Addendum selectieve inkoop single source geneesmiddelen

Behorende bij de basisovereenkomst extramurale farmacie 2018-2020 (dan wel IDEA) inzake de gunning van de
middelen:
X
X
X
op basis van de Selectieve inkoop single source geneesmiddelen die op 30 juni 2017 is gepubliceerd. Het
inkoopdocument Selectieve inkoop single source geneesmiddelen, de offerte en de gepubliceerde Nota’s van
Inlichtingen maken onverkort en integraal onderdeel uit van dit addendum en zijn daarmee onlosmakelijk
verbonden.
In dit addendum worden aanvullend op het Inkoopdocument nadere voorwaarden voor de levering van
voornoemde middelen vastgelegd.

Artikel 1

Leveringsverplichting

(NAAM) verplicht zich ertoe de distributie zodanig te organiseren dat het te leveren geneesmiddel (dan wel de te
leveren geneesmiddelen) tijdens de looptijd van dit addendum , zoals vastgelegd in artikel 10, in voldoende mate
beschikbaar is voor alle verzekerden van Zilveren Kruis en garandeert die beschikbaarheid hierbij jegens Zilveren
Kruis.
Artikel 2

Consequenties niet-tijdige levering

Indien (naam) en/of door hem ingeschakelde derden niet in staat is/zijn om verzekerden van Zilveren Kruis te
voorzien van de gegunde middelen en het geneesmiddel daardoor in onvoldoende mate voor verzekerden van
Zilveren Kruis beschikbaar is of dreigt te komen, dan staat het Zilveren Kruis vrij om andere leveranciers opdracht
te geven de belevering over te nemen totdat (naam) weer in staat is om de verzekerden van Zilveren Kruis
volledig te beleveren. Alle kosten die voortvloeien uit deze tekortkoming of hiermee samenhangen komen voor
rekening van (NAAM) en dient door (NAAM) aan Zilveren Kruis vergoed te worden.
De periode waarin Zilveren Kruis een beroep kan doen op dit artikel vangt aan op de datum van het eerste
signaal dat er leveringsproblemen zijn tot aan de datum dat de levering door (NAAM) kan worden hervat en
(NAAM) kan aantonen dat niet aanstonds na hervatting wederom leverings-problemen ontstaan.
Artikel 3

Naleving relevante wet- en regelgeving en vergunningen

Met betrekking tot de verzorging en uitvoering van de levering van de gegunde middelen aan haar klanten:
-

voldoet (NAAM) geheel aan alle relevante wetten, regels en procedures van overheidswege;
is (NAAM) in het bezit van en handelt hij volgens alle bij wet verplichte of vereiste vergunningen (in de
zin van hoofdstuk 4 van de geneesmiddelenwet, ingevolge EG Verordening 726/2004 of anderszins);
is (NAAM) volledig op de hoogte van alle geldende en relevante regels, procedures en
beleidsvoorschriften dienaangaande;
de door (NAAM) te leveren geneesmiddelen zijn opgenomen in de door Z-Index B.V. uitgegeven Gstandaard.
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Artikel 4

Tarieven en declaraties

De prijs die Zilveren Kruis aan (NAAM) betaalt voor de middelen ( XXXX) bedraagt:
Tabel invoegen
Het declareerproces wordt bepaald door het declaratieprotocol behorende bij de overeenkomst waar dit
addendum deel van uitmaakt
Artikel 5

Taal etiket

(NAAM) is gehouden er zorg voor te dragen dat verpakkingen van geneesmiddelen in de Nederlandse taal zijn
gesteld, behoudens op onderdelen waar dit op basis van eisen van het College ter Beoordeling van
geneesmiddelen (CBG) niet is toegestaan.
Artikel 6

Niet-nakoming

Indien (NAAM) ten aanzien van het bepaalde in dit addendum toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn
verplichtingen is hij tegenover Zilveren Kruis aansprakelijk voor vergoeding van de door Zilveren Kruis in dat
kader gemaakte kosten en de geleden schade c.q. te lijden schade. De (NAAM) draagt er zorg voor dat er
voldoende verhaal wordt geboden om de schade te verhalen hetzij uit eigen vermogen, vreemd vermogen dan
wel via een toereikende aansprakelijkheidsverzekering.
Indien de levering van de gegunde middelen naar de mening van Zilveren Kruis niet is verzorgd en uitgevoerd
conform de verplichtingen van het inkoopdocument , dan zal Zilveren Kruis (NAAM) hiervan onverwijld op de
hoogte stellen. (NAAM) zal onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen nemen teneinde zeker te stellen dat de
uitvoering van de onderhavige addendum onverwijld wél wordt verzorgd en uitgevoerd in overeenstemming met
de afspraken die zijn neergelegd in dit addendum.
(NAAM) vrijwaart Zilveren Kruis voor aanspraken van derden voor zover deze aanspraken verband houden met
een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van (NAAM) uit dit addendum.
Artikel 7

Overmacht

Indien één der partijen de verplichtingen uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen als
gevolg van overmacht, wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmacht. In
deze situatie is artikel 2 van toepassing.
De partij die zich op overmacht beroept, dient dit aan de andere partij kenbaar te maken binnen 24 uur na het
intreden van de overmacht situatie. De eerstgenoemde partij dient overmacht tegenover de andere partij met
bewijs te staven.
Gebeurtenissen als stakingen en werkonderbrekingen binnen het bedrijf van (NAAM) kunnen niet worden
gekwalificeerd als overmacht onder deze overeenkomst, evenals wanprestatie van toeleveranciers of anderen
van wie (NAAM) zaken en / of diensten betrekt.
Artikel 8

Derden

Indien (NAAM) bij de uitvoering gebruik maakt van derden, is hij verplicht aan deze derde partij alle uit dit
addendum voortvloeiende verplichtingen op te leggen. (NAAM) is aansprakelijk voor schending van de
bepalingen in dit addendum door een door (NAAM) ingeschakelde derde partij en (NAAM) vrijwaart Zilveren Kruis
voor alle aanspraken van derden als gevolg van de inzet van derden door (NAAM).
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Artikel 9

Wijzigingen zorgverzekeringswet of bijbehorende besluiten en/of regelingen

Indien zich tijdens de duur van dit addendum van overheidswege een voor partijen ingrijpende wijziging van de
Zorgverzekeringswet en/of bijbehorende besluiten en/of regelingen voordoet waarmee (de inhoud van) dit
addendum strijdig is of waardoor er ernstige onduidelijkheden ontstaan over de verplichtingen van partijen onder
dit addendum, dan treden partijen in overleg over de gevolgen van deze wijzigingen voor de inhoud van deze
overeenkomst.
Artikel 10

Duur en beëindiging van dit addendum

1.

Deze overeenkomst gaat in op 1 juli 2018 en eindigt per 1 januari 2021 tenzij de overeenkomst waar dit
addendum deel van uitmaakt een afwijkende termijn kent. In dat geval gaat de afwijkende termijn voor.
Na afloop van deze termijn eindigt de overeenkomst van rechtswege, zonder dat hiervoor een opzegging
noodzakelijk is.

2.

Deze overeenkomst kan met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of
gedeeltelijk worden ontbonden conform de opzeggronden uit de overeenkomst waar dit addendum deel
van uitmaakt alsmede op de navolgende gronden:
-

-

-

door beide partijen indien de wederpartij haar verplichtingen uit deze overeenkomst na een deugdelijke
ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, niet,
niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
door beide partijen, indien de wederpartij in een situatie van overmacht verkeert, waardoor deze haar
verplichtingen onder deze overeenkomst niet of niet volledig kan nakomen, die langer duurt, of indien
naar redelijkheid is aan te nemen dat deze langer zal duren dan dertig kalenderdagen;
door Zilveren Kruis indien (NAAM) niet meer voldoet aan één of meerdere eisen zoals opgenomen in het
Inkoopdocument en Nota’s van Inlichtingen en (NAAM) er niet meer in slaagt binnen een door Zilveren
Kruis gestelde termijn opnieuw te voldoen aan deze eisen.

3.

Bij faillissement zal Zilveren Kruis de gegunde middelen in beginsel laten uitvoeren door
andere aanbieders waarmee een reguliere apothekersovereenkomst is gesloten.

4.

Zilveren Kruis heeft het recht om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien uit
een uitspraak van een (Voorzieningen)rechter volgt dat er gebreken kleven aan de inkoopprocedure die
voorafgaand aan de totstandkoming van deze overeenkomst is doorlopen. Zilveren Kruis is in dat geval
op geen enkele wijze gehouden eventuele kosten van (NAAM) die daarmee verband houden en/of
schade die (NAAM) als gevolg daarvan heeft geleden of nog zal lijden, te vergoeden.

5.

Verplichtingen die naar hun aard bedoeld zijn om ook na beëindiging van deze overeenkomst voort te
duren, blijven na beëindiging van deze overeenkomst onverkort op partijen rusten. Tot deze
verplichtingen behoren onder meer het in deze overeenkomst bepaalde ten aanzien van
aansprakelijkheid en geheimhouding.

Aldus overeengekomen op _________(DATUM) en ondertekend in tweevoud te_______________(PLAATS)

Zilveren Kruis |
De heer Olivier Gerrits
Directeur Zorginkoop Zilveren Kruis
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namens (NAAM)

