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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
podle §44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
ve znění pozdějších změn a doplnění
(dále také jen „ZVZ“)
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„Dodávky léků - AVASTIN_L01XC07
AVONEX_L03AB07
HERCEPTIN_L01XC03
REBIF_ L03AB07
SUTENT _L01XE04
XOLAIR_R03DX05“
vše zadávané v nadlimitním otevřeném řízení, dle § 21 odst. 1 písm. a) ve znění § 27
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen ZVZ)

Číslo jednací:
FTN-Ř-128/2010
(veřejná zakázka na dodávku)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Příspěvková organizace, IČ 00064190,
se sídlem Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
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Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou dodávky léků:
AVASTIN_L01XC07,
AVONEX_L03AB07, HERCEPTIN_L01XC03, REBIF_ L03AB07, SUTENT _L01XE04,
XOLAIR_R03DX05
1. Obchodní podmínky
a) Předmět této veřejné zakázky musí být dodáván po podpisu smlouvy průběžně dle
potřeby na základě objednávek do sídla zadavatele.
b) Lhůta splatnosti faktury je 90 dnů od vystavení faktury. Za okamžik uhrazení faktury se
považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu zadavatele. Daňový doklad
musí obsahovat náležitosti podle § 28 zákona o DPH.
Úplné znění Obchodních podmínek je obsaženo v závazném návrhu kupní smlouvy na
dodávku léků (Příloha č. 1 této zadávací dokumentace).
Zadavatel nepřipouští úpravy návrhu kupní smlouvy týkající se ustanovení o kupní ceně,
platebních podmínkách a sankcích.
Zadavatel neposkytuje zálohy na cenu předmětu veřejné zakázky.
2. Veřejná zakázka je rozdělena na 6 částí ve smyslu ustanovení § 98 zákona. Jednotlivé
části veřejné zakázky jsou:
1. Část - dodávka léku AVASTIN_L01XC07
CPV kód

léčivý přípravek

doplněk

jednotka

soutěžené
množství

33652100-6

AVASTIN 100 mg

inf cnc sol 1 x 4 ml

1 lag

285

33652100-6

AVASTIN 400 mg

inf cnc sol 1 x 16 ml

1 lag

285

Maximální
nepřekročitelná
hodnota bez DPH
celkem
10 526 000,00 Kč

2. Část - dodávka léku AVONEX_L03AB07
CPV kód

léčivý přípravek

doplněk

jednotka

33652000-5

AVONEX

sol 4 x 30rg

bal. 4
x30rg

Maximální
soutěžené
nepřekročitelná hodnota
množství
bez DPH celkem
500

8 236 000,00 Kč

3. Část - dodávka léku HERCEPTIN_L01XC03
CPV kód

léčivý přípravek

doplněk

jednotka

33652100-6

HERCEPTIN 150
mg

inf plv sol 1 x 150mg

1 lag
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Maximální
soutěžené
nepřekročitelná hodnota
množství
bez DPH celkem
1900

28 396 000,00 Kč

4. Část - dodávka léku REBIF_ L03AB07
CPV kód

léčivý
přípravek

doplněk

33652000-5

REBIF 44 mcg

inj sol 12 x 0,5 ml

33652000-5

REBIF 22 mcg

inj sol 12 x 0,5 ml

33652000-5

REBIF 8,8 + 22
mcg

inj sol 6x0,2 + 6x0,5
ml

jednotka
bal.12x
0,5 ml
bal.12x
0,5 ml
bal.12
amp

soutěžené
množství

Maximální nepřekročitelná
hodnota bez DPH celkem

50
420

9 719 000,00 Kč

12

5. Část - dodávka léku SUTENT _L01XE04
CPV kód
33652100-6
33652100-6
33652100-6

léčivý
přípravek
SUTENT
12,5 MG
SUTENT
25 MG
SUTENT
50 MG

doplněk

por.cps.dur. 30x12,5mg
por.cps.dur. 30x25mg
por.cps.dur. 30x50mg

jednotka
bal. 30
cps
bal. 30
cps
bal. 30
cps

soutěžené
množství

Maximální nepřekročitelná
hodnota bez DPH celkem

20
20

12 670 000,00 Kč

100

6. Část - dodávka léku XOLAIR_R03DX05
CPV kód

léčivý
přípravek

33673000-8

XOLAIR
150 MG

doplněk

inj pso lqf 150mg

jednotka

soutěžené
množství

Maximální nepřekročitelná
hodnota bez DPH celkem

1 lag

1100

9 982 000,00 Kč

Uchazeč může podat nabídku do jedné nebo do více částí veřejné zakázky.
Každá část veřejné zakázky bude hodnocena samostatně. S vítězným uchazečem každé
části bude uzavřena samostatná smlouva.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek, a nepožaduje opční právo.
3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč ve své nabídce (v návrhu smlouvy) pro jednotlivou část veřejné zakázky uvede
celkovou cenu za předmět veřejné zakázky (dále jen „nabídková cena“). Nabídková cena
musí být v návrhu smlouvy specifikována jako cena úplná a závazná, která nepřevýší
maximální nepřekročitelnou hodnotu veřejné zakázky (uvedenou v bodě 2. této zadávací
dokumentace). Překročení této maximální ceny je důvodem k vyřazení uchazeče z dalšího
hodnocení.
Zájemce je povinen v návrhu smlouvy uvést nabídkovou cenu v členění ceny bez DPH,
cenu s DPH a celkovou nabídkovou cenu s DPH.
4. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude předložena v jednom originále a v 1 kopii v písemné formě, v českém
jazyce. Všechny listy nabídky budou prošity a provázány šňůrkou, jejíž konec bude po
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převázání přelepen zálepkou a opatřen podpisem a razítkem uchazeče. Nabídka nebude
obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy
nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Uchazeč
použije následující pořadí dokumentů:
A. Titulní list nabídky s označením této veřejné zakázky a identifikačními údaji uchazeče
včetně telefonického a faxového, popř. e-mailového spojení. Je–li uchazeč zastoupen –
jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu osoby zmocněné k jednání za uchazeče. Plná
moc musí být vždy předložena v nabídce v originále nebo úředně ověřené kopii.
B. Druhý list nabídky – obsah nabídky s uvedením názvů kapitol, stran a počet příloh.
C. Určení jedné kontaktní osoby dodavatele (a to i v případě nabídky podané více
dodavateli společně) pro veškerou komunikaci se Zadavatelem, včetně telefonického,
faxového a e-mailového spojení a adresu k doručování písemností.
D. Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů.
E. Originál či úředně ověřená kopie smlouvy mezi osobami, které předkládají společnou
nabídku dle § 51 odst. 6 ZVZ.
F. Seznam subdodavatelů - u nabídek předpokládajících splnění zakázky s pomocí jiných
osob (subdodavatelů).
G. Vlastní nabídka uchazeče (tj. návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče). Na každou část veřejné zakázky bude zpracovaný samostatný
návrh smlouvy. Pokud se uchazeč přihlásí do více části, přiloží samostatné návrhy smluv
(na každý dodávaný lék) v pořadí podle jednotlivých částí veřejné zakázky (tj. smlouva na
dodávku AVASTINu_L01XC07, smlouva na dodávku AVONEXu_L03AB07 atd.)
H. Nabídková cena.
I. Listina dle § 44 odst. 6 ZVZ (uchazeč v nabídce specifikuje části Veřejné zakázky,
které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a zároveň uvede identifikační
čísla těchto subdodavatelů).
5. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií (78 ZVZ)
Podle nejnižší nabídkové ceny. Nabídková cena bude vyhodnocena v Kč (bez DPH) tak,
že nejnižší cena zakázky bude hodnocena jako nejvýhodnější.
Jednotlivé části veřejné zakázky budou hodnoceny samostatně. S vítězným uchazečem
každé části bude uzavřena samostatná smlouva.
6. Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky
Zadavatel zadává veřejnou zakázku podle § 27 ZVZ v otevřeném nadlimitním řízení

7.

Doba a místo plnění veřejné zakázky, prohlídka místa plnění, dodatečné informace
k ZD, jistota.
Místem plnění je nemocniční lékárna FTNsP.
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Doba plnění - předpokládaná doba plnění je do 15 měsíců od uzavření smlouvy.
Plnění bude prováděno postupně podle objednávek zadavatele.
Prohlídku místa plnění umožní zadavatel na žádost uchazeče.
Dodatečné informace (§ 49 ZVZ) lze požadovat do 23.2.2011 do 15,00 hod.
Zadavatel nepožaduje jistotu (§ 67 ZVZ).
8. Kvalifikační předpoklady
Veřejný zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních
předpokladů zájemce. Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem uzavření smlouvy se
zájemcem, přičemž zájemce je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání
nabídky.
Kvalifikaci splní zájemce, který prokáže splnění:
A) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona, tj. že:
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny , trestný čin účasti na organizované
zločinecké skupině , legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání
úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu,
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem zájemce či členem statutární orgánu zájemce právnická osoba, musí
tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby; podává-li
nabídku zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí zájemce splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání zájemce podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou
osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem zájemce či členem statutárního
orgánu zájemce právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
zájemce splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé
soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční
návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
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e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)
l)

nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,
není v likvidaci,
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele,
který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu
nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních
předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti
podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost
dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří
v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a
který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů
s podílem akcií vyšším než 10%.

B) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona tj. předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů (ad.A.) prokazuje zájemce předložením:
a)
b)
c)
d)

výpisem z evidence Rejstříku trestů - bod a) a b),
potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani
čestného prohlášení - bod f),
potvrzením příslušného orgánu či instituce - bod h),
čestným prohlášením - body c), d), e), g), i), j), k), l).

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů (ad B.) prokazuje zájemce předložením
a)
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
b)
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné ho živnostenského oprávnění či licenci (oprávnění k distribuci
léků),
Splnění základních kvalifikačních předpokladů jakož i profesních kvalifikačních
předpokladů může zájemce nahradit předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, popř. dle § 133 a násl. zákona certifikátem vydaným akreditovanou osobou
v rámci systému certifikovaných dodavatelů, a to v rozsahu údajů v něm uvedených.
Stránka 6 z 14

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zájemce v kopii s tím, že výpis
z obchodního rejstříku pokud je v něm zájemce zapsán, nesmí být k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
9. Lhůta a místo pro podání nabídky, termín a místo otevírání obálek s nabídkami
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání oznámení o
zakázce. Závazné lhůty tohoto otevřeného řízení jsou uvedeny v oznámení o zakázce,
které bylo zveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách www.isvzus.cz
pod číslem 60055093.
Lhůta k podání nabídky a prokázání kvalifikace končí dnem 7.3.2011 ve 14,00 hod.
Místem pro podání nabídky je podatelna zadavatele FTNsP Vídeňská 800, Praha 4,
budova ředitelství pavilon D, přízemí. Nabídky je možno podat osobně v podatelně
v pracovních dnech od 8,00 hod. do 14,00 hod. nebo je zaslat doporučenou poštou na
výše uvedenou adresu zadavatele tak, aby nabídky byly zadavateli doručeny nejpozději
do konce lhůty k podání nabídek.
Nabídka bude předána písemně v jedné řádně uzavřené obálce označené „Veřejná
zakázka na dodávky léků - Avastin, Avonex, Herceptin, Rebif, Sutent, Xolair NEOTVÍRAT“ a s adresou, na niž je možné zaslat podle §71 odst. 6 ZVZ vyrozumění
zájemci o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
10. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy pouze o výhodnějších
podmínkách, které nabídne uchazeč oproti podmínkám stanovených zadavatelem
v Zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení v souladu
s § 84 zákona.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit skutečnosti uváděné dodavatelem v nabídce.
Jednacím jazykem tohoto zadávacího řízení je čeština.
Zadavatel nehradí žádné náklady na účast v tomto zadávacím řízení, všechny výdaje
spojené s vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel, a nabídky doručené v
termínu pro podání nevrací.
11. Přílohy
č. 1 - Obchodní podmínky - závazný vzor Kupní smlouvy
č. 2 - Krycí list nabídky – závazný vzor
V Praze dne 12.1.2011

MUDr. Karel Filip, CSc., MBA v.r.
ředitel FTNsP
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Příloha č.1 Závazný vzor kupní smlouvy

Kupní smlouva na dodávky léků č. xx /2011
(uzavřená s vítězným uchazečem výběrového řízení)
I.
Smluvní strany
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou (FTNsP)
se sídlem: Vídeňská 800,140 59 Praha 4 – Krč
IČ:00064190
DIČ: CZ00064190
Bank. Spojení: 36831-041/0100
zapsána do obchodního rejstříku vedeného v Praze, oddíl Pr, vložka 1043
zastoupena ředitelem MUDr.Karlem Filipem,CSc.,MBA
(dále jen Kupující )
a
..................................................
se sídlem ................................................................................
jednající .................................................................................
IČ: ........................
DIČ: .....................
Bankovní spojení: ........................... a. s., č. ú.: ...........................
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ................................, oddíl ....., vložka ..........
(dále jen Prodávající)

II.
Předmět smlouvy
1) Smluvní strany se touto smlouvou zavazují dodržovat ve vzájemném obchodním styku dále uvedené
obchodní podmínky, které prohlašují za společné a odsouhlasené pro všechny budoucí obchodnězávazkové vztahy, nebude-li výslovně písemně ujednáno něco jiného.
2) Předmětem plnění této smlouvy jsou dodávky zboží, s nímž obchoduje prodávající :
léčivý přípravek

Doplněk
/balení

kód SÚKL

počet

nákupní cena
bez DPH/bal.

nákupní cena
s DPH/bal.

Doplní
uchazeč

Doplní
uchazeč

nákupní
cena s DPH
celkem

Doplní
uchazeč

3) Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodávat Kupujícímu zboží specifikované v této smlouvě
a převést na Kupujícího vlastnické právo ke zboží.
4) Kupující se zavazuje zboží uvedené podle této smlouvy od Prodávajícího za podmínek této smlouvy
odebírat a zaplatit mu dohodnutou kupní cenu.

Stránka 8 z 14

III.
Uzavírání dílčích kupních smluv
1) Budoucí dílčí kupní smlouvy budou uzavírány na základě dílčích objednávek Kupujícího, které budou
předány Prodávajícímu v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod., a to formou e-mailu. Objednávka
Kupujícího musí přesně specifikovat druh, množství a popř. balení zboží.
2) Minimální finanční objem jednotlivého obchodu není stanoven, maximální objem všech dodávek za
dobu platnosti této smlouvy je stanoven na …………Kč.
3) Prodávající, se zavazuje, že obratem potvrdí obdržení objednávky a že zboží dodá do 24 hod. po
objednání. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli popř. svátek, není Prodávající v prodlení, dodá-li
zboží nejbližší pracovní den do 9.00 hod.
IV.
Místo plnění
Místem dodání zboží je Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, nemocniční lékárna, pavilón H
(v pracovních dnech) nebo pavilon E (v sobotu), Vídeňská 800,140 59 Praha 4 – Krč.
V.
Dodání, předání a převzetí zboží
1) Předání a převzetí zboží v místě dodání lze provést v pracovních dnech od 07,00 hod. do 15,30 hod.
v nemocniční části lékárny(pav.H), v pracovních dnech a v sobotu od 7,00 hod. do 18,00 hod. ve
veřejné části lékárny (pav.E).
2) Při převzetí dodávky zboží obdrží kupující dodací list, který potvrdí.
3) Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží:
a) nepředá-li Prodávající, resp. jím pověřený přepravce v místě plnění Kupujícímu dodací list,
který musí obsahovat: číslo objednávky, datum jejího uskutečnění, množství zboží s uvedením
druhů zboží a ceny za množstevní jednotku, exspirační dobu a šarži;
b) nesouhlasí-li počet položek nebo množství zboží uvedené na dodacím listě se skutečně
dodaným zbožím;
c) neodpovídá-li kvalita dodávky (teplota uchovávaných léčiv, jakost obalového souboru atp.)
požadavkům pro transport léčiv dle Správné distribuční praxe.

VI.
Kupní cena
1) Po dobu platnosti této smlouvy se Prodávající zavazuje dodávat zboží podle dohodnuté ceny vzešlé
z výběrového řízení (VYSOUTĚŽENÁ CENA), která je u jednotlivých položek zboží uvedena v této
smlouvě a zároveň za cenu, která nepřekročí aktuální maximální cenový limit stanovený Ministerstvem
zdravotnictví ČR v době jednotlivé dodávky.
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2) Cena podle bodu 1 je cena konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Kupujícího na
pořízení zboží jako např. přirážky distributorů, celní poplatky, dopravné, balné, apod. K této ceně bude
připočteno DPH podle právních předpisů platných v době dodávky zboží.

VII.
Platební podmínky
1) Jednotlivé dodávky zboží budou Kupujícímu fakturovány dílčími fakturami nebo sběrnou fakturou,
vystavenou k jednotlivým dodacím listům.
2) Prodávající má povinnost vystavit a doručit Kupujícímu fakturu ihned společně se zbožím,
V případě týdenní sběrné faktury do 5 dnů od poslední dodávky v týdnu.
3) Vystavená faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Neobsahuje-li faktura zákonem stanovené
náležitosti je oprávněn ji Kupující do 5 dnů Prodávajícímu vrátit k opravě a doplnění. K datu nového
doručení faktury se posouvá i datum splatnosti faktury.
4) Každá faktura je splatná do 90 dnů od doručení faktury Kupujícímu.
5) Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení
uvedeného v záhlaví této smlouvy.

VIII.
Dodání zboží
1) 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.
2) Každá dodávka zboží bude vybavena dodacím listem v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č.
229/2008 Sb. Prodávající je povinen vystavit a předat Kupujícímu kromě písemné podoby dodacího
listu i jeho elektronickou podobu (na disketě, popř. ke stažení z www stránek Prodávajícího) ve
formátu kompatibilním se SW nemocniční lékárny).
3) Dodávka se považuje za splněnou předáním a převzetím zboží a potvrzením dodacího listu
oprávněnou osobou Kupujícího.
4) Podpisem dodacího listu přechází na Kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží.
5) Jakost, úprava balení a značení dodávaného zboží musí odpovídat platnému registračnímu výměru
a platným právním předpisům. Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu výlučně takové zboží, jehož
minimální expirační doba ode dne dodání činí 120 dnů a které nemají závady v jakosti ani
porušený obal a jejichž distribuce nebyla zakázána SÚKL. Záruční doba zboží končí posledním dnem
exspirační doby.
6) V případě, že se dodávka skládá z přípravků různých šarží, je Prodávající povinen uvádět na
dodacích listech počty kusů přípravků s každou šarží samostatně.
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7) 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 o správné
distribuční praxi.

IX.
Sankce
1) V případě prodlení Kupujícího se zaplacením faktury, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu
úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení s tím, že se Prodávající může
k penalizaci přistoupit nejdříve po uplynutí 30 dnů po lhůtě splatnosti faktur.
2) V případě, že bude Prodávající v prodlení s dodáním zboží podle podmínek této smlouvy, zavazuje
se Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny nedodaného zboží za každý jednotlivý
případ. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na
náhradu škody, která vznikla Kupujícímu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy Prodávajícím.
3) Bude-li Kupující platit za odebrané zboží opakovaně se zpožděním, je Prodávající oprávněn po
písemném upozornění Kupujícího od smlouvy odstoupit.
4) Bude-li opakovaně Prodávající nedodržovat termíny dodání a kvalitu dodávaného zboží, může
Kupující po písemném upozornění od této smlouvy odstoupit.
X.
Reklamace vadného zboží
1) Zjistí-li Kupující po převzetí zboží, že je obal zboží porušen nebo že množství dodaného zboží
neodpovídá dodacímu listu, uplatní Kupující nápravu vady u Prodávajícího, a to ve lhůtě do 2
pracovních dnů ode dne převzetí zboží.
2) Skryté vady, kterými se rozumí vady vzniklé rozbitím, prázdná balení v originálních baleních či
kartónech atd., je Kupující oprávněn reklamovat u Prodávajícího do jednoho měsíce od převzetí zboží.
3) Vady jakosti, projevující se tím, že zboží neodpovídá smluvené kvalitě a projeví se v době
použitelnosti (exspirace), je Kupující oprávněn uplatnit u Prodávajícího nejpozději poslední den
exspirační doby.
4) Prodávající je povinen vyřídit reklamaci podle bodu 1 až 3 do 30 dnů od jejího doručení a to
bezplatným dodáním nového zboží.
5) V případě vyřazení léčiva z důvodu nevyhovující kvality dle informace SÚKL je Kupující oprávněn
uplatnit u Prodávajícího reklamaci do 30-ti dnů od data zveřejnění informace. Prodávající je povinen
vyřídit reklamaci do 30-ti dnů od jejího doručení.
XI.
Zvláštní ujednání
1) Není-li Prodávající schopen dostát závazku dodávat předmět smlouvy v nabídnuté ceně a ve lhůtě
dle čl. VI. této smlouvy, je povinen na tuto skutečnost upozornit předem Kupujícího. Prodávající může
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po vzájemné dohodě nabídnout Kupujícímu adekvátní přípravek s tím, že cena bude shodná s
nabídkovou cenou.
2) Kupující si vyhrazuje právo v odůvodněných případech neobjednat a neodebrat celé množství zboží
uvedeného v čl. II, bodu 2 této smlouvy.
3) Není-li Prodávající schopen zajistit předmět smlouvy ani jeho adekvátní náhradu, má Kupující právo
zajistit si po dohodě s Prodávajícím dodávku předmětného léčiva či jeho adekvátní náhrady jinými
dodavatelskými firmami. Cena od jiného dodavatele musí odpovídat ceně obvyklé. Prodávající má
povinnost následně Kupujícímu zaplatit rozdíl vzniklý mezi cenou nabídkovou a cenou nákupní.
4) Prodávající prohlašuje, že prodávané zboží splňuje požadavky stanovené pro zboží tohoto druhu v
České republice včetně požadavků na nakládání s takovým zbožím ze strany Prodávajícího.
5) Kupující prohlašuje, že je obeznámen s předpisy platnými v České republice, které upravují
nakládání s předmětným zbožím, a že povinnosti vyplývající pro něj z těchto předpisů bude důsledně
plnit.
6) Smluvní strany se zavazují udržovat jako důvěrné veškeré informace o cenách a cenové politice ve
vzájemných obchodních vztazích.
7) V případě, že mezi smluvními stranami dojde v souvislosti s touto smlouvou ke sporu, zavazují se
smluvní strany k jeho vyřešení smírnou cestou. Pokud tím nedojde k vyřešení sporu, bude spor řešen
příslušného soudu.
XII.
Závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2) Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 409
a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
3) Smlouva je uzavřena na dobu 15 měsíců nebo do vyčerpání finančního limitu za odebrané zboží,
podle toho, který okamžik nastane dříve.
4) Smlouvu lze též ukončit výpovědí kterékoliv strany s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počíná
běžet následujícím dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní strany.
5) Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, po jedné pro každou smluvní stranu.
6) Veškeré změny smlouvy lze provést pouze písemným dodatkem ve stejném počtu stejnopisů.
7) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle
jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz výše uvedeného připojují své
vlastnoruční podpisy.
V .......... dne……………………

V Praze dne……………………

____________________________
za prodávajícího:
.....................................................

____________________________
za kupujícího:
MUDr. Karel Filip,CSc.,MBA, ředitel
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Příloha č.2 Krycí list nabídky

Krycí list nabídky
1. Identifikace zakázky
Název zakázky

Zadavatel

„Dodávky léků-AVASTIN_L01XC07,
AVONEX_L03AB07, HERCEPTIN_L01XC03, REBIF_
L03AB07, SUTENT _L01XE04, XOLAIR_R03DX05“
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou,
Vídeňská 800, 140 59 Praha

2. Identifikační údaje uchazeče
Obchodní firma
IČ
DIČ
Sídlo/bydliště
Osoby oprávněné za uchazeče jednat
Kontaktní osoba uchazeče
Telefon
Fax
Email
Bankovní spojení
Číslo účtu

2. Nabídková cena
Po prostudování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nyní my, náležitě oprávnění a níže podepsaní, nabízíme
realizaci výše uvedené VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, v rozsahu a za podmínek stanovených ZADÁVACÍ
DOKUMENTACÍ včetně všech dodatků k ní vydaných za celkovou cenu:
Celková cena dodávky

Cena bez DPH [Kč]

DPH [Kč]

Cena celkem [Kč]

Část 1. - AVASTIN_L01XC07
Část 2. - AVONEX_L03AB07
Část 3. - HERCEPTIN_L01XC03
Část 4. - REBIF_ L03AB07
Část 5. - SUTENT_ L01XE04
Část 6. - XOLAIR_R03DX05
* uchazeč vyplní jen řádek u skutečně dodávaného léku

a nikoli vyšší
a předkládáme vám za těchto podmínek tuto naši NABÍDKU zpracovanou v souladu se ZADÁVACÍ
DOKUMENTACÍ.
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Prohlašujeme, že jsme touto NABÍDKOU vázáni po celou dobu zadávací lhůty, jak je určena v ZADÁVACÍ
DOKUMENTACI a v případě, že nám bude vámi přidělena tato VEŘEJNÁ ZAKÁZKA, budou informace
uvedené v naší NABÍDCE pro nás zavazující k uzavření SMLOUVY.
Dále prohlašujeme, že souhlasíme se ZADÁVACÍMI PODMÍNKAMI uvedenými ZADAVATELEM v ZADÁVACÍ
DOKUMENTACI.
Dále prohlašujeme, že jsme si před podáním NABÍDKY vyjasnili všechny potřebné technické údaje,
které jednoznačně vymezují množství a druh požadovaných dodávek v souvislosti s plněním této
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.
Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si
vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V _____________________ dne ____________________

_______________________
Podpis a razítko statut.org.
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