Fakultní nemocnice Ostrava

Ev. číslo kupujícího:

17, listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

009/OVZ/18,OA5' -K
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Ev. číslo prodávajícího:

55uQ_DR&g^^i

uzavřená dle § 2079 a nísfž&kona č. 89/2012 Sb'f9íeanský zákoník)
mezi:

KUPUJÍCÍM
Název:

Fakultní nemocnice Ostrava

Sídlo:

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

10:

00843989

| DIČ: | CZ00843989

je plátcem DPH

Zřizovací listina MZ ČRze dne 25. listopadu 1990 6. j. OP-054-25. 11. 90
Zastoupena:

MUDr. Evženem Machytkou, Ph.D., ředitelem
Českánárodní banka, č. u. 71334761/0710

Bankovní spojení:

PRODÁVAJÍCÍM
Obchodní firma:

Janssen - Cilag s. r. o.

Sídlo:

Walterovo náměstí 329/1; 158 00 Praha 5

IC:

27146928

zapsaná v obchodním

| DIČ: | CZ27146928

je plátcem DPH

rejstříku vedeném Městskýmsoudem v Praze, oddíl C, vložka 99837

Jednající:

Ing. Jiří Slesinger, MBA

Bankovní spojení:

Cítibank Europe plc, 2043060205/2600

l.
Základní ustanovení

Prodávajfcisezavazujedodatkupujlcfmupředmétplnénítétosmlouvya převéstnanéjvlastnicképrávo,Kupujfci

se zavazuje za něj zaplatit sjednanou cenu.

Předmět a termín plnění
2.

Předmětem plnénf této smlouvy jsou dodávky DAR2ALEX 20 MG/ML, obsahová látka Daratumumabum. ATC
skupina L01XC24 a to dle přílohy této smlouvy.
---... -... --...,

Prodávající' se zavazujedodávatpocelou dobu platnosti smlouvykupujlcimu předmět plněnidle článkuII.
??:1 smi°uyyna zákiildé.iehoobjednávek (písemných, telefonických, faxových, el. postou) denně, v pripadé

naléhavé potřeby individuální dodávkou.
3.

y^prlpadé nemožnosti plnénf ze strany prodávajícího je tento povinen písemné uvědomit kupujiďho o
?Le-rll?^LÍ'-dá. "^k', K.UP,"jí?' ie. oPravněn P° dobu pferuienl dodávek nakupovat predmét plnénf~za ceny

obvyklé (náhradní plněni). Rozdíl v nákupních cenách (výše přímé škodyvzniklékupujiďmu). jež vznikne mezi
cenami sjednanými touto smlouvou a cenami náhradního plněniuhradí prodávající' kupujicimu do 14 dnů
obnovení dodávek.
4.

-e?l?°.kl,ád?n.á/°č"''.i'.p?tr.eba ."''edenáProjednotlire položky předmětu plnénlv příloze c. 1 tétosmlouvyje

5.

Zárukazajakost zboží bude poskytnuta do konce axspiracni ihůty léčivýchpřípravků. V ostatním se záruka

pouze orientační a v žádném případě nezavazuje kupujícího k jejich odběru.
řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku.

Místo a způsob dodání zboží

''
2.
,

M'stem
d°.dánízt>ozl.ie LékárnaFNOstrara.Nákladynadodánízboží domísta dodánihradí' prodávajicf.
Ke
splněni objednáyk y

dochází okamžikem

kupujícího nebezpečí škody na zboží.

dodáni^zbožl

do místa

dodáni, tímto okamžikem

prechazí

na

str. 1

Fakultní nemocnice Ostrava

Ev. číslo kupujícího;

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
3.
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Ev. číslo prodávajícího:

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.

Okamžikem převzetí zboží přechází na kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží.

Kupující se povinen zboží' při převzetí' prohlédnout. Zjevné vady (zejména množstevní) je kupující povinen
prodávaj c mu oznámit ihned při převzetí a vyznačit je na dodacím listu, vady skryté je kupující povinen
prodávajícímu písemné oznámit ihned pojejich zjištěni, nejpozději však do konce záruční' doby.

1.

IV.
Cena a platební podmínky

V souladu se zněním zákonač. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na cenách dle ceníku, který

je přílohou této smlouvy.
2.
3.

Takto stanovenácenaje cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškerénákladyprodávajícího.
Uvedené ceny budou automaticky sníženy nebo zvýšeny v případe, že se na ne bude vztahovat cenová

regulacedlevýměruMinisterstvafinancí ČR.Smluvní cenabudeprocentuálněodpovídat snížení nebozvýšení

ceny výrobce. O těchto změnáchnení nutno uzavírat dodatek k této smlouvě. V žádnémpřípadě však nesmí
dojít k překročení cen uvedených v nabídce.

Cena je splatná na základe faktur vystavených po uskuteenénl dodávky, a to pro každou objednávku zvlášť.
faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 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.

9 pad^' ?. faktul'a. bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je kupující oprávněn ji do doby její
splatnosti vrátit prodávajícímu. Ten ji podle charakteru nedostatků buďopraví nebo vystaví novou. U této nové
nebo opravenéfaktury běží nová lhůtasplatnosti.

v.
Sankční ustanovení

1. Kupující se zavazuje při prodleni' se zaplacením faktury zaplatit prodávajicfmu úrok zprodlenl ve výši
stanovené předpisy občanského práva.

VI.
Závěrečná ustanovení
1.
2.

Prodávající bude neprodlené informovat kupujícího o zjištěných vadách dodávaných léčivých přípravků.
Pohledávky vyplývající' z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobé bez předchozího písemného
souhlasu druhé smluvní strany.

3.

V souladu se zákonem C. 340/2015 Sb.. o ragistru smluv v platném znénf. prodávající'souhlasí s uverejnénim

4.

Jakákolivústní ujednání, kteránejsou písemně potvrzena oprávnénýmizástupciobou smluvních stran, jsou
prývné neúéinná.Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodalky. podepsanými oprávněnými zástupci obou

plnéhoznění smlouvy, včetněvšechjejich změn a dodatků.
smluvních stran.
5.

6.
7.

Veškeré právní' vztahy touto smlouvou neupravené se řídi ustanovenimi občanského zákoníku a ostatních
obecnézávaznýchprávních předpisů.

Smlouva se "zavírá nadobuneurčitou s výpovědní' lhůtoutři (3) méaiců,kterápočíná běžetpn/nlm dnem
měsíce následujícího po doručení výpovědi druhésmluvní straně.

Tatosmlouvajesepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Tatosmlouvanabýváplatnosti podpisemobousmluvních strana účinnostinejdříve dnemzverejnénlv Registru
smluv.

Příloha smlouvy:

Ceník - uvedení jednotlivých dodávanýchléčivýchpřípravků a kupních cen

VOstravé. dne

6 / (f l Zlili

Praze

MUDr. Evžen Machytka, Ph. D.

.

dne

24. 5. 2018

!ng. Jiří Slesinger, MBA
jednatel
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JANSSEN-CILAG s. r.o.
Walteroronámislf 329/1. 15800 PrahaS

IČO:271 46 928
OŘvedený Městským soudem v Praze
oddU C. vložka 99837
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str.2

Název veřejné zakázky (VZ):

"Cytostatikum, monoklonální látka Daratumumab 20mg/1m! DARZALEX - VZ v DNS"

Čisk)V2 ve FN Ostrava:

DNS-01/16-VZ-27/18

Název položky předmětu plnění

ATC
skupina

Název nabízeného lééivého
přípravku

Doplněk názvu a síla

Měrná
jednotka

dodáváte! doplní

dodávatěl cioRfni

Cena za baleni
bez DPH

Cena za balení
vč. DPH

Zadavatelem
předpokládaná
roční spotřeba
baleni'

Celková nabídková cena Celková nabídková cena
v Kč bez DPH při
v Kč ve. DPH při
předpokládané roční
předpokládané roční
spotřebě
spotřebě

DARZALEX20mg/ml 1x5ml/100mg

L01XC24

DARZALEX20 MG/ML (100mg)

INF CNC SOL 1 X5MU(20MG/ML

balení

12 980.27

14 278, 30

200

2 596 054.00

2 855 659. 40

DARZALEX20mg/ml 1 x20mi/400mg

L01XC24

DARZALEX20 MG/ML <400mg)

INF CNC SOL 1X20MLX20MG/ML

balení

51 921, 07

57 113, 18

400

20 768 428. 00

22 845 270, 80

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez a v6. DPH

zavšechnypoložkypredměluplnění při zadavatelempředpokládanéroční spotřebě

23 364 482. 0C

25 700 930. 20

Dne 24. 5. 2018

Janssen - Cilag s. r. o.

ing. Jiří Šlesinger, MBA
jednatel
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