VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
vyhlášeném společností sanofi-aventis, s.r.o.
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1.

Společnost sanofi-aventis, s.r.o., identifikační číslo: 448 48 200, se sídlem Evropská 846/176a, Praha
6 – Vokovice, PSČ 160 00 (sanofi), se rozhodla vybrat podnikatele, který bude svým jménem na
účet sanofi na území České republiky a ve vztahu k distribuci určitých léčiv, jež sanofi vyrábí, jednat
jako poskytovatel logistických služeb, plnit závazky sanofi jako držitele povolení k distribuci
(v souladu s § 77 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, v platném znění (Zákon), vyhláškou
č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv (Vyhláška), pravidly správné distribuční praxe a dalšími
souvisejícími předpisy) a bude poskytovat další související služby (Služby).

2.

Pro účely uvedené v bodě 1 a za účelem dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení
a nediskriminace se sanofi rozhodla vyhlásit výběrové řízení, jehož účelem je získání nabídek na
poskytování Služeb od podnikatelů. sanofi vybere jednoho podnikatele (Výběrové řízení), se kterým
bude moci uzavřít smlouvu o poskytování Služeb (Smlouva).

3.

V této výzvě k účasti ve Výběrovém řízení (Výzva) sanofi vyzývá podnikatele, aby vyjádřili svůj
zájem o účast ve Výběrovém řízení podáním písemné žádosti (Žádost) spolu s řádně podepsanou
smlouvou o mlčenlivosti, která tvoří přílohu 1 této Výzvy (Smlouva o mlčenlivosti).

4.

Podmínkou pro obdržení pravidel Výběrového řízení (Pravidla) a pro účast ve Výběrovém řízení je
řádné doručení (i) Žádosti a (ii) akceptované a podepsané Smlouvy o mlčenlivosti společnosti sanofi.
Pravidla budou zahrnovat mimo jiné specifikaci farmaceutických produktů a služeb, na které se bude
Smlouva vztahovat, kvalifikační kritéria, kritéria pro posouzení nabídek podaných účastníky
a podrobný harmonogram Výběrového řízení.

5.

Tato podmínka bude splněna, pokud Žádost a Smlouva o mlčenlivosti budou společnosti sanofi
doručeny do 18:00 hodin dne 26. ledna 2014 na adresu uvedenou v bodě 1 této Výzvy (kontaktní
osoba: Darina Hlaváčková, Supply chain ředitelka, tel.: +420 233 086 215). Tato podmínka bude
splněna také, pokud Žádost a Smlouva o mlčelivosti budou společnosti sanofi doručeny ve stanovené
lhůtě elektronicky (na e-mail: darina.hlavackova@sanofi.com), pokud společnosti sanofi budou do
tří pracovních dnů doručeny originály Žádosti a Smlouvy o mlčenlivosti.

6.

Pravidla budou zaslána všem účastníkům, od kterých budou řádně obdrženy Žádost a Smlouva
o mlčenlivosti. Pravidla budou zaslána ve stejný den poštou a na emailovou adresu uvedenou
účastníkem.

7.

sanofi není zadavatelem ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
a tento zákon se na tuto Výzvu ani na Výběrové řízení nevztahuje.

8.

Tato Výzva ani žádný jiný úkon sanofi nepředstavuje zahájení veřejné soutěže o nejvhodnější
nabídku podle § 1172 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

9.

sanofi si vyhrazuje právo kdykoli bez udání důvodu tuto Výzvu vzít zpět a Výběrové řízení zrušit.

10.

sanofi nemá povinnost s vybraným účastníkem Výběrového řízení Smlouvu uzavřít.

11.

Veškeré náklady a výdaje účastníků vzniklé v souvislosti s touto Výzvou a Výběrovým řízením
ponesou účastníci.
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V Praze dne 15. ledna 2014 __

___________________________
sanofi-aventis, s.r.o.
MUDr. Ivo Žídek, jednatel
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PŘÍLOHA 1
SMLOUVA O MLČENLIVOSTI
Tuto smlouvu uzavřely:
(1)

sanofi-aventis, s.r.o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 846/176a, PSČ 160 00,
IČ 448 48 200, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
5968 (sanofi), jednající prostřednictvím MUDr. Ivo Žídka, jednatele; a

(2)

[…….…………………………………………………………………………………………………],
se sídlem [……………………………………………………………………………………………..],
IČ […...……………….……………………………………………………………………………….],
zapsaná v […….……………………………………………………………………………………..]
(Účastník).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)

sanofi se rozhodla vybrat podnikatele, který bude svým jménem na účet sanofi na území České
republiky a ve vztahu k distribuci určitých léčiv, jež sanofi vyrábí, jednat jako poskytovatel
logistických služeb, plnit závazky sanofi jako držitele povolení k distribuci (v souladu s § 77 odst. 2
zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, v platném znění, vyhláškou č. 229/2008 Sb., o výrobě
a distribuci léčiv, pravidly správné distribuční praxe a dalšími souvisejícími předpisy) a bude
poskytovat další související služby.

(B)

sanofi se rozhodla vyhlásit výběrové řízení, jehož účelem je získání nabídek na poskytování Služeb
od podnikatelů. sanofi vybere jednoho podnikatele (Výběrové řízení), se kterým bude moci uzavřít
smlouvu o poskytování Služeb.

(C)

Podmínkou pro obdržení pravidel Výběrového řízení (Pravidla) a pro účast ve Výběrovém řízení je
řádné doručení písemné žádosti o účast ve Výběrovém řízení a této akceptované a podepsané
Smlouvy o mlčenlivosti společnosti sanofi.

(D)

Účastník bere na vědomí, že Pravidla mohou obsahovat určité údaje, dokumenty a informace
vztahující se k sanofi a jejímu podnikání a že tyto informace, bez ohledu na jejich formu a na to, zda
je sanofi v souvislosti s Výběrovým řízením zpřístupní nebo poskytne ústně, písemně nebo jinak,
mohou obsahovat důvěrné informace (jak jsou definovány v článku 1). Za účelem ochrany těchto
informací smluvní strany uzavírají následující smlouvu:

1.

DŮVĚRNÉ INFORMACE
Pro účely této smlouvy Důvěrné informace znamenají jakékoli informace zpřístupněné společností
sanofi Účastníkovi v souvislosti s Výběrovým řízením:
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2.

(a)

které jsou chráněny obchodním tajemstvím podle §§ 504 a 2985 zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník;

(b)

se kterými sanofi nakládá jako s důvěrnými; a

(c)

jejichž zpřístupnění třetím stranám by sanofi poškodilo.

SOUHLAS SE ZPŘÍSTUPNĚNÍM DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ
sanofi souhlasí s tím, že pro účely Výběrového řízení a v rozsahu nezbytném pro zpracování
výsledků Výběrového řízení Účastník smí obdržet Důvěrné informace spojené s účelem Výběrového
řízení v jakékoli formě a mít k nim přístup (za splnění podmínek článku 5).

3.

POVINNOST ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI

3.1

Účastník:
(a)

je povinen Důvěrné informace používat pouze pro účely Výběrového řízení;

(b)

je povinen s Důvěrnými informacemi nakládat jako s tajnými a důvěrnými;

(c)

bez předchozího písemného souhlasu sanofi nesmí žádné Důvěrné informace zpřístupnit
žádné třetí straně kromě vlastníků, poradců nebo zaměstnanců Účastníka v rozsahu, v jakém
potřebují k Důvěrným informacím mít přístup v souvislosti s Výběrovým řízením
(Oprávnění příjemci); a

(d)

je povinen Důvěrné informace bezpečně a řádně chránit před krádeží, poškozením, ztrátou
a neoprávněným přístupem.

3.2

Účastník je povinen zajistit, aby každý Oprávněný příjemce, kterému Důvěrné informace budou
zpřístupněny, byl seznámen s podmínkami této smlouvy, a Účastník je povinen vynaložit veškeré
úsilí na zajištění toho, aby každý Oprávněný příjemce tyto podmínky dodržoval.

4.

VÝJIMKY
Povinnosti v článku 3 se nevztahují na informace:
(a)

které v době poskytnutí jsou veřejně přístupné nebo se následně stanou veřejně přístupnými
(jinak než porušením této smlouvy);

(b)

které Účastník v souladu se zákonem má již před tím, než je obdrží od sanofi, nebo které
Účastník poté zákonně obdrží od třetí strany, která vůči sanofi ve vztahu k těmto informacím
nemá povinnost zachovávat mlčenlivost;

(c)

které je Účastník povinen zpřístupnit ze zákona nebo na základě nařízení soudu nebo jiného
soudního orgánu, orgánu státní správy, dozorového nebo regulačního orgánu v jakékoli
jurisdikci, přičemž Účastník je povinen v povoleném a přiměřeně proveditelném rozsahu
informovat sanofi ihned poté, co se o této povinnosti dozví, aby sanofi mohla učinit
příslušné kroky k zabránění tomuto zpřístupnění.

5.

ZNIČENÍ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

5.1

Pokud Účastník ve Výběrovém řízení neuspěje, Účastník je povinen bez zbytečného odkladu vrátit
nebo zničit veškeré údaje, dokumenty a informace, které drží a které obsahují jakékoli Důvěrné
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informace, bez ohledu na jejich formu a na to, zda byly zpřístupněny nebo poskytnuty ústně,
písemně nebo jinak.
5.2

Toto ustanovení se nepoužije, pokud je Účastník povinen určité Důvěrné informace uchovat podle
jakéhokoli příslušného zákona, nařízení nebo interního předpisu nebo na základě nařízení
příslušného soudního orgánu, orgánu státní správy, dozorového nebo regulačního orgánu.

6.

ROZHODNÉ PRÁVO

6.1

Tato smlouva se řídí zákony České republiky.

6.2

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží sanofi a jeden Účastník.

6.3

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami. To samé
platí pro vzdání se práv z této smlouvy.

V Praze dne __

V ___________ dne __________

___________________________

___________________________

sanofi-aventis, s.r.o.

[…………………………………]

Jméno: MUDr. Ivo Žídek

Jméno:

Funkce: jednatel

Funkce:
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