
DoDATEK Č' 1

KE SMLoUvĚ o ZÁJIŠTĚNÍ KoMPLEXNÍ DoDÁvKY Á
DISTRIBUcE LÉčrl^Ícrr pŘÍpnavrŮ

onslrruÍcÍcrr očrovacÍ r'Árxy pno pulronr,NÁ
očrovÁNÍ v r,BTEcH 2018 _ 2021

UZAVŘENÉ DNE 2. 1l' 2o17
(dále jen ,'sm louva,,)

Název distřibutora:
se síd]em:
Jednající:

Zastoupený:

IČo:
Bankovní spojení:

(dále j e n'' Distlib utor,.)

a

Náz€v zdravotní pojišt'ovny:

se síd]em:

zastoupena:

IČo:
Ba'1ko\'ní spojení:

(dále j e n,, Pojišt' oýn a,)

Ávenier a.s.
Bidláky 20/E37, Bmo' 639 0o
Ing' Petr Foúa], předseda předslavenstva
PharmDr. Tomráš Florial' místopředseda
předsuvenstva
Bc' Filip Nosek, člen představenstva
PhannDI- vladimír Pechma.nn, manažel pťocesů a
kvality na zlíkladě p1né moci
262606s4
RaiÍfeisenbank a's., č'ú' :

Revírní bratrská pokladna, zalravotní
pojišt'oÝna
Michá]kovická 108' slezská ostrava' PsČ 710 15
Ing' Lubomiťem Kiíňou. ředitelem
4161\03b

Česká nríroclní banka_ č'ú'

uzavřel]' dnešního dne, měsíce a roku v souladu s Llst' $ 1746 odst. 2 zÍkona ě.89/2012 sb..
občanský zíkoník. v platném znění (dále jen ,.občanskj zdkoník,,) a ust' $ 222 odst. 2, 3 a 5
ztkona č' 13412016, o zadávání veřejných zakázek. v platném znění (dáIe jen ,,ZZVZ) a ve
smyslu ust' $ 17 odst' 7 písm. d) a ust. $ 30 odst' 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb', o veřejnán
Zdmvotním pojíštění' ve znění pozdějšich předpisů (<lále jen ,Zl}o't,,) podle č1' II' odst' 4,
č]'XII'odst'1a3ačl'XxIv'odst'3Smlouvy,lentoDodaiekč.]keSnr|ouvěozáiištčni

kvadi !čir. Ých bsahuiicÍ vidclná
očko\áni \ lclech ]0l6 aŽ 20]l. uzavřené mezi DístributoÍem a Pojišťovnou dne 2' 1l.2o17
(dáIe jel " Dodatek"):
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l.

2.

1.

I,
Účel D"a"rl"

v návaznosti na skutečnosti vycháLzející ze změny příslušných plávních předpisů,
upravujících způsob a pravid]a pÍovádění pnvidelného očkování' a to ve smyslu vyh1ášky
é.355/2al7 Sb'' kterou se měni vyhláška č' 537l2a06 sb'' o očkovliní protí inlekčním
nemocem' ve znění pozdějšich předpisů, a rozbodnutí Ministerstva zdÍavotnictví
o antigennim s]oženi očkovacích látek pro pravide]ná, zv]áštní a mimořádná očkovarll.
vydaného na zálladě doporučení Nlirodní imunizačni komise (dále rovněž jen ,.NIKo,.)
pro kalendáini rok 2018, publikovaného ve Sbirce zákonů pod č.455i2017 sb-, jako
,'Sdělení Ministelstva zdÉvotnictví o antigenním složení očkovacích ]átek pŤo
pravidelná, zvláštni a mimoiádná očkovlíni pro rok 2018.', se smluvni strany ve smyslu
čl' II. odst' 4' č1' XII. odst. 1 a 3 a čl. XxIv' odst' 3 smlouvy. a v souladu s ust. { 222 odst'
2 ZZ\Z d'ohodly na 2měně sn ouvy, a to Za účelem upřesnění vzájemných pÍav
a povinuostí pň zaj ištění a tjnancování pravidelného očkovlíní od 1 ' 1 ' 20 ] 8.

Účelem tohoto Dodatku je rovněž p.ovedení změny v port1bliu dodávaných očkovacích
látek pro účely pravidelného očkování broti záŠktu. dálivenu kaŠli, tetanu. dětské
přenosné obmě, virové hepatitidě B a nlíkazám vyvolaným Haemophi1us influenzae typ B.
Na zák]adě Doporučení České vakoinologické společnosli ČLS JEP a odbomé společnosti
praktických dětských lékařů ČLs JEP k v'1voření merodiky pro vykazováni a úhÍady
očkování vyplývající z.'yhláŠky č' 355/2017 Sb." ktercu se měni vyhláška č' 5]7/2006 sb'.
o očkovaní proti infekčním nemocem, ze dne 1,1. 12' 2017, ve sm)'stu dopisu niiměstkyně
ministra zdravotnictví pro ochmnu a podpolu veřejného zdraví a hJavni h1.gieničky CR ze
dne 14. l2. 2017 vedeným pod čj': N4ZDR 59593/2017, se ukázalojako nezb}tné, aby ve
vÍahu k někte4im skupinám pojištěnců bylo zachovríno očkováni ,'hexavakcínou..
pťostřednictvím očkovací látky lnfmŤix Hexa' Pojišťovna se proto jako zadavatel rozhod]a
zajistit dodávku látky Infalrrix Hexa změnou smlouv1, ve smyslu $ 222 odsÍ' 3 a 5 1zyz.

ČIánek Il'
Předmět Dodatkn

Sm]uvni stÍany' vědomy si svých závazků obsďených ve smlouvě a S úmyslem bit touto
smlouvou vázíny, se v sol adu se skutečnostmi uvedenýni v č]' I. tohoto Dodatkudohodlv
na léchlo /něnach čl' ll' Smlouq:

1.1. smlu\'ní sfuany se v souladu s č1. Il. odst.4' čl' XlI. odst. 1a3sm]ouvvasust'!222
odsl' 2 ?Zv7 oohodly ra následU'lci 7mené (Dellrd ocko'acich látek pro prav.áelnj
očkování od 1' 1' 2018' kteŤá q/chází z D/hlášk}, č'355ho17 sb.. kterou se měni
vyhláška č' 537/2006 sb', o očkování prcti inlekčním nemocem' ve zněni pozdějších
předpisů, a rczhodnutí Ministeřstva zdÍavotníctví o antigenním složení očkovacích
látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro Ťok 2018 stím, Že nlŽe
uv€dené t)'py očkování nebrrdou v období od 1' 1. 20l8 v rámci pravidelného očkovanl
prováděna:
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proti záškrtu, dáyivémU k.šti
(!c€ulárni íÓrmÁ). tétanu. í

H3€nophilus influ€nza. typ B

Ruši se očkoýáni pÍotiáŠknu.
da!i!anu kaš]i (aceulámí tbrma)'

tetdnu' d iákazám qÝollnýŤ
Haemophl]us trú]uenze tyr B
v soulidu s antigcnnin íoŽc.iň

p.avidelná, zÝlášlnj a mjňofádná

i 500

Droti virové hepetitidě B od 16 Ruši sc očkovani pÍoti HepatitidÚ rypu
B pti ljzjkÓ!é etPozici (pte$'i pod

Zýllišlíj oakotáni hÍď..é z Ío7počtÚ

aý1zČR)

25 000

1.2. Sm1uvní strany se v souladu s ust. Š 222 odst.3 a 5 ZZVZ dohodlyna následujicí změně

V poftfoliu dodávaných oěkovacích tátek pťo účely piavídelného očkování proti

záškrtl dávivému kašli, tetanu' dětské přenosné obmě' Virové hepatitidě B a nríkazám

v}'volaným Haemophiius influenzae tW B' Na základě Doporučeni České
vakcinologické společnosti ČLs :sp a odbomé spo1ečnosti praktických dětských

Lékďů ČLS JEP k v}tvoření metodiky pŤo vykazovuini a úhady očkov{íní vypl}najlcl
z vyhlášky č' 355/20l7 Sb', kteťou Se mění vyhláška č' 537/200ó Sb., o očkování proti

infekčním nemocem ze dne 14. 12' 2017, ve smyslu dopisu náměstkyně n1inístla

zdřavotnictví pro ochranu a podpořu veiejného zdraví a hlamí hygieničky ČR zc
dne 14' 12' 2017 vedeným pod čj.l MZDR 59593/2017, je nezbýné' aby ve vztahu

kníže uvedeným skupinárn pojištěnců bylo zachor'áno očkování ''hexavakcínou"
prostiednictvím očkovací látky Infarrrix Hexa:

a' Pro účely doočkování základního oěkovacího schémrtu u dětí, u nichŽ bylo

očkování hexavakcínou zahájeno před 31' 12. 2017, a byio tak učiněno pÍávě

očkovací látkou Infaffix Hexa.

b' PŤo účely očkování předčasně narozených kojenců (před 37. gestačním

týdnem), ato p1ně v souladu sDoporučením České vakcinologické společnosti ČLs
JEP a odbomé spoLcČnosf prdklick)ch oél5k)ťh lékarů Čt s Jl-P'

v sou1adu s platnými plávními předpisy upravujícimi provádění pravidelného

očkování plo dotčené skupiny pojištěnců Ve smyslu $ 4 odst. 1 vyhlášky č. 537/2006

sb., o očkování proti intěkčním nemocem. ve znění vyhlášky č- 355/2017 Sb' a na

zátladě shora uvedeného Dopolučení České vakcinologické společnosd ČLS JEP a

odbomé společnosti praktických dětských lékařů ČLs JEP k v}tvoření metodjky pro

vykazování a úhÍady očkování, se smluvní stÍany dohodly na tom, že Distributor
v rrímci svého plnění podlo Smlouvy zajistí komplexni dodávky a distribuci očkovací

látky Infanrix Hexa za shorJnou jednotkovou cenu jako v případě očkovaci 1átky

Hexacima, a to v předpok1ádaném ročním objemu4s 000 dávek, a to vŠc při

zachovaném celkovém picdpok1ádaném objemu očkovacích látek ploti záškíu'
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dávivému kašli, tetanu.

rryvolaným Haemophílus
dětské přenosné obmě, virové hepatitidě B a nákazám
influenzae typ B.

RočnlobjcD (d|'vky)

420000

proti zÁškrtu, dáviýóhu k!šli.
tetnnu! dčtské přenoŠíé obťíě.
virové hépstitidč B a nák!Žín
wvoloným H&nophilús

DoporuÓe.i ceské vaLc]no]o_Eické
společnosti ČLs JEP a odbomé
společnost plah]ckich dětských
lékďú ČLs Il]P k v}1ýořeni metodikr'
p.o rykafuváni a úhrady oakovfui
v),pLýva]lci z vyh]ášk' Č 355/2ol'sb,
kcrou se nrčli v]h]áŠka č' 53]1006
sb'' Ó očkÓváni proti inl'ekónin
nemocen zedne l1 12 20li

375 000 45 000

2' spektrum očkovacích látek ajejich předpokládané objemy pro účely plavidelného očkováni
v roce 2018 aj ejich ceny, odpovídající skulečnostem ve smyslu odst' 1 bodu l.1 a 1.2 tohoto
článku Dodatku, rozsahu pravidelného očkování ve smyslu r1.hlášky č. 355/2017 Sb.,
ktercu Se mění vyhláška č.537/2ooó Sb., o očkování pmti infekčním Democem,
ve znění pozdějších předpisů, a antigennímu sloŽení podle sdělení Ministentva
zdravofulictví č. 45512017 sb'' o antigenním s]ožení očkol.acÍch látek pŤo pmvide]ná,
zvliištní a mimořádná očkoviiní pro rok 2018, jsou uvedeny v Příloze č. i a Přiloze č. 2
tohoto Dodatku.

3. ostatní částia ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

ln.
Společlá a závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatekje vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu' z nichž každá
,mlu\ nt sLrand obdrli po dvou vyhorovent.

2. Tento Dodatek nabývá p]atnosti dnem podpisu smluÝními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění.

3. Přílohou tohoto Dodatkujsou:

Příloha č. I _ Spekírum očkoýacích látek nabízených Distributorcrn pro pravidelná
očkoýlir'í pÍo loky 20]E až 2021

Příloha č' 2 _ Ceru! očkolJacích lótek prc pruýidelrrli očkoýání prc fokJ) 2018 .Iž 2021
(Smluvní eeník)
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4' smlul.ní strany prchiašují, ž€ si Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl sepsarr po
vzájernném pÍojednání podle jejich pÍavé a svobodné vůle, oikoliv v tísni a za nápadně
neÚhodných podmííek, coŽ st\,Ťzují svými podpisy'

y3-6,6r'" 1Í] 01 1 8

Avenier a.s.

PhannD" raÍul
Mana'
Na

v osfoavě' dne 2s''01' 2lts

Revirni bratrská pokla}ta, zdravotní
pojišťovna

Iíg. Lubomír Káňa
ředite1
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CENA očkovÁcícH úŤf( PRo

5h]ouv,yo zajillěníkomplehídÓdáVky a d íribU.e léaivých přípfavků
obsahujicich Óčkovaci látky plo pravidelná očkováni v lete.h 2ors _ 2021

PRÁvloÉlNÁ očl(ovÁNí v LETEcH 2o1s AŽ 2o21 (sMLUVN í cENÍl()

h!' hc ! xlifolňd|, kbný d.íi



Piíloha č.2
sfilouw o za''ištění kompléxni dodávky a diíribuca ]éčivý.h přípEvlú

obsáhujÍ.ích očkovací látlq pb praýldelná ořtwáni v léte.h 2013 2021
cENA očl(ovAcÍcH úŤEK PRo PMV|DELNÁ očrcVÁNí v LEÍEall2018 Až 2021 (sM LUVNí cENÍKl

pfu.sbyahŘÉdodů@|imo


