ujednénim, jei podepiéi

oprévném' zéstupci obou smluvnich stran, pfiéemi takOVé zména nebo doplnéni musi mit

formu oéislovaného dodatku.
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6. Smluvni strany prohlaéuji, 2e si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfeéetly, ie byla

ujednéna podle jejich praVé a svobodné V le, uréité, va'iné a srozumitelné. Autentiénost této

smlouvy potvrzuji smluvni strany svym podpisem.

7. Tato smlouva se fidi éeskjlm prévnim fédem. Spory vzniklé z této smlouvy se budou feéit

pfed Eeskjlmi soudy. Na préva a povinnosti V této smlouvé bliie neupravené se pfiméfené

pouiiji zejména ustanoveni obéanského za’koniku.

8. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou Vtiscich, obou s platnosti originélu, pfiéemi kaidé

ze smluvm'ch stran obdrii p0 jednom Vy sku.

9. Tato smlouva nabjlva' platnosti a éinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami

a éinnosti dnem uvefejnéni V registru smluV.

10. Ustanoveni této smlouvy se pouiiji také na obdobi 0d 1. 1. 2018 do dne éinnosti této

smlouvy.

11. Ned nou souéésti této smlouvy jsou ijeji pf ohy:

Pf oha é. 1 — Seznam Vyrobk

Pf oha E. 2 — Vypoéet bonusu.

V Praze dne 11. 4. 2018 V Hradci Kra’lové due 11. 5. 2018

Fakultni nemocnice Hradec Krélové

prof. MUDr. Vladimir Paliéka, CSC., dr. h. C.

feditel
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Pi‘iloha 5.1 — Seznam vy'lrobkfl

156d nézev pripraVku 1'15inn2'1 baleni I'lhrada ZP cena Vyrobce

SUKL létka

0128123 Binabic bicalutamid 28 X 50mg por tbl lm 206,88 K5 137,28 K5

0128125 Binabic bicalutamid 28 X 150mg por tbl lm 1 091,09 K5 782,43 K5

0185519 Binabic bicalutamid 98 X 150mg por tbl lm 3 818,86 K5 2906,75 K5

0129437 Derin quetiapin 30 X 25mg por tbl lm 36,91 K5 42,06 K5

0129439 Derin quetiapin 60 X 25mg por tbl lm 244,50 K5 155,72 K5

0129467 Derin quetiapin 30 X 200mg por tbl lm 196,81 K5 149,64 K5

0129469 Derin quetiapin 60 X 200mg por tbl lm 393,63 K5 231,75 K5

0136596 Derin Prolong quetiapin 60 X 200mg por tbl lm 1702,95 K5 1252,25 K5

prolong

0136602 Derin Prolong quetiapin 60 X 300mg por tbl lm 1704,60 K5 1253,54 K5

prolong

0136608 Derin Prolong quetiapin 60 X 400mg por tbl lm 1706,26 K5 1254,82 K5

prolong

Pi‘iloha 5.2 — vypoéet bonusu
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