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Hälsoministeriets 

verkställande 
avdelningsavdelning för logis�k 

i hälsosamordning-general 
för förvärv av strategiska investeringar för hälsosamordning av bud och marknadsanalys av strategiska insumos för hälsoavdelningen för analys av förvärv av

strategiska hälsoinsumuiner 
  

AVTAL NR 52/2021

Ärende nr 25000.171832/2020-92

  

 

  

KONTRAKT MELLAN VARANDRA FIRAR UNIONEN, GENOM
INSTITUTIONEN FÖR LOGISTIK I HÄLSA VID
HÄLSOMINISTERIETS VERKSTÄLLANDE SEKRETARIAT,
OCH FÖRETAGET PFIZER EXPORT B.V, I FORMULÄRET
NEDAN.

 

Den 18 mars 2021 genom hälsologis�kavdelningen vid hälsoministerietsverkställande sekretariat, registrerad hos CNPJunder nr 00.394.544/0008-51, med
huvudkontor i Brasília - DF, i denna akt företrädd av ROBERTO FERREIRA DIAS,innehavare av iden�tetskort RG nr 152,991,800, u�ärdat av SSP/PR, och registrerat
i cpf under nr. 086.758.087-98, i enlighet med förordning nr 262, av den 2019-08-08, publicerad i Den Officiella Tidningen nr 6 av den 09/01/2 LD Capelle aan
den lJseel, i enlighet med andra �llämpliga rä�sliga regler, nedan kallad BUYER, och å andra sidan företaget PFIZER EXPORT B.V.,med kontor på Rivium Westlaan
142, 2909 LD Capelle aan den lJseel, Nederländerna, nedan kallat SÄLJAREN, I denna akt som representeras av LIESBETH LEONIE MARJOLEINE VAN
GORKOM,nederländska, pass nr NT80JK1K0, gil�g �ll och med den 25 juli 2027, i enlighet med bestämmelserna i det elektroniska förfarandetnr
25000.171832/2020-92, i enlighet med bestämmelserna i �llämplig lags��ning, om inte annat följer av de klausuler och villkor som anges nedan:

Köparen och Pfizer kan utses häri, individuellt, en "part" eller, �llsammans, "parterna".

DOKUMENT SEI (0019624455) - BILAGOR OCH BILAGOR TILL AVTAL nr 52/2021

 

ÖVERVÄGANDEN:

med tanke på a� Pfizer Inc. ("Pfizer USA") och BioNTech SE, e� företag som bildats och existerat enligt tysklands lags��ning ("BioNTech" och, �llsammans med
Pfizer och Pfizer USA, "Leverantörerna"), samarbetar för a� utveckla e� vaccin för a� hantera den globala COVID-19-pandemin.

SOM BEAKTAR a� Pfizer USA och BioNTech kommer a� ansvara för alla krav i de kliniska prövningsgodkännandeprocesserna, godkännande för akut användning
och/eller godkännande för kommersialisering av Produkten;

SOM BEAKTAR a� köparen vill köpa produkten för användning i Brasilien och Pfizer vill �llverka och leverera sådan produkt �ll köparen; och

Parterna önskar göra ovanstående i de villkor som anges i de�a avtal.

Med hänsyn �ll dessa lokaler och de avtal och avtal som �llhandahålls häri, vars �llräcklighet ligger i denna erkända och överenskomna rä�sakt, och med
avsikten a� vara rä�sligt bundna av sådana lokaler, avtal och avtal, har parterna med varandra rä�visa och överenskomna enligt följande:

 

DEFINITIONER:

I dess mening som används i de�a avtal skall följande termer ha de betydelser som anges nedan:

1.1 "Justerad leveransplan " skallha den betydelse som anges i punkt 2.4 f.

1.2 "Försko�sbetalning" skall ha den betydelse som avses i punkt 3.2 a.

1.3 "Affiliate(er)" betyder, för var och en av parterna eller, i förekommande fall, Till BioNTech, något företag, företag, företag i e� enkelt kommanditbolag, eller
någon annan enhet eller person som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med den namngivna parten, inklusive
Pfizer USA, eller, i förekommande fall, BioNTech. Vid �llämpningen av denna defini�on ska det antas a� det finns "kontroll" (inklusive, med den korrelerade
innebörden, termerna "kontrollerad av" och "under gemensam kontroll med") om något av följande villkor är uppfyllt: a) när det gäller företagsenheter, Direkt
eller indirekt ägande av minst 50 % (fem�o procent) av rösterna för val av styrelseledamöter i sådan bolagsenhet eller något direkt eller indirekt moderbolag �ll
sådan bolagsenhet, och b) när det gäller icke-bolagsenheter, direkt eller indirekt ägande av minst 50 % (fem�o procent) av kapitalandelen med befogenhet a�
vägleda administra�on och policyer för sådana icke-företagsenheter.

1.4"Avtal"avser de�a �llverknings- och leveransavtal och alla dess bilagor, som kan läggas �ll, läggas �ll och konsolideras, komple�eras eller på annat sä�
ersä�as från �d �ll annan.

1.5 "Tilldelning " skallha den betydelse som anges i klausul 2.5 a.

1.6" Auktorisering" avser villkorat godkännande eller godkännande för försäljning.

1.7 "BioNTech" kommer a� ha den betydelse som anges i ingressen.

1,8 "Arbetsdag" betyder vilken dag som helst utom lördag, söndag eller helgdag i New York, New York eller Sao Paulo, eller Brasilia.

1.9 "Kommersiellt rimliga insatser" innebär, med avseende på Pfizers ansträngningar för a� uppnå det relevanta målet, den verksamhet och den grad av
ansträngning som en part i en liknande situa�on (när det gäller storlek, resurser och �llgångar) inom läkemedelsindustrin ska sträva e�er a� uppnå e� liknande
mål i si� eget kommersiella intresse under liknande omständigheter och med beaktande av de relevanta riskerna, Osäkerheter, gränser och utmaningar i
utvecklingen, �llverkningen, marknadsföringen och distribu�onen av en ny vaccinprodukt för covid-19, med beaktande av följande faktorer: verkliga och
poten�ella frågor om säkerhet och effek�vitet, nyhet, produktprofil, exklusivitetsposi�on, den då nuvarande konkurrensmiljön för en sådan produkt, det
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sannolika ögonblicket för produktens inträde på marknaden. Produktens regelverk och situa�on, e�erlevnad av lagar, produktens �digare prestanda och andra
liknande produkter, förmågan a� producera eller erhålla �llräcklig leverans av Produkten eller komponenter eller material som används vid �llverkningen av
Produkten och andra relevanta vetenskapliga, tekniska, opera�va och kommersiella faktorer, i varje enskilt fall mä� med fakta och omständigheter vid den
�dpunkt då sådana ansträngningar ska ske.

1.10villkorligt godkännande:e� villkorat godkännande för försäljning av produkten, inledningsvis inklusive under godkännande för nödanvändning eller annan
form av regulatoriskt godkännande, beviljat av (a) (i) United States Food and Drug Administra�on, eller (ii) Europeiska kommissionen; och b) Na�onal Health
Surveillance Agency ("ANVISA"), som gör det möjligt a� släppas ut produkten på marknaden i Brasilien.

1.11 "Konfiden�ell informa�on" avser all konfiden�ell och exklusiv informa�on, utom undantagen informa�on, i någon form, som direkt eller indirekt lämnas ut
�ll den mo�agande parten eller dess representanter av eller på uppdrag av den avslöjande parten i enlighet med de�a avtal, oavse� hur sådan informa�on
lämnas ut, lämnas, �llhandahålls, kallas eller observeras, oavse� om den är märkt som "konfiden�ell" eller, om den är muntlig, förklarad konfiden�ell när den
lämnas ut eller bekrä�as skri�ligen inom 30 (tre�o) e�er avslöjandet. Konfiden�ell informa�on inkluderar, men är inte, villkoren i de�a avtal. Den bristande
märkningen av konfiden�ell informa�on som lämnas ut skri�ligen i enlighet med de�a instrument som "Konfiden�ell" kommer inte a� leda �ll a� informa�onen
betraktas som icke-konfiden�ell, och den utlämnande parten har bevisbördan för a� en rimlig person med erfarenhet av ärendet bör vara medveten om, på
grundval av informa�onens art och omständigheterna kring utlämnandet, a� sådan informa�on är konfiden�ell informa�on, förutsa� a� den utlämnande
parten har gjort goda ansträngningar för a� tydligt markera den konfiden�ella informa�onen som sådan.

1.12Kontrakterade doser "skall ha den betydelse som anges i klausul 2.3 a.

1.13Covax-facilitet:den globala avtalsmekanismen för förvärv och leverans av vaccindoser som godkänts för covid-19.

1.14 "God nuvarande �llverkningspraxis" eller "CBPF" avser god �llverkningssed som är �llämplig enligt brasiliansk lags��ning, inklusive, men inte utan alla,
RDC 301/2019, och all lags��ning som lyckas då och då och som gäller vid �llverkningen av produkten.

1.15 "Leveranspris " skallha den betydelse som anges i klausul 3.2 b.

1.16" Leveransplan " skallha den betydelse som anges i punkt 2.4 d.

1.17 "Leveransspecifika�oner "skall ha den betydelse som anges i punkt 2.4 d.

1.18 "Avslöjande part" avser parten eller något av dess do�erbolag som avslöjar, eller gör konfiden�ell informa�on som lämnas ut �ll den andra parten eller
någon av dess do�erbolag.

1.19 "Gil�ghetsdatum "kommer a� ha den betydelse som anges i ingressen.

1.20 " Undantagen informa�on " avser informa�on som a) den mo�agande parten eller någon av dess företrädare lagligen har, i enlighet med kompetent
bevisning, innan den utlämnandeparten lämnarut sådan informa�on i enlighet med de�a avtal; b) redan är allmänt �llgänglig och offentlig vid �dpunkten för
offentliggörandet, eller blir offentlig (utom �ll följd av a� den mo�agande parten eller dess företrädare har överträdt de�a avtal), (c) Den mo�agande parten
eller någon av dess företrädare erhåller lagligt från en person utan a� bryta mot någon tystnadsplikt (eller annat förbud mot utlämnande av informa�onen) �ll
den utlämnande parten med avseende på sådan informa�on (och den mo�agande parten har genomfört rimliga undersökningar i de�a avseende). eller d) Den
mo�agande parten visar på e� rimligt sä� för den avslöjande parten a� den har utvecklats självständigt av eller på den mo�agande partens eller dess
företrädares vägnar utan användning av, hänvisning �ll, hjälp av eller på grundval av konfiden�ell informa�on. Som e� förtydligande av ovanstående kommer
allmän offentliggörande i det offentliga området inte a� leda �ll a� mer specifik (men relaterad) informa�on betraktas som undantagen informa�on i enlighet
med något av ovanstående undantag. På samma sä� kommer en kombina�on av olika uppgi�er, som individuellt skulle betraktas som undantagna uppgi�er, inte
a� betraktas som undantagna uppgi�er om inte dess egen kombina�on är offentlig, är oberoende utvecklad av den mo�agande parten eller dess företrädare
eller på annat sä� innehas av den mo�agande parten eller någon av dess företrädare.

1.21 " Anläggningar "avserPfizers �llverkningscentra i Kalamazoo (Michigan) och Puurs, Belgien, och de två BioNTech-�llverkningscentren i Mainz och Idar
Oberstein, Tyskland, eller något annat �llverkningscenter som används i samband med �llverkningen av produkten som levereras av Pfizer i enlighet med de�a
instrument.

1.22Force Major Event " skallha den betydelse som anges i klausul 12.8.

1.23" Blanke�er" skall ha den betydelse som anges i klausul 12.12.

1.24" regering" avser alla förvaltningsnivåer och underindelningar av Brasiliens regering (dvs. lokala, regionala, na�onella, provinser, federala, administra�va,
lags��ande eller verkställande organ).

1.25SCCIskall ha den betydelse som anges i klausul 12.2.

1.26Registrerad importör:den betydelse som anges i punkt 2.8.

1.27 "Skadeserliga fordringar" ska ha den betydelse som anges i klausul 8.2.

1.28 "Skadeserskadeparter " skall ha den betydelse som föreskrivs i klausul 8.1

1.29immaterielläganderä�: a) processer, affärshemligheter, uppfinningar, industrimodeller, projekt, metoder, mönster, upptäckter, resultat, material, formler,
förfaranden, tekniker, kliniska data, informa�on eller tekniska eller andra uppgi�er samt tekniska och tekniska konstruk�oner, inbegripet exklusiva rä�gheter
som rör något av ovanstående, och (b) varumärken, varumärken, oregistrerade varumärken, handelsklänning, upphovsrä�, know-how, patent,
patentansökningar och alla provisoriska ansökningar, divisioner, förfaranden, fortsä�ningar delvis, förlängningar, utbyten, förnyelser, registreringar, förlängningar,
revalida�oner, återutgivningar eller �llägg, inklusive y�erligare skyddscer�fikat, för alla patent och patentansökningar som föreskrivs ovan, liksom alla utländska
motsvarigheter �ll sådana patent och patentansökningar.

1.30 "Märknings- och förpackningsspecifika�oner" skall ha den betydelse som avses i klausul 2.4 e

1.31 "Latent defekt" betyder en defekt som gör a� produkten inte överensstämmer med �llämpliga specifika�oner som köparen kan visa var närvarande vid
�dpunkten för Pfizers leverans av produkten �ll köparen och som inte kunde ha upptäckts av köparen, den utsedda personen eller dess personal vid leverans
genom noggrann inspek�on

1.32 "Lag/s" betyder �llsammans alla �llämpliga lokala och na�onella lagar, s.k. s.k. lagar, förordningar, koder, normer, förordningar, order, dekret eller andra
u�alanden från någon statlig, administra�v eller rä�slig myndighet som har rä�sverkningar.

1.33" Förluster" skall ha den betydelse som anges i klausul 8.1.

1.34 "Godkännande för försäljning" avser godkännande för försäljning, eller e� sådant annat godkännande som har liknande effekt, i förhållande �ll produkten,
som beviljats av ANVISA, som lagts �ll eller ändrats av ANVISA från �d �ll annan, vilket gör det möjligt a� släppas ut på marknaden i Brasilien i enlighet med
lagen.

1.35 "Produkt som inte överensstämmermed kraven " skall ha den betydelse som anges i klausul 4.4 a.

1.36 "Part" eller" parter" skall ha den betydelse som föreskrivs i ingressen

1.37 "Person" avser varje fysisk person, enhet, företag, företag i kollek�vt namn, enkelt partnerskap, enkelt partnerskap, joint venture eller liknande enhet eller
organisa�on, ak�ebolag, enskilda företag, annan affärsorganisa�on, förtroende, fackförening, förening eller regering.

1.38 "Personal" avser alla do�erbolag, underleverantörer eller andra tredje parter, och anställda och agenter för var och en av dem, som används av parterna för
a� u�öra tjänster eller skyldigheter eller i samband med de�a avtal.
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1.39Pfizer" kommer a� ha den betydelse som anges i ingressen.

1.40 "Pfizer USA" kommer a� ha den betydelse som anges i ingressen

1.41bestämmelseortskall ha den betydelse som anges i punkt 2.4 b.

1.42" Pris "skall ha den betydelse som anges i klausul 3.1

1.43 " Privilegier ochimmunitet" avser alla privilegier, immuniteter eller lags��ning i Brasilien, inklusive, utan begränsning, program för vaccinersä�ning i
skuldkänslar, försäkringsprogram i samband med pandemin, immunitet inför förfaranden eller licensgivare, eller skydd, försvar eller ansvarsbegränsningar (av
juridisk, regulatorisk, sedvanlig eller på annat sä� nödvändig art), befintliga eller fram�da, som separat kan skydda de skadeslösa parterna mot förluster

1.44produkt:det läkemedel som iden�fierats som BNT162b2, e� nukleosidmodifierat budbärar-RNA-vaccin (mRNA) som kodar för e� glykoprotein (S) med total
längd av op�merad SARS-CoV-2, i frysta och oförtjänta mul�dosampuloler som kräver utspädning och för vilka e� godkännande har beviljats eller begärs,
inklusive eventuella senare ändringar som godkänts av den behöriga �llsynsmyndigheten. För a� undvika tvivel är förändringar av den ak�va substansen eller de
an�gena egenskaperna hos BNT162b2 som kodar en variant eller ny stam av SARSCoV-2, liksom varje ny formulering av BNT162b2, u�ryckligen uteslutna från
"Produktens" omfa�ning enligt defini�onen häri, liksom alla andra betydande produk�örändringar som Pfizer eller BioNTech eller någon av dess do�erbolag
rimligen kan fastställa.

1.45produktmaterial:alla förpackningsmaterial och komponenter som krävs för leverans av produkten

1.46 "Inköpsorder" avser e� beställningsformulär i tryckt eller elektroniskt format som köparen lämnat in �ll Pfizer i enlighet med villkoren i de�a avtal, vilket
�llåter �llverkning och leverans av produkten, väsentligen i den form som bifogas bilaga G (som då och då kan uppdateras av Pfizer e�er meddelande �ll
köparen)

1.47 "Köparen" kommer a� ha den betydelse som anges i ingressen.

1.48 mo�agandepart: denpart som tar emot konfiden�ell informa�on från den andra parten.

1.49 "Register" avser böcker, dokument och andra uppgi�er om alla frågor som rör uppfyllandet av skyldigheter enligt de�a avtal.

1.50 "Företrädare" avser, med avseende på den mo�agande parten, dess do�erbolag och deras respek�ve styrelseledamöter, direktörer och anställda, agenter,
entreprenörer, konsulter, rådgivare och representanter som (a) är föremål för en tystnadsplikt som skyddar den konfiden�ella informa�onen i termer som inte är
mindre restrik�va än de som ingår i de�a avtal; och (b) du måste vara medveten om den konfiden�ella informa�onen i samband med de�a avtal.

1.51specifika�oner:relevanta specifika�oner för �llverkning, bearbetning, förpackning, e�ke�, testning och testning, leverans, lagring och leveransförfaranden
för produkten enligt defini�onen i bilaga A e�er ikra�odatumet (och under alla omständigheter före leverans i enlighet med överenskommen leveransplan), och
som sådana specifika�oner kan läggas �ll, komple�eras eller på annat sä� ändras av Pfizer och meddelas köparen.

1.52" Leverantörer" kommer a� ha den betydelse som anges i ingressen.

1.53" Ska�er" skall ha den betydelse som anges i klausul 3.4.

1.54 "Term ",med avseende på de�a avtal, skall ha den betydelse som avses i punkt 6.1.

1,55 "Tredje parts förmånstagare" eller "tredje parts förmånstagare" skall ha den betydelse som anges i klausul 12.5 a.

1.56 "US$" betyder den officiella valutan i USA.

1.57 "Vaccin" ska omfa�a (a) alla vacciner som helt eller delvis �llverkas eller levereras, direkt eller indirekt, av Pfizer eller BioNTech eller något av dess
do�erbolag som är avsedda a� förebygga covid-19 eller någon annan sjukdom hos människor, i varje enskilt fall som orsakas av något av sars-cov-2-virusen
och/eller någon eller alla stammar, muta�oner, modifieringar eller relaterade derivat av ovanstående, som (i) förvärvas av köparen på något sä�, an�ngen i
enlighet med Avtalet eller genom något annat köp eller dona�on, inklusive med tredje part eller på annat sä�, oavse� �llstånd enligt klausul 2.1, och oavse� om
de förvärvas före eller e�er ingåendet av de�a avtal, eller (ii) administreras i Brasilien ("territoriet") av eller på pfizers vägnar (inklusive för anställda och
agenter), oavse� om det är med kontrakterade doser eller kontraktslös doser, och oavse� dess administra�on före eller e�er ingåendet av de�a avtal; b) Varje
produkt, teknik eller produkt som används vid administrering eller för a� utvidga användningen eller effekten av e� sådant vaccin. c) varje komponent eller
beståndsdel i a eller b, d) användning eller �llämpning av någon produkt som avses i a- b.

1.58 "moms" avser mervärdesska�er, inklusive men inte begränsat �ll ska� på cirkula�on av varor och tjänster, bidrag �ll programmet för social integra�on och
bidrag �ll finansieringen av social trygghet.

Utom när sammanhanget u�ryckligen kräver något annat, ska a) användningen av e� kön i de�a instrument övervägas på e� sådant sä� a� det omfa�ar
hänvisningar �ll e� eller båda könen, och användningen av singularis ska övervägas på e� sådant sä� a� plural (och vice versa) inkluderas. b) Orden "inkludera",
"inkludera" eller "inklusive" skall anses vara om u�rycket "bland annat" följs. c) Ordet "vilja" skall tolkas som a� det har samma innebörd och verkan som ordet
"skall". d) Varje defini�on eller hänvisning �ll e� avtal, instrument eller annat dokument i de�a instrument skall tolkas på e� sådant sä� a� det hänvisar �ll e�
sådant avtal, instrument eller annat dokument som �llsa�s, komple�erats eller på annat sä� ändrats från �d �ll annan (med förbehåll för eventuella
begränsningar av sådana �llägg, komple�eringar eller ändringar som föreskrivs i de�a instrument). e) Varje hänvisning i de�a instrument �ll en person skall
tolkas så a� den personens e�erträdare och överdelar inkluderas. f) Orden "i de�a instrument", "i de�a instrument" och "enligt de�a instrument" och ord av
liknande betydelse skall tolkas på e� sådant sä� a� det hänvisar �ll de�a avtal i sin helhet och inte på någon bestämmelse i de�a instrument. g) Alla
hänvisningar �ll klausuler eller bilagor skall tolkas på e� sådant sä� a� de hänvisar �ll klausulerna eller bilagorna �ll de�a avtal, och hänvisningarna �ll de�a
avtal omfa�ar alla dess bilagor. h) anmälan: skri�ligt meddelande (oavse� om det u�ryckligen anges) och skall innehålla anmälningar, samtycken, godkännanden
och andra skri�liga meddelanden som avses i de�a avtal. i) Hänvisningar �ll särskild lag, regel eller förordning eller �ll dess ar�klar, avsni� eller andra
avdelningar skall anses omfa�a dess då gällande �llägg eller varje ersä�ning eller e�erföljare �ll lag, regel eller förordning. j) Termen "eller" skall tolkas i den
inkluderande mening som normalt förknippas med termen "och/eller".

 

2. PRODUKTFÖRSÖRJNING.

2.1 Avtal a� �llhandahålla

(a) Under löp�den kommer Pfizer a� göra kommersiellt rimliga ansträngningar för a� �llhandahålla eller orsaka a� produkten levereras �ll köparen, och köparen
kommer a� köpa produkten, under förutsä�ning a� och i enlighet med villkoren i de�a avtal.

(b) Köparen erkänner och samtycker �ll a� (i) Pfizers ansträngningar a� utveckla och �llverka Produkten är av preten�ös natur och är föremål för betydande
risker och osäkerheter, och (ii) det faktum a� något läkemedel eller vaccin för a� förebygga, behandla eller bota COVID-19-infek�on framgångsrikt utvecklas eller
ges �llstånd innan produk�llståndet beviljas inte kommer a� förändra den nuvarande situa�onen för brådskande behov av förebyggande av förökning covid-19-
smi�a som utgör allvarliga hot och skadliga effekter på människors liv och hälsa.

(c) Trots de ansträngningar och eventuella uppska�ade datum som anges i leveransschemat bekrä�ar parterna a� produkten har slu�ört kliniska fas 2b/3-
prövningar och a� produkten, trots Pfizers ansträngningar inom forskning, utveckling och �llverkning, kanske inte lyckas på grund av tekniska, kliniska,
regulatoriska, �llverkning, frakt, lagring eller andra utmaningar eller misslyckanden.

(d) Pfizer och dess do�erbolag ska därför inte ha något ansvar för a� Pfizer eller dess do�erbolag inte utvecklar eller erhåller produktgodkännande på de
uppska�ade datum som beskrivs i de�a avtal. Även om Produkten utvecklas framgångsrikt och erhåller godkännande, pfizer ska inte ha något ansvar för
underlåtenhet a� leverera doser på några uppska�ade leveransdatum som föreskrivs i de�a instrument (förutom vad som u�ryckligen föreskrivs i de�a avtal),
och inte heller kommer e� sådant misslyckande a� ge köparen någon rä� a� avbryta beställningar för några kvan�teter av produkten.
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(e) Pfizer ska hålla köparen informerad om utvecklingen av den relevanta utvecklingen av Produkten och förse köparen med informa�on om sådan utveckling
som köparen rimligen kan begära.

(f) Köparen, inklusive alla närstående personer eller någon av köparens agenter, åtar sig a� uteslutande erhålla all sin leverans av pfizervaccin, BioNTech eller
dess respek�ve do�erbolag avsedda för förebyggande av humansjukdom covid-19 (inklusive produkten) (i) direkt från Pfizer eller Pfizer genom COVAX Facility
Consor�um, eller (ii) en tredje part, genom dona�on, återförsäljning eller på annat sä�, endast om köparen har erhållit pfizers skri�liga samtycke i förväg. Varje
överträdelse av denna klausul 2.1 f ska anses vara e� betydande bro� mot de�a avtal och Pfizer ska omedelbart säga upp de�a avtal i enlighet med klausul 6.2.
För tydlighetens skull ska ingen bestämmelse i denna klausul 2.1 f hindra köparen från a� köpa konkurrerande vacciner från någon tredje part.

2.2 Kapacitet.

Pfizer kommer a� göra kommersiellt rimliga ansträngningar för a� bygga eller erhålla �llverkningskapacitet för a� kunna �llverka och leverera produkten �ll
köparen i enlighet med bestämmelserna i de�a avtal.

2.3 Inköpsorder.

(a) Inom den fem (5) dagar långa undertecknandet av avtalet ska köparen �ll Pfizer lämna in en juridiskt bindande och oåterkallelig inköpsorder för 100 001 070
(hundra miljoner, tusen sju�o) doser("Kontrakterade doser")av Produkten ("Den ursprungliga inköpsordern").

(b) Inköpsordern kommer a� �llhandahållas �llsammans med köparens ordernummer, CNPJ-nummer och faktureringsadress. Pfizer kommer a� acceptera
Inköpsordern i enlighet med villkoren i de�a skri�liga avtal, och den bekrä�ade inköpsordern kommer a� binda parterna och underkasta dem de villkor som
anges i de�a avtal.

(c) Köparen kan begära y�erligare doser under avtalets löp�d, men först e�er a� ha informerats om a� i) Pfizer är �llgängligt för a� �llhandahålla sådana
y�erligare begärda doser ("Y�erligare begäran"); och (ii) Pfizer samtycker e�er eget go�innande �ll a� �lldela köparen sådan �lläggsorder. I händelse av a�
Pfizer skickar �ll köparen skri�lig bekrä�else av (i) och (ii) ovan, kommer Pfizer a� meddela köparen (A) acceptera sådan y�erligare order och begära köparen a�
vidarebefordra en juridiskt bindande och oåterkallelig inköpsorder för sådan y�erligare beställning i enlighet med denna bestämmelserna i klausul 2.3 (c), eller
(B) meddela köparen om y�erligare eller reviderade villkor som Pfizer skulle kräva med avseende på sådan y�erligare order. När det gäller ingåendet av e�
�llägg för a� inkludera Pfizers y�erligare eller reviderade villkor avseende en sådan �lläggsorder, skulle köparen vidarebefordra en juridiskt bindande och
oåterkallelig inköpsorder �ll en sådan y�erligare order. För tydlighetens skull, med undantag för eventuella y�erligare eller reviderade villkor som Pfizer har
�llhandahållit för �lläggsordern (enligt vad som anges i e� �llägg �ll de�a avtal vid �dpunkten för en sådan y�erligare begäran), kommer varje y�erligare
begäran också a� omfa�as av samma villkor som anges i de�a avtal (och eventuella e�erföljande ändringar av de�a), beroende på vad som är �llämpligt. Alla
accepterade y�erligare förfrågningar måste lämnas in under avtalets löp�d. När Pfizer accepterar en inköpsorder för en y�erligare order (oavse� om det är
genom e� �llägg �ll de�a avtal eller inte), kommer de doser som omfa�as av den accepterade �lläggsordern a� kontrakteras doser. E�er a� ha lämnats in en
y�erligare order �ll Pfizer och godkännande av Pfizer kommer köparen a� göra den y�erligare försko�sbetalningen �ll Pfizer (beräknad �ll 20% av priset per dos
mul�plicerat med de doser som omfa�as av �lläggsordern) inom �o (�o) dagar e�er inköpsordern för sådan y�erligare order("Y�erligare försko�sbetalning").
Köparen kommer a� göra denna y�erligare försko�sbetalning och Pfizer kommer a� �llhandahålla en uppdaterad bilaga B för a� återspegla denna y�erligare
order. Full betalning av �lläggsbetalningen samt återstoden av leveranspriset för de y�erligare doser som avtalats("Y�erligare leveranspris"),i enlighet med
villkoren i denna, inklusive men inte begränsat �ll klausulerna 3.2 och 3.3, är villkor för �llhandahållande av eventuella doser som omfa�as av �lläggsordern. Om
köparens underlåtenhet a� göra den y�erligare försko�sbetalningen �ll Pfizer resulterar i en försening i leveransen, kommer olevererade doser a� vara på
köparens och risk egen risk, och Pfizer ska inte ha något ansvar gentemot köparen för sådan försening eller annan oförmåga a� �llhandahålla av Pfizer.

2.4 Leveransschema.

(a) Pfizer kommer a� leverera DAP-produkten – vid VTC-loggen i Guarulhos/SP Incoterms 2020.

b) Parterna är överens om a� leverans av leveranser av produkter kommer a� ske på en plats på adressen VTC-Log,dvs. Jamil Zarif Street, nr 684, Jardim Santa
Vicência, enheterna 11–19, postnummer 07143-000, i staden Guarulhos, delstaten São Paulo, Brasilien ("Des�na�onen" ). under förutsä�ning a� i) varje plats
uppfyller kraven i bilaga D, ii) leveransplatsen betjänas av en pfizer-kontraktsbärare, och iii) platsen är en auktoriserad plats för a� ta emot produkten, vars bevis
kommer a� presenteras för Pfizer på köparens officiella brevhuvud, eller i annat officiellt format som är godtagbart för Pfizer, och köparen kommer a�
�llhandahålla y�erligare informa�on, som Pfizer begärde före leverans, för a� verifiera e� sådant �llstånd. Under alla omständigheter kommer Pfizer dock a� ha
möjlighet a�, på e� rimligt sä�, begränsa antalet platser där leveranser av Produkten kommer a� levereras. Parterna är dock överens om a� (a) äganderä�en �ll
Produkten och risken för förlust eller skada kommer a� överföras �ll köparen enligt defini�onen i klausul 2.8 i de�a avtal, och (b) Köparen är fullt ansvarig för all
transport och distribu�on e�er leverans �ll någon annan bestämmelseort än en användningspunkt för produkten, inklusive, utan begränsning, säkerställa
e�erlevnad av bilaga D.

c) Varje sändning av Produkten skall ha en minsta volym på 195 ampuller/1170 doser av Produkten, eller en annan minsta beställningsvolym som lämnas in
skri�ligen �ll köparen under perioden.

(d) Pfizer får leverera Produkten i separata avbetalningar och kommer a� göra kommersiellt rimliga ansträngningar för a� följa leveransschemat i bilaga
B("Leveransschemat"),förutsa� a� ingen produkt kommer a� fly�as förrän auktoriseringen har mo�agits och köparen �ll Pfizers belåtenhet har uppfyllt
villkoren i klausul 9.5. Alla leveranser kommer a� å�öljas av den dokumenta�on som anges i bilaga C (som kan uppdateras från �d �ll annan av Pfizer e�er
meddelande �ll köparen) och ska vara i enlighet med och omfa�as av de leveransspecifika�oner som ska definieras i bilaga D (som kommer a� slu�öras e�er i
kra�datumet, men under alla omständigheter före leverans, i enlighet med det överenskomna leveransschemat, och som då och då kan uppdateras av Pfizer
e�er meddelande �ll köparen("Leveransspecifika�oner").

e) Produkten skall märkas och förpackas i enlighet med de förpackningsspecifika�oner som ska definieras i bilaga E (som skall fyllas i e�er i kra�datumet, men
under alla omständigheter före leverans, i enlighet med det överenskomna leveransschemat, och som då och då kan uppdateras av Pfizer e�er meddelande �ll
köparen("Märknings- och förpackningsspecifika�oner").

(f) Om e� �llstånd beviljas e�er den 31 mars 2021 men före den 30 september 2021 kommer leveransplanen a� revideras för a� lägga �ll �dsperioden mellan
den 31 mars 2021 och auktoriseringsdatumet("Justerad leveransplan").

(g) Om Pfizer inte kan leverera några kontrakterade doser av tekniska eller andra skäl från de anläggningar som är avsedda a� producera de kontrakterade
doserna i enlighet med de�a avtal, samtycker Pfizer �ll a� göra kommersiellt rimliga ansträngningar för a� erhålla leverans av produkten från en annan plats,
under förutsä�ning a� leverans finns �llgänglig.

(h) Om bemyndigandet tas emot senast den 30 september 2021, men senast den 30 april 2022 kan Pfizer inte �llverka eller leverera några kontrakterade doser
av tekniska eller andra skäl från några faciliteter, pfizer ska inte ha någon skyldighet a� leverera i enlighet med det justerade leveransschemat eller en
inköpsorder.

2.5 Produktbrist

(a) Om auktoriseringen tas emot men det inte finns �llräckligt med leverans för a� leverera hela antalet kontrakterade doser enligt leveransschemat (inklusive
det justerade leveransschemat), inklusive i den utsträckning sådan knapphet beror på e� krav från Pfizer a� omdirigera den �llgängliga leveransen av produkten
�ll en annan marknad, kommer Pfizer a� samarbeta för a� �llhandahålla anmälan (och administrera all kommunika�on i samband med eventuell produktbrist).
Vid mo�agandet av e� sådant meddelande kommer köparen a� u�öra alla instruk�oner som anges i meddelandet i �d (och under inga omständigheter inom
mer än 24 �mmar). Med förbehåll för ovanstående, inklusive eventuella krav från Pfizer a� omdirigera produkten �ll en annan marknad, kommer Pfizer a�
besluta om nödvändiga justeringar av antalet kontrakterade doser och leveransschemat på grund av köparen för a� återspegla sådan knapphet baserat på
principer som ska fastställas av Pfizer mot bakgrund av de omständigheter som då fanns("Tilldelning"),som kommer a� definieras i e� sådant meddelande.
Köparen ska anses ha samtyckt �ll en eventuell översyn.
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(b) Köparen avstår härmed från alla rä�gheter och resurser som den kan ha i lag, eget kapital eller på annat sä� som uppstår på grund av eller i samband med:
(i) Underlåtenhet av Pfizer a� utveckla eller erhålla produktgodkännande i enlighet med de uppska�ade datum som beskrivs i de�a avtal; eller (ii) Pfizers
underlåtenhet a� leverera kontrakterade doser i enlighet med leveransschemat. I händelse av inkonsekvens mellan bestämmelserna i denna klausul 2.5
(Produktbrist) och bestämmelserna i andra bestämmelser i de�a avtal skall bestämmelserna i denna klausul 2.5 (Produktbrist) råda och ersä�a bestämmelserna i
andra bestämmelser i de�a avtal i den mån sådan inkonsekvens.

2.6 Förseningar i leveransen

Pfizer kommer under inga omständigheter a� vara ansvarigt för eller kommer a� vara ansvarigt för någon straffavgi� för försening av leveransen.

2.7 Produkthantering

(a) Pfizer ska göra kommersiellt rimliga ansträngningar för a� säkerställa a� produkten �llverkas i enlighet med relevanta specifika�oner och CBPF.

(b) Vid leverans av Produkten �ll köparen på bestämmelseorten och, i förekommande fall, för vidare distribu�on och/eller transport �ll en annan
bestämmelseort än en användningspunkt för Produkten, ska köparen lagra och hantera produkten i enlighet med specifika�onerna, instruk�oner i bilaga D och
instruk�oner från Pfizer för a� säkerställa produktens stabilitet och integritet.

(c) För a� undvika tvivel ska köparen bära alla kostnader för användningen av Produkten genom a� överföra från Pfizer �ll bestämmelseorten, inklusive men inte
innan produkten lagras och distribu�on och administrering av Produkten (om �llämpligt) i Brasilien.

(d) Köparen är fullt ansvarig för korrekt lagring, hantering, distribu�on, transport, administra�on, användning och bortskaffande av produkten i Brasilien e�er
leverans av produkten �ll köparen eller �ll vilken den utser, på bestämmelseorten. Utan a� det påverkar generaliteten ovan ska köparen se �ll a� a) mo�agare
av Produkten kommer a� följa retur- och bortskaffningsanvisningarna i bilaga F (som då och då kan uppdateras av Pfizer e�er meddelande �ll köparen) när den
kasserar öppna och oanvända produkter och dess förpackningskomponenter; och (b) sådant återvändande och bortskaffande följer lagarna om läkemedelsavfall,
medicinskt avfall eller farligt avfall, beroende på vad som är lämpligt. I bilaga F fastställs Pfizers förmåga a� debitera köparen för kostnaden för sådana
förpackningskomponenter, utan a� begränsa andra resurser som Är �llgängliga för Pfizer, om köparen upphör a� uppfylla returkravet i bilaga F.

e) Köparen ska ansvara för och se �ll a� all utrustning som används för a� leverera produkten, t.ex. osv.). Inom tre�o (30) dagar e�er mo�agandet av Produkten
på bestämmelseorten, med förbehåll för klausul 4.4 b, ska köparen se �ll a� all sådan utrustning, inklusive transportbehållaren och övervakningsutrustningen,
återlämnas på e� säkert sä� i enlighet med Pfizers instruk�oner.

(f) Pfizer kan �llhandahålla säkerhetsdatablad och annan informa�on �ll köparen för a� hjälpa köparen a� utveckla processer och förfaranden, inklusive
utbildning, för a� hantera produkt- och produktmaterialet på e� säkert och lag-i-regel-sä�, inklusive arbetsmiljölagar. Köparen förklarar och garanterar a�
köparen har och kommer a� säkerställa a� alla mo�agare av produkt- och produktmaterialet har den erfarenhet som krävs för a� utveckla och genomföra
lämpliga procedurer och utbildningsprogram för a� möjliggöra korrekt hantering av produkt- och produktmaterialet på e� säkert och lagligt sä�.

2.8 Produktägande, Risk för förlust

Äganderä�en �ll Produkten och risken för förlust eller skada ska överföras �ll köparen vid leverans i enlighet med klausul 2.4 (Leveransplan) på den plats som
anges för leverans och avtalas skri�ligen i enlighet med klausul 2.4, och köparen är ansvarig för a� ladda ner sådan produkt från transportören. Av tydlighetsskäl
är köparen ansvarig för a� ladda ner Carrier-produkten och Pfizers ansvar upphör, risken för förlust eller skada kommer a� överföras vid transportörens ankomst
vid leveranspunkten och omedelbart före lossning av produkten. Utan a� det påverkar generaliteten ovan, vid leverans av Produkten �ll köparen, är köparen fullt
ansvarig för allt avfall från Produkten och lämplig deponeringsgaran� i enlighet med klausulerna 2.7 d och 2.7 e.

Köparen är ensam importör av Produkten inför de berörda tullmyndigheterna i Brasilien ("Registrerad Importör") och är ansvarig för a� på egen risk erhålla
importlicens eller annat officiellt �llstånd eller stycka alla tullformaliteter för import av produkten �ll Brasilien. Köparen kommer också a� ansvara för a� betala, i
förekommande fall, alla avgi�er, ska�er och andra avgi�er, samt tullklareringskostnader som ska betalas vid import av produkterna.

Utan a� det påverkar �llämpningen av klausul 4.4 bekrä�ar köparen a� Pfizer under inga omständigheter kommer a� acceptera några returer av produkten
(eller någon dos). Vid mo�agandet av Produkten i enlighet med denna klausul 2.8 får ingen retur av Produkten ske under några omständigheter (inklusive
fram�da lagerförändringar, ändringar i �lldelning, leverans och e�erfrågan av Produkten eller frisläppande av ny produkt).

 

3. PRIS OCH BETALNING

3.1 Inköpspris

Köparen kommer a� köpa Pfizer-produkten �ll det dospris som anges i bilaga B, exklusive moms och andra löpande eller fram�da ska�er vid förvärv, import eller
na�onalisering av Produkten i Brasilien ("Priset"), och i enlighet med villkoren i de�a avtal. Priset kommer a� inkludera alla pfizers interna kostnader i samband
med �llverkning och leverans av Produkten i enlighet med de�a avtal. Priset kommer a� vara fast för de kontrakterade doserna, med iak�agande av den
ursprungliga inköpsordern. Priset för eventuell y�erligare beställning kommer a� granskas.

3.2 Fakturor och betalning

(a) Vid par�ellt övervägande av de avspräknade doserna ska köparen göra en försko�sbetalning på 200 002 140,00 US$ (beräknad �ll 2,00 US $ / dos
mul�plicerad med de kontrakterade doserna) inom �o (�o) dagar e�er mo�agandet av en Pfizer-faktura u�ärdad på eller e�er e� sådant datum
("Försko�sbetalning"); Pfizer har dock ingen skyldighet a� kvarhålla eller leverera Produkten förrän sådana försko�sbetalnings- och leveranspris har infaller. Alla
belopp som förfaller enligt de�a instrument kommer a� betalas i amerikanska dollar (US$) �ll det bankkonto som anges av Pfizer, utan avdrag eller
kompensa�on av något slag. Köparen är fullt ansvarig för a� stänga börsen med en lokal bank för a� remi�era ancesx-belopp för betalning av priset.

(b) Pfizer ska fakturera köparen för återstoden avdet kontrakterade dospriset ("Leveranspriset"), 60 (sex�o) dagar före det planerade datumet för varje leverans
av Produkten, vilket ska motsvara skillnaden mellan priset för antalet kontrakterade doser som levereras vid sådan leverans och en oläslig betalningsfördelad
överensstämmelse baserat på antalet kontrakterade doser. Köparen kommer a� betala alla okontroversiella belopp (i god tro) som förfaller �ll Pfizer för varje
par� av Produkten, när den första av följande händelser inträffar: (i) minst 10 (�o) dagar före planerad ankomst för sådant par� i inresehamnen i Brasilien och (ii)
30 (tre�o) dagar från fakturadatumet.

c) Fakturor kommer a� lämnas �ll DLOG (Ins�tu�onen för hälsologis�k vid hälsoministeriets verkställande sekretariat). Pfizer kommer a� inkludera följande
informa�on om alla fakturor: Inköpsordernummer och faktureringsadress; och kommer också i förekommande fall a� innehålla en beskrivning av typ,
ar�kelnummer (om någon) och antal levererade kontrakterade doser. Leveransdatum. Datum för effek�v leverans. Pris; eventuella �llämpliga ska�er eller andra
avgi�er som anges i inköpsordern; sändningens des�na�on.

3.3 Betalningsmetod

(a) Köparen ska betala alla obestridda belopp (i god tro) som ska betalas i amerikanska dollar (US$) för varje par� av Produkten, vid förekomsten av den första
bland följande händelser: (i) minst 10 (�o) dagar före ankomst för sådant par� i införselhamnen i Brasilien och (ii) 30 (tre�o) dagar från dagen för fakturan.
Betalning kommer a� skickas via banköverföring i medel som omedelbart är �llgängliga för en bank och e� konto som utse�s av Pfizer. Alla betalningar som
förfaller på e� annat datum än en arbetsdag kan göras nästa arbetsdag. Eventuella tvister från köparen om en faktura kommer a� levereras �ll Pfizer skri�ligen
(�llsammans med styrkande dokumenta�on och en rimligen detaljerad beskrivning av tvisten) inom �o (10) dagar från dagen för en sådan faktura. Köparen ska
anses ha accepterat alla fakturor för vilka Pfizer inte har få� meddelande om tvister i �d, och köparen ska betala alla obestridda belopp som ska betalas enligt
sådana fakturor inom den �dsfrist som anges i denna klausul 3.3 a. Parterna skall sträva e�er a� lösa alla sådana tvister snabbt och i god tro.

b) Varje belopp som måste betalas av en part enligt de�a instrument och som inte betalas på förfallodagen ska vara ränta, enligt vad som är �llåtet enligt lag, på
5 % (fem procent) över liborräntan (eller eventuella avgi�er som lyckas) som gäller den dag då sådan betalning förfaller, enligt Wall Street Journal
(h�ps://www.wsj.com/market-data/bonds). Räntan skall beräknas på grundval av e� år på 360 (trehundrasex�o) dagar för det fak�ska antalet dagar då
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betalningen är förfallen. Utöver alla andra funk�oner som är �llgängliga enligt de�a avtal eller lagen, om köparen upphör a� betala några obestridda belopp när
de förfaller enligt de�a avtal, kan Pfizer (i) avbryta leveransen av Produkten eller (ii) säga upp de�a avtal.

(c) Köparen ska inte, och bekrä�ar a� han inte har, någon rä� enligt de�a avtal �ll någon köporder, med något annat avtal, dokument eller lag, a� hålla inne,
kompensera, återkräva eller debitera Pfizer några belopp som ska betalas (eller förfalla �ll betalning) �ll Pfizer, vare sig i enlighet med de�a avtal eller på annat
sä�, mot något annat skyldigt belopp (eller förfallodagen och som blir på grund av) det av Pfizer eller en Pfizer Affiliate.

3.4 Tributes

Parterna har förstå� och kommit överens om a� alla betalningar som görs och andra ersä�ningsbelopp som �llhandahålls i enlighet med de�a avtal inte
inkluderar någon moms eller liknande ska�, och alla andra ska�er som uppstår �ll följd av �llverkning och leverans av produkten (inklusive men inte inklusive,
utan alla, tullska�er, incidenser och avgi�er och alla lokala ska�er)("Ska�er"),som kommer a� läggas �ll dem när så är �llämpligt. När ska�er tas ut korrekt på
en betalning eller ersä�ning som fastställts i enlighet med de�a avtal, ska den part som betalar eller �llhandahåller ersä�ningen betala ska�ebeloppet i enlighet
med lagar och förordningar i det land där ska�erna debiteras.

Om betalningar som görs enligt de�a avtal blir föremål för källska� i enlighet med lagar eller förordningar i någon jurisdik�on, kommer den part som gör sådan
betalning a� dra av och behålla beloppet för sådana ska�er för borgenärens räkning enligt vad som krävs enligt lag, och sådana belopp som ska betalas �ll
borgenären ska dras av från det ska�ebelopp som dras av och undanhålls. Sådan källska� som enligt lagen krävs för a� betalas eller hållas inne kommer a� vara
borgenärens bekostnad och ska uteslutande bäras av honom eller henne.

 

4. TILLVERKNINGSSTANDARDER OCH KVALITETSSÄKRING

4.1 Tillverkningsstandarder

Pfizer kommer a� �llverka och leverera produkten i enlighet med specifika�oner och CBPF. Sådana specifika�oner kan revideras genom skri�ligt meddelande
från Pfizer �ll köparen för a� följa bemyndigandet eller ändringarna i �llverkningen eller distribu�onen av produkten.

4.2 Juridiska och regulatoriska förfrågningar och register

(a) Pfizer (a) kommer a� uppfylla alla lagstadgade och statliga licenser och licenser, och b) följa all CBPF med avseende på dess �llverknings- och
förpackningsprocesser, anläggningarna eller på annat sä�, för a� möjliggöra u�örandet av sina skyldigheter enligt de�a instrument. Oavse� ovanstående
kommer Pfizer a� göra kommersiellt rimliga ansträngningar för a� erhålla bemyndigandet.

b) Pfizer ska se �ll a� alla produkter är korrekt märkta och förpackade i enlighet med relevanta CBPF-godkännanden, specifika�oner och standarder.

(c) Före leverans kommer Pfizer a� uppfylla alla villkor (inom de relevanta �dsfristerna) som anges i bemyndigandet. under förutsä�ning a� köparen kommer a�
bevilja, eller erhålla på uppdrag av Pfizer, alla undantag, undantag och undantag från landsspecifika krav för den produkt som beviljats eller �llå�ts av den
statliga myndigheten (inklusive men inte inklusive, men inte inklusive, utan räkning, serialisering, kvalitet eller laboratorietestning, och/eller inlämning av e�
marknadsförings- och godkännandeinforma�onsformulär), krav som, utan undantag, undantag eller undantag, skulle hindra Pfizer från a� �llhandahålla och
släppa produkten i Brasilien e�er mo�agandet av bemyndigandet. För a� bevara en effek�v leveranskedja för �llverkning, lansering och leverans av produkten
kommer Pfizer a� vara fullt ansvarigt för a� definiera �llverknings- och testanläggningarna och kommer a� u�öra tester i enlighet med bemyndigandet. Pfizer
kommer inte a� gå med på förfrågningar om lokal testning eller begäran om protokoll eller begäranden om batchutgivning i de�a avtal eller i e�erföljande
ändringar eller förlängningar av de�a avtal.

(d) Om en tredje part är sökande eller innehavare av Bemyndigandet, skall Pfizers skyldighet i de�a avtal betraktas som e� krav för Pfizer a� göra kommersiellt
rimliga ansträngningar för a� begära a� en sådan tredje parts sökande eller innehavare av �llstånd för sådana skyldigheter som är nödvändiga för a� säkerställa
a� den relevanta förpliktelsen uppfylls fullt ut.

4.3 Kvalitets- testar och kontrollerar

Pfizer kommer a� genomföra alla tester för bulkproduktstabilitet och �llverkningsunderhåll, validering (inklusive men inte metodvalidering, bearbetning och
rengöring av utrustning), testning och testning av råvaror, processprodukter, färdiga bulkprodukter och stabilitet (kemisk och/eller mikrobiell) som är nödvändig
för a� säkerställa produktkvaliteten och alla tester eller kontroller som krävs enligt specifika�onerna och CBPF.

4.4 Produktavslag; Avy�ring av nekade försändelser

(a) Köparen kan vägra alla produktersom inte på e� relevant sä� överensstämmer med specifika�onerna eller CBPF ("Icke-överensstämmande produkt") e�er
skri�ligt meddelande om sådan vägran �ll Pfizer, som ska beskriva orsakerna �ll sådan vägran: (i) omedelbart (och under inga omständigheter e�er 24
(tjugofyra) �mmar) vid leverans av sådan icke-överensstämmande produkt på bestämmelseorten �ll köparen; eller (ii) omedelbart och under inga
omständigheter e�er 24 (tjugofyra) �mmar av första kännedom om en latent defekt. Om inget meddelande lämnas in inom 24 (tjugofyra) �mmar e�er leverans
kommer Produkten a� anses accepterad. Pfizer kommer a� svara på alla avslag och meddelanden om köparens icke-överensstämmande produkt i �d. För
förtydligande ändamål har köparen inte rä� a� vägra någon produkt baserat på serviceanspråk om inte en produkt inte väsentligen uppfyller specifika�onerna
eller CBPF.

(b) Pfizer kommer a� göra en analys av orsakerna �ll eventuella kvalitetsanspråk och rapportera �ll köparen om eventuella korrigerande åtgärder som vidtagits.
Om Pfizers inspek�on och testning på e� rimligt sä� visar a� sådana produkter av produkten är produkter som inte överensstämmer med kraven och a� sådan
bristande e�erlevnad eller defekt inte har orsakats eller bidragit �ll missbruk, missbruk, vårdslöshet, vårdslöshet, olycka, felak�g testning, olämplig lagring,
olämplig fysisk stress, onormal fysisk stress, onormala miljöförhållanden eller användning i strid med instruk�oner från Pfizer, Pfizer kommer a� göra
kommersiellt rimliga ansträngningar för a� ersä�a sådan icke-överensstämmande produkt så snart som möjligt utan extra kostnad för köparen. Under sådana
omständigheter kommer Pfizer a� �llhandahålla omvänd logis�k för insamling av Produkten och administrera förstörelsen av den icke-överensstämmande
produkten. Fram �ll upphämtningen kommer köparen a� lagra och underhålla den relevanta icke-överensstämmande produkten på rä� säkra platser och i
enlighet med �llverkarens specifika�oner. Oavse� någon annan bestämmelse i de�a avtal innehåller denna klausul 4.4(b) köparens enda och exklusiva
användning av den produkt som inte uppfyller kraven. Bestämmelserna i denna klausul 4.4 (Produktavslag; Avy�ring av nekade transporter) ska överleva
uppsägning eller upphörande av de�a avtal.

4.5 Registerföring och lagring

a) Varje part kommer a� föra detaljerade register över sin verksamhet i enlighet med de�a avtal i enlighet med lagarna.

b) Köparen kommer a� upprä�hålla e� kvalitetssystem för mo�agning, inspek�on, lagring, spårbarhet �ll y�erligare leveranspunkter och återkallelseak�viteter.
Om köparen inte har e� kvalitetssystem för de definierade ak�viteterna kan Pfizer dela med sig av uppgi�er om e� kvalitetssystemförslag för köparens
uppfyllande.

4.6 Avvikelse u�ärdar

Alla produkter som levereras �ll köparen kommer a� lagras: (a) säkert lagras av köparen; och (b) distribueras av köparen endast i Brasilien på e� säkert sä�,
lämpligt för transport- och bestämmelsevägen, i fall a och b) för a� skydda mot och förhindra stöld, avledning, manipulering, utbyte (�ll exempel för
förfalskningar), återförsäljning eller export utanför Brasilien, och för a� skydda och bevara produktens integritet och effek�vitet. Köparen kommer omedelbart
a� meddela Pfizer via e-post i qualidade@pfizer.com inom 48 (fyr�oå�a) �mmar (med skri�lig uppföljning i enlighet med bestämmelserna i de�a avtal) om
köparen någon gång anser a� någon av produkterna har stulits, omdirigerats, manipulerats, ersa�s eller på annat sä� utsa�s för missbruk, missbruk,
vårdslöshet, vårdslöshet, olycka, olämplig testning, olämplig lagring, olämplig hantering, onormal fysisk stress, onormala miljöförhållanden eller användning i
strid med instruk�oner u�ärdade av Pfizer. Meddelandet kommer a� ge all informa�on om avvikelsen för Produkten, inklusive men inte begränsat �ll detaljerad
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informa�on inklusive datum, �d, plats, nummer, batchnummer, förfallodatum, omständigheter och kontaktpersons informa�on. Köparen ska samarbeta med
Pfizer eller med vilken den på pfizers begäran utser i samband med en sådan avvikelse från Produkten.

Köparen kommer inte a� sälja, donera, distribuera, exportera eller på annat sä� direkt eller indirekt transportera produkten utanför territoriet utan Pfizers
skri�liga medgivande.

4.7 Återkallelser

Köparen ska vara ansvarig för alla kostnader för återkallande eller återkallande av Produkten från marknaden i Brasilien, inklusive, utan a� benor, rimliga
kostnader som uppstår för pfizer och dess do�erbolag eller BioNTech och dess do�erbolag, förutom i den utsträckning e� sådant återkallande eller
�llbakadragande från marknaden är e� resultat av avsikt (som en avsiktshandling, frivilligt och medvetet utan rä�slig eller sam�dig mo�vering, i sy�e a� orsaka
de skadliga effekterna) av Pfizer eller något av dess do�erbolag eller någon av dess respek�ve personal, i vilket fall Pfizer ska vara ensamt ansvarigt för: (a)
eventuella rimliga och dokumenterade utbekurna utgi�er som köparen ådragit sig direkt inför tredje part i genomförandet av e� sådant återkallande eller
�llbakadragande från marknaden; och (b) ersä�a produkten på Pfizers bekostnad, om inte annat kan återkallas.

 

5. DEKLARATIONER OCH GARANTIER

5.1 Ömsesidiga u�alanden och garan�er

Pfizer och köparen deklarerar och garanterar varandra vad som följer.

a) Organisa�on och kapacitet. Du har rä�, makt och full kapacitet a� ingå de�a avtal och a� fullgöra dina respek�ve skyldigheter enligt de�a avtal, inklusive, i
köparens fall, a� alla nödvändiga �llstånd och godkännanden har erhållits av köparen för a� godkänna fullgörandet av alla dess skyldigheter som ingår häri, a�
köparen har kapacitet a� binda den brasilianska staten och a� köparen har utövat sådan kapacitet a� binda den brasilianska staten �ll var och en av de
bestämmelser och villkor som anges i de�a avtal.

b) Frånvaro av konflikter och kränkningar. Ingåendet och formaliseringen av de�a avtal av en sådan part och u�örandet av denna parts skyldigheter enligt de�a
instrument (i) strider inte mot eller bryter mot några lagar som finns på ikra�odagen och som är �llämpliga på en sådan part, och ii) inte är i konflikt, bryter mot,
kränker eller utgör en oförmåga a� och är inte förbjudna eller begränsade på e� relevant sä� av sådana parters avtalsförpliktelser som finns på den effek�va
dagen; och

c) Gil�gt firande. En sådan part har vederbörlig rä� a� ingå och formalisera de�a avtal, och den person som ingår de�a avtal på denna parts vägnar har
vederbörligen rä� a� ingå och binda en sådan part �ll de villkor som anges häri.

5.2 Pfizer garan�er

Pfizer garanterar köparen a�:

(a) Vid leveransen har Produkten (med undantag för bristande överensstämmelse eller underlåtenhet a� uppfylla den relevanta standarden eller det relevanta
kravet som inte rimligen kunde upptäckas med tanke på medicinska, vetenskapliga eller tekniska kunskaper vid den �dpunkt då Pfizer levererade produkten):

i) väsentligt uppfyller de relevanta specifika�onerna, och

ii) �llverkades i betydande överensstämmelse med gällande god �llverkningssed.

(b) Med förbehåll för Pfizers ansvarsfriskrivning för icke-intrång i en tredje parts immateriella rä�gheter (i klausul 5.4 a och (b) nedan), har en rä�vis äganderä�
�ll produkten som levereras �ll köparen enligt de�a avtal och ska överföra sådan �tel �ll köparen fri och fri från all rä� �ll fak�sk garan�, inteckning eller andra
avgi�er.

c) Pfizers ingående, formalisering och genomförande av de�a avtal får inte strida mot något avtal eller instrument som Pfizer är part i.

5.3 An�-Bribery/An�-Corrup�on och Global Handel kontrollerar

(a) Parterna förklarar och garanterar a� varken de eller deras ombud, utöver den ömsesidiga ersä�ning som föreskrivs i de�a avtal, har �llhandahållit eller
begärt, och de kommer inte heller a� �llhandahålla eller begära y�erligare incitament eller fördelar för någon annan part eller dess ombud a� förmå parten a�
ingå de�a avtal eller u�öra någon del av de�a avtal.

(b) Pfizer har inte gjort, och kommer inte, i de�a avtals fullgörande, direkt eller indirekt, a� göra någon betalning, erbjudande, lö�e eller �llstånd a� betala
pengar eller någon värdepost �ll en regeringstjänsteman, poli�skt par�, poli�sk kandidat eller någon annan person, och får inte söka eller försöka påverka på e�
olämpligt eller korrupt sä� någon regeringstjänsteman, poli�ska par�et, kandidaten �ll poli�ska ämbeten eller någon annan person, för a� få en o�llbörlig
kommersiell fördel.

c) Parterna skall följa lagar om ekonomiska sank�oner och import- och exportkontroll, förordningar och beställningar som är �llämpliga vid de�a avtals fullande.

(d) Ak�viteter som u�örs i enlighet med de�a avtal får inte omfa�a begränsade parter (definieras som den förteckning över sank�onerade parter som
upprä�hålls av Förenta na�onerna; förteckningen över särskilt utsedda medborgare och förteckningen över iden�fieringar av industrisank�oner, som
administreras av U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control; U.S. List of Rejected Persons the U.S. En��es List och U.S. Unverified List,
administreras av U.S. Department of Commerce; Enheter som omfa�as av restrik�va åtgärder och den konsoliderade förteckningen över personer, grupper och
enheter som omfa�as av EU:s finansiella sank�oner, i enlighet med EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspoli�k. och liknande förteckningar över begränsade
parter som upprä�hålls av relevanta statliga enheter).

(e) Oavse� någon annan bestämmelse i de�a avtal ska Pfizer inte uppmanas a� vidta eller upphöra a� vidta några åtgärder som är förbjudna eller bestraffade i
enlighet med usa:s lagar eller någon annan jurisdik�on än det �llämpliga USA, inklusive men inte inklusive, utan men inte, de lagar mot bojko� som
administreras av USA:s finans- och handelsdepartement.

5.4 Ingen annan garan�

Med undantag för vad som u�ryckligen definieras i de�a avtal är alla villkor, garan�er eller andra villkor som kan ha verkan mellan parterna eller som är
underförstådda eller införlivade i de�a avtal (oavse� om det är enligt lag, sedvanerä� eller på annat sä�) uteslutna i den utsträckning som �llåts i lagarna. Utan
a� det påverkar föregående menings allmänna karaktär, såvida inte de�a avtal u�ryckligen förklarar något annat och i den utsträckning som �llåts enligt lag,
frånsäger sig Pfizer u�ryckligen alla u�ästelser och garan�er avseende Produkten, inklusive men inte begränsat �ll några u�ästelser, garan�er eller
åtagandeskanningar av (a) icke-intrång i någon tredje parts immateriella rä�gheter; (b) a� det inte finns något krav på a� erhålla en tredje parts licens för
immateriella rä�gheter för a� �llåta användning eller mo�agande av Produkten; c) Handelsmässiga. eller d) lämplighet för e� visst ändamål.

5.5 Köparen erkännande

Köparen medger a� vaccinet och material som rör vaccinet, och dess beståndsdelar och material, utvecklas snabbt på grund av de akuta omständigheterna kring
COVID-19-pandemin och kommer a� fortsä�a a� studeras e�er leverans av vaccinet �ll köparen i enlighet med de�a avtal. Köparen medger vidare a� vaccinets
effekt och långsik�ga effekter ännu inte är kända och a� det kan finnas nega�va effekter av vaccinet som för närvarande inte är kända. Dessutom, i
förekommande fall, bekrä�ar köparen a� produkten inte kommer a� serialiseras.

 

6. TIDSFRIST. UPPSÄGNING

6.1 Avtalsenämna
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De�a avtal kommer a� lovorda i kra�datumet och kommer a� fortsä�a �ll senare mellan (a) leverans av kontrakterade doser av Produkten i enlighet med den
ursprungliga accepterade inköpsordern, som lämnades in inom 5 dagar från dagen för undertecknandet av avtalet, och (b) 24 (tjugofyra) månader från
iårodagen, såvida den inte förlängs eller avslutas i enlighet med denna klausul 6 (Term; uppsägning) eller genom ömsesidig och skri�lig överenskommelse mellan
parterna("Tidsfrist").

6.2 Uppsägning för Just Cause

Endera parten får säga upp de�a avtal omedelbart e�er skri�ligt meddelande �ll den andra parten i händelse av en väsentlig överträdelse från den andra
partens sida av någon bestämmelse i de�a avtal, om en sådan överträdelse inte kan skördas inom tre�o (30) dagar e�er skri�ligt meddelande �ll den andra
parten om sådan väsentlig överträdelse. Oavse� vad som anförts, om e� sådant väsentligt bro� av egen art inte är påsagt, får den uppsagda parten säga upp
de�a avtal omedelbart e�er skri�ligt meddelande �ll den andra parten. Om de�a avtal sägs upp av Pfizer i enlighet med denna klausul 6.2 ska köparen inom
tre�o (30) dagar från dagen för anmälan om uppsägning av de�a avtal betala det totala priset för alla kontrakterade doser minus belopp som redan betalats �ll
Pfizer den dagen.

6.3 Ömsesidiga uppsägningsrä�er

Om: (a) Produkten inte erhåller godkännande senast den 30 september 2021; (b) Pfizer har inte ge� köparen någon dos av produkten förrän den 30 april 2022,
med förbehåll för de förlängningar som föreskrivs i klausul 2.4 (Leveransplan); eller (c) Pfizer får inte �llhandahålla alla kontrakterade doser förrän den 31
december 2022, kan endera parten säga upp de�a avtal e�er skri�ligt meddelande �ll den andra parten. Om de�a avtal sägs upp i enlighet med denna klausul
6.3 kan köparen fakturera Pfizer för en återbetalning på 100 % (hundra procent) av försko�sbetalningen för ej utdelas av avtalade doser (enligt bestäms
propor�onellt �ll de ej �llhandavisade doserna) utom när orsaken �ll uppsägningen huvudsakligen eller endast kan hänföras �ll köparen. I sådana fall kommer
avkastningen på 100% (hundra procent) av försko�sbetalningen a� vara köparens enda och exklusiva utväg för underlåtenhet a� leverera några kontrakterade
doser.

6.4 Uppsägning vid insolvens

Om Pfizer: (a) blir insolvent eller ins�tut eller har lämnat in en konkursansökan mot dig, eller har försa�s i konkurs; eller b) ingå en försäljningsgärning, e�
fondins�tutsinstrument eller en allmän överlåtelse �ll förmån för borgenärerna, eller (c) upplöses eller överför en betydande del av sina �llgångar �ll en tredje
part (exklusive någon av Pfizers do�erbolag); eller d) har en utsedd förvaltare �ll förmån för sina borgenärer eller har en utsedd förvaltare på grund av sin
insolvens, Pfizer kommer omedelbart a� meddela köparen om en sådan händelse och köparen har rä� a� säga upp de�a avtal.

6.5 Verkställa av uppsägning

(a) Vid utgången eller uppsägningen av de�a avtal av någon anledning:

(i) Köparen kommer a� betala alla belopp som Pfizer är skyldigt enligt de�a avtal inom tre�o (30) dagar från dagen för fakturan; och

ii) Varje part skall göra kommersiellt rimliga ansträngningar för a� mildra (1) skador som annars skulle kunna återkrävas från den andra parten enligt de�a avtal,
och 2) eventuella kostnader, avgi�er, kostnader eller förluster som en part kan ådraga sig, eller för vilka en part i enlighet med de�a avtal kan vara ansvarig
genom a� vidta lämpliga och rimliga åtgärder för a� minska eller begränsa värdet av sådana skador, kostnader, avgi�er, utgi�er eller förluster

b) Uppsägning eller upphörande av de�a avtal skall inte påverka traktamentet och den fortsa�a gil�gheten av klausulerna 1, 2.1 b-2.1 d, 2.5 b, 2.6, 2.7 b-e, 2.8,
3.1, 3.3. 3.4, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.4, 5.5, 6.2 (sista bönen), 6.5, 7, 8, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10, 11 och 12 eller någon annan bestämmelse som bör, eller underförstå�
förblir i kra� e�er sådan uppsägning eller utgångsdatum.

c) Utgången eller uppsägningen av de�a avtal av någon anledning skall inte påverka parternas övriga rä�gheter eller resurser eller rä�gheter och skulder som
uppkommit den dag då de�a förfallodag eller uppsägningar upphör. Pfizer ska dock inte ha något ansvar för Pfizers underlåtenhet a� utveckla eller erhålla
produktgodkännande i enlighet med de uppska�ade datum som beskrivs i de�a avtal, och (ii) även om Produkten är framgångsrikt utvecklad och Pfizer erhåller
godkännande, pfizer ska inte ha något ansvar för underlåtenhet a� leverera de kontrakterade doserna i enlighet med eventuella uppska�ade leveransdatum som
anges häri.

 

7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Pfizer USA kommer a� vara ensam ägare �ll all immateriell egendom som den genererar under utveckling, �llverkning och leverans av Produkten eller på annat
sä� relaterad �ll Produkten. Ingen av parterna ska erhålla någon äganderä� �ll eller användning av någon egendom eller immateriell egendom som innehas av
den andra parten (vare sig enligt de�a avtal, underförstå� eller på annat sä�).

 

8:e. ERSÄTTNING

8.1 Köparens ersä�ning

Köparen samtycker härmed �ll a� ersä�a, försvara och undanta Pfizer, BioNTech, var och en av sina do�erbolag, entreprenörer, underleverantörer, licensgivare,
licenstagare, underlicenstagare, distributörer, kontrakts�llverkare, tjänsteleverantörer, forskare inom kliniska prövningar, tredje parter �ll vilka Pfizer eller
BioNTech eller något av dess respek�ve do�erbolag direkt eller indirekt kan vara skyldiga en forskningsskaderepresentant, utveckling, �llverkning, distribu�on,
marknadsföring eller användning av vaccinet, och var och en avdirektörerna, direktörerna,anställda och andra agenter och representanter samt deras respek�ve
föregångare, e�erträdare och �lldelningar av något av ovanstående (" Skadeslöse parter "), i förhållande �ll alla processer, fordringar, åtgärder, fordringar,
förluster, skador, skulder, avtal, påföljder, böter, kostnader och utgi�er (inklusive, bland annat rimliga advokatarvoden och andra kostnader som härrör från en
utredning eller rä�stvist), baserat på avtal, civilrä�sligt ansvar, immateriella rä�gheter eller någon annan teori, och genom juridiska, lagstadgade, rä�visa eller
på annat sä� (gemensamtförluster) somuppstår �ll följd av, i förhållande �ll eller härrör från vaccinet, inklusive, men inte begränsat �ll, något skede av design,
utveckling, forskning, formulering, testning, klinisk testning, �llverkning, märkning, förpackning, transport, lagring, distribu�on, marknadsföring,
marknadsföring, försäljning, köp, licensiering, dona�on, dispensering, recept, administra�on, leverans eller användning av vaccinet, all informa�on,
instruk�oner, råd eller vägledning som �llhandahålls av Pfizer och relaterade �ll användningen av vaccinet, eller behandling eller överföring av personlig
informa�on som behandlas och överförs av köparen �ll de skadeslösta parterna.

8.2 Antagande av försvar vid köpare

Den eller de skadesberä�gade ska underrä�a köparen om förluster för vilka den söker ersä�ning enligt de�a instrument ("Ersä�ningsfordringar"). Vid e�
sådant meddelande ska parten/parten ha möjlighet a� genomföra och kontrollera försvaret eller begära a� köparen omedelbart tar över uppförandet och
kontrollen av försvaret avseende sådana skadeslösa fordringar med godtagbara advokater �ll den skadeslösa parten eller de skadeslösa, oavse� om den
skadeslösa fordran har lämnats in korrekt; köparen kommer dock a� meddela i förväg och skri�ligen alla förslag �ll en sammansä�ning eller e� avtal mot e�
skadeslöst anspråk och under inga omständigheter får köparen göra en sammansä�ning eller överenskommelse om någon ersä�ningsanspråk utan föregående
skri�ligt samtycke från den skadeslösta parten/ de skadeslösta, och sådant samtycke kan inte nekas omo�verat. Den eller de skadesberä�gade ska samarbeta
med köparen för a� försvara eventuella ersä�ningsanspråk som u�örs och kontrolleras av köparen.

8.3 Deltaganderä�er

Varje skadeslösande part ska ha rä� a� anlita sina egna advokater och a� delta i köparens försvar i alla skadeersä�ningskrav, på egen bekostnad och kostnad,
med undantag för vad som anges nedan. Underlåtenhet av den skadeslösa parten a� i �d meddela eller erbjuda sig a� lämna in försvaret av åtgärden enligt
denna klausul 8.3 (Deltagarrä�gheter) ska inte begränsa köparens skyldighet enligt denna klausul 8, förutom och endast e�ersom köparen skadas effek�vt av
den.

8.4 Antagande av försvar
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Oavse� vad som anförs och utan a� det påverkar �llämpningen av klausul 12.5 (Tredje parts rä�gheter) kan Pfizer, an�ngen direkt eller genom något av sina
do�erbolag eller via BioNTech, välja a� ta kontroll över försvaret av e� skadeslösat anspråk (a) inom tre�o (30) dagar e�er det a� den skadeslösa parten
meddelat köparen av det skadeslösa anspråket, eller (b) när som helst om köparen, e�er Pfizers eget go�innande: (i) Köparen upphör a� överta försvaret i �d
eller rimligen försvarar sådana skadeslösa fordrar i god tro �ll Pfizers (eller Do�erbolagens �ll Pfizers och BioNTechs) belåtenhet); eller (ii) Pfizer tror (eller någon
av Pfizers do�erbolag eller BioNTech tror) i god tro a� det finns en konflikt i god tro mellan den skadesberä�gade parten och köparen med avseende på e�
skadesmogen anspråk enligt de�a instrument. E�er skri�ligt meddelande om sådan op�on ska Pfizer ha rä� a� ta kontroll över sådant försvar (direkt eller
genom e� av sina do�erbolag eller BioNTech), och köparen ska betala (som uppkommit och på begäran) alla förluster, inklusive men inte utan alla rimliga
advokatarvoden och andra kostnader som uppkommit av den skadeslösa parten/de skadeslösa parterna. i samband med den skadeserliga fordran. I samtliga fall
ska köparen samarbeta med den skadeslösa parten/de skadeslösa i försvaret, uppgörelsen eller sammansä�ningen av den skadeslösa fordran.

8.5 Privilegier och immunitet

Köparen bekrä�ar a� dina skadeersä�ningsskyldigheter enligt de�a avtal är (a) u�ryckligen y�erligare och inte begränsade av några privilegier och immuniteter,
och (b) utgör inte e� avstående eller avstående från de skadeslösta parternas rä�gheter �ll privilegier och immunitet.

8.6 Kostnader

Kostnader och utgi�er, inklusive men inte bara arvoden och utbetalningar av advokater, som uppkommit av den skadeslösa parten/de skadeslösa i samband med
en eller flera ersä�ningsanspråk ska återbetalas kvartalsvis av köparen, utan a� det påverkar köparens rä� a� omförtjuta köparens rä� a� i e� slutligt och
oåterkalleligt beslut slutgil�gt anses ersä�a den skadeslösa parten/de skadeslösa.

 

9. FÖRSÄKRING OCH ANSVAR

9.1 Försäkring

Under perioden kommer Pfizer eller dess do�erbolag självin- eller förvärvs- och bibehålla sådana typer och belopp av allmän ansvarsförsäkring för a� täcka
licensgivare som avser deras verksamhet i enlighet med de�a avtal som vanligt och vanligt inom läkemedelsindustrin i allmänhet för företag som har en liknande
situa�on och �llhandahåller liknande �llverknings- och leveranstjänster. För tydlighetens skull kommer de�a inte a� inkludera eller utgöra
produktansvarsförsäkring för a� täcka tredje parts/pa�entsanspråk, och en sådan allmän ansvarsförsäkring kommer inte a� påverka köparens
go�görelseskyldighet enligt de�a avtal.

9.2 Gränser av ansvar

(a) Med förbehåll för de undantag som anges i klausul 9.3 får (i) under inga omständigheter (i) vara ansvarig gentemot den andra parten eller dess do�erbolag,
oavse� om de uppstår på grund av civilrä�sligt ansvar (inklusive men inte begränsat �ll vårdslöshet), avtal eller på annat sä�, för indirekta, speciella,
oförutsedda, �llfälliga eller stra�ara skador, oavse� om det är i avtal, garan�, civilrä�sligt ansvar, vårdslöshet, objek�vt ansvar eller på annat sä� som uppstår
på grund av eller i samband med de�a avtal, transak�oner som avses däri eller något bro� mot e� sådant instrument (även om det rimligen kan förutses och
även om den första parten har informerats om möjligheten a� den andra parten kan ådra sig sådan förlust eller typ av förlust), och (ii) när det gäller Pfizer och
dess do�erbolag, under inga omständigheter ska Pfizer vara ansvarigt gentemot köparen för några direkta skador förutom i den mån sådana direkta skador är
resultatet av en väsentliga överträdelser av e� u�alande eller en garan� från Pfizer i enlighet med de�a avtal och som direkt och exklusivt orsakade skadan.
Pfizer och dess do�erbolag ska under inga omständigheter vara ansvariga gentemot köparen (oavse� om de härrör från garan�, ansvar (inklusive men inte
begränsat �ll vårdslöshet), avtal, objek�vt ansvar eller på annat sä�) för köparens ansvar gentemot någon tredje part, inklusive men inte begränsat �ll bidrag,
go�görelse eller för anspråk genom vilket köparen skulle behöva ersä�a Pfizer om e� sådant krav ins��ades direkt mot Pfizer.

(b) Pfizers och dess do�erbolags totala ansvar (oavse� om det härrör från garan�, ansvar (inklusive men inte begränsat �ll vårdslöshet), avtal, objek�vt ansvar
eller på annat sä�) som uppstår �ll följd av, i enlighet med eller i samband med de�a avtal, får inte övers�ga e� belopp som motsvarar 100% (hundra procent)
av det totala priset som fak�skt erhållits av Pfizer i enlighet med de�a avtalade dosavtal.

9.3 Uteslutet ansvar

Ingen�ng i de�a avtal utesluter eller begränsar varje parts ansvar för

i) Bedrägeri eller ideologisk lögn.

(ii) varje överträdelse av klausul 10 (konfiden�ell informa�on);

(iii) När det gäller Köparen, den ersä�ning som han har ge� i enlighet med klausul 8 (Go�görelse); eller

(iv) när det gäller köpare, utebliven betalning av priset för produkten eller andra belopp som Är skyldiga Pfizer i enlighet med de�a avtal.

9.4 Upphävande av suveränitetsimmunitet

Köparen avstår u�ryckligen och oåterkalleligen från all immunitet som köparen eller dess �llgångar kan ha eller förvärva i fram�den (genom immunitet mot
suveränitet eller någon annan form av immunitet), inbegripet �llgångar som kontrolleras av någon myndighet, kommun, centralbank eller monetär myndighet i
Brasilien. i samband med skiljeförfarande enligt klausul 12.2 (Skiljedom) eller något annat rä�sligt förfarande som inle�s för a� godkänna eller verkställa
skiljedomsbeslut, beslut eller skiljedom, eller någon sammansä�ning i samband med skiljeförfarande enligt klausul 12.2 (skiljedom), an�ngen i Brasilien eller
någon annan utländsk jurisdik�on, inklusive, utan åtskillnad, immunitet mot delgivning, immunitet mot behörighet eller immunitet mot rä�egång av domstol,
immunitet mot verkställbarhet och immunitet mot förbudsföreläggande av någon av dess �llgångar. Köparen, för egen räkning och Republiken Brasilien,
samtycker �ll och samtycker �ll a� inte göra anspråk på sådan immunitet i någon egenskap i något förfarande som rör de�a avtal. Köparen, i eget namn och i
Brasiliens federala namn, underkastar sig u�ryckligen och oåterkalleligen jurisdik�onen för domstolarna i New York, eller någon annan behörig domstol, i sy�e
a� verkställighet av beslut, beslut eller skiljedom, eller någon sammansä�ning i samband med något skiljeförfarande enligt klausul 12.2, samt förklarar och
garanterar a� den person som undertecknar de�a avtal för dess räkning har rä�skapacitet a� underkasta sig sådan jurisdik�on. Köparen avstår också
u�ryckligen och oåterkalleligen från a� använda någon lag i någon jurisdik�on som på annat sä� kan begränsa eller begränsa dess skyldighet a� go�göra som
härrör från eller i samband med eventuella skadeerskna fordringar. Köparen förklarar och garanterar a� den person som undertecknar de�a avtal för dess
räkning har den fak�ska förmågan a� upphäva den anspelade immuniteten och binda köparen och den brasilianska staten �ll de begränsningar av ansvar och
ansvarsfriskrivningar som föreskrivs häri.

9.5 Föregående villkor för �llförsel

Köparen förklarar a� den har och kommer a� fortsä�a a� ha �llräcklig reglerings- eller lagstadgad kapacitet och lämpligt anslag av lämpliga resurser för a� fullt
ut överta och uppfylla skyldigheterna a� ersä�a och �llhandahålla adekvat skydd �ll leverantörer och alla skadeskyldige parter för ansvar för fordringar och alla
förluster som uppstår �ll följd av eller i samband med vaccinet eller dess användning. Köparen åtar sig och bekrä�ar härmed och samtycker �ll a� e� föregående
villkor för �llhandahållande av produkten enligt de�a avtal kräver a� köparen genomför och upprä�håller sådana lagstadgade eller lagstadgade krav eller
lämpliga �llräckliga resurser för a� uppfylla sina skyldigheter i de�a avtal, och däre�er upprä�hålla sådana lagstadgade och lagstadgade krav och anslag av
resurser, var och en i förekommande fall, så länge som det är nödvändigt för a� uppfylla alla köparens skyldigheter enligt de�a avtal, inklusive men inte
begränsat �ll sådana skyldigheter som enligt klausul 6.5 kommer a� överleva utgången eller uppsägningen av de�a avtal. För tydlighetens skull ska det vara
leverantörernas eget go�innande a� sådana lagstadgade eller lagstadgade krav eller anslag av resurser är �llräckliga. Köparen bekrä�ar a� leverantörens
�llhandahållande av Produkten i enlighet med de�a instrument är baserat (utan någon skyldighet a� undersöka eller bekrä�a av Pfizer eller dess do�erbolag),
bland annat på köparens u�alanden ochåtaganden i enlighet med denna klausul 9.5 om köparens genomförande och upprä�hållande av de krav och anslag av
resurser som beskrivs i denna klausul 9.5 och andra u�alanden och garan�er som köparen gjort enligt de�a avtal.
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10. KONFIDENTIELL INFORMATION

10.1 Icke-användning och icke-avslöjande

Varje mo�agande part ska upprä�hålla och ska få sina företrädare som har �llgång �ll den avslöjande partens konfiden�ella informa�on a� förbli fullständigt
hemliga och får inte �ll någon tredje part lämna ut all konfiden�ell informa�on som den utsamätande parten eller dess räkning har observerat eller lämnat ut all
konfiden�ell informa�on som den utlämnande parten eller dess räkning har observerat eller lämnat ut �ll den. Varje mo�agande part får använda eller avslöja
sådan konfiden�ell informa�on, såvida det inte är �llåtet enligt de�a avtal. Varje mo�agande part skall skydda den utlämnande partens konfiden�ella och
exklusiva karaktär genom a� på ny� lämna �llbaka minst samma iver som ges �ll dess egen konfiden�ella eller exklusiva informa�on av samma art, vilket ska
vara minst en rimlig grad av iver. Den mo�agande parten och dess företrädare får endast använda, kopiera och extrahera den utsamälde partens konfiden�ella
informa�on i samband med a� den uppfyller sina skyldigheter enligt de�a avtal, och får, utan a� begränsa ovanstående, inte använda den konfiden�ella
informa�onen �ll förmån för den mo�agande parten eller någon av dess företrädare eller �ll förmån för någon annan person. Om den mo�agande parten är
medveten om någon överträdelse av skyldigheterna i denna klausul 10 (konfiden�ell informa�on) av den eller dess företrädare, skall den mo�agande parten
omedelbart skri�ligen underrä�a den utlämnande parten om denna överträdelse och om alla fakta som den mo�agande parten känner �ll i de�a avseende. Om
den mo�agande parten måste lämna ut den utlämnande partens konfiden�ella informa�on i samband med något rä�sligt beslut, statlig lag eller direk�v eller
krav i någon lag, ska den mo�agande parten dessutom underrä�a den utlämnande parten om en sådan begäran så snart som möjligt, innan sådan konfiden�ell
informa�on lämnas ut, så a� den utlämnande parten kan begära lämpliga skyddsåtgärder eller andra resurser eller avstå från a� följa bestämmelserna. som är
relevanta för de�a avtal. Om den utlämnande parten begär skyddsåtgärder eller andra resurser skall den mo�agande parten omedelbart samarbeta med den
utlämnande parten och ge den rimligt stöd (på den avslöjande partens bekostnad) i sådana ansträngningar. Om den utlämnande parten inte erhåller
skyddsåtgärder eller avstår från a� följa de relevanta bestämmelserna i de�a avtal, skall den mo�agande parten endast lämna ut den del av den konfiden�ella
informa�onen som dess advokat fastställer ska offentliggöras. Varken de�a avtal eller parternas uppträdande i enlighet med de�a instrument ska överföra
någon exklusiv rä�ghet, �tel, deltagande eller anspråk �ll den mo�agande partens konfiden�ella informa�on (inklusive men inte inklusive, utan alla,
immateriella rä�gheter i avtalet) och ska inte heller tolkas som a� den beviljar en licens �ll sin konfiden�ella informa�on. Oavse� ovanstående får köparen i
samtliga fall inte lämna ut några finansiella bestämmelser eller go�görelsebestämmelser i de�a avtal, inklusive men inte bara produktens dospris eller
återbetalning av försko�sbetalning eller någon informa�on som rimligen kan fastställa priset per dos av Produkten, utan Pfizers skri�liga medgivande, och (b)
Pfizer kan avslöja (i) Konfiden�ell informa�on �ll sina do�erbolag och �ll BioNTech utan köparens skri�liga medgivande i förväg, och (ii) på begäran av den
utländska regeringen, finansiell informa�on om de�a avtal, inklusive kostnad per dos.

10.2 Försik�ghetsåtgärder av häleripar�en

För a� uppfylla skyldigheterna i denna klausul 10 (konfiden�ell informa�on) ska den mo�agande parten vidta minst följande försik�ghetsåtgärder: a) Den
mo�agande parten ska göra rimliga ansträngningar för a� förhindra obehöriga anställda och obehöriga tredje parter från a� ha �llgång �ll konfiden�ell
informa�on (och under inga omständigheter mindre än rimlig iver); b) Den mo�agande parten skall endast lämna ut den konfiden�ella informa�onen �ll sådana
företrädare som behöver känna �ll sådan konfiden�ell informa�on för a� fullgöra sina skyldigheter enligt de�a avtal. Innan konfiden�ell informa�on lämnas ut
ska den mo�agande parten dock binda sina företrädare som tar emot sådan konfiden�ell informa�on genom e� avtal eller en skri�lig tystnadsplikt �ll e�
minimum som är så restrik�vt som de�a avtal. och (c) Innan något utlämnande lämnars ut kommer den mo�agande parten a� instruera sina företrädare om
den konfiden�ella informa�onens konfiden�ella karaktär och behovet av a� upprä�hålla dess konfiden�alitet. Den mo�agande parten ska vara ansvarig för alla
sina företrädares handlingar, inklusive men inte, utan begränsning, varje överträdelse av villkoren i de�a instrument, oavse� om dessa företrädare förblir
anställda eller i avtalsförhållande med den mo�agande parten.

10.3 Retur av konfiden�ell informa�on

På skri�lig begäran av den utlämnande parten skall den mo�agande parten omedelbart återlämna eller, e�er den mo�agande partens go�innande, radera eller
förstöra all konfiden�ell informa�on från den avslöjande parten (inklusive, utan alla, alla kopior, på något medium som �llhandahålls eller görs av en sådan
mo�agande part). Det kan dock enligt villkoren i de�a avtal i) den mo�agande parten behålla en kopia av sådan konfiden�ell informa�on för a� fastställa sina
skyldigheter enligt de�a avtal, och (ii) Den mo�agande parten är inte skyldig a� förstöra några datafiler som säkert lagras av de mo�agande parterna eller deras
do�erbolag och som skapades under automa�sk systemback-up, eller som behålls för juridiska ändamål av den mo�agande parten och dess do�erbolag, såvida
inte sådan lagrad konfiden�ell informa�on kommer a� förbli föremål för villkoren i de�a avtal. Oavse� den mo�agande partens återvändande eller förstöring av
konfiden�ell informa�on skall den mo�agande parten förbli bunden av sin skyldighet �ll konfiden�alitet och icke-användning i enlighet med de�a avtal.

10.4 Uppehälle

Bestämmelserna i denna klausul 10 (konfiden�ell informa�on) skall överleva uppsägningen eller utgången av de�a avtal under en period av �o (10) år, utom när
det gäller all informa�on som utgör en affärshemlighet (enligt defini�onen i lag), och i sådana fall ska den mo�agande parten av sådan informa�on förbli bunden
av sina skyldigheter enligt denna klausul 10 (konfiden�ell informa�on) så länge sådan informa�on fortsä�er a� utgöra en affärshemlighet. men under inga
omständigheter under en period som är kortare än de �o (�o) år som anges ovan.

 

11. ANMÄLNINGAR

Varje anmälan som skall lämnas i enlighet med de�a instrument skall vara skri�lig och anses ha levererats �llräckligt a) när den levereras personligen, b) nästa
arbetsdag e�er avsändandet via expressleveranstjänst eller, om sådan tjänst inte är �llgänglig, genom en annan snabb leverans som �llhandahålls av en erkänd
brådskande leveranstjänst, eller c) när det levereras via e-post, förutsa� a� originalet levereras med någon av de �digare metoderna, fram �ll den femte (femte)
arbetsdagen, inklusive, e�er det a� e-postmeddelandet har översväxts, �ll de adresser som anges nedan. Varje meddelande anger namn och datum samt delar
av de�a avtal.

 

Om för köpare:

Hälsoministeriet

Ins�tu�onen för hälsologis�k - DLOG/SE

Namn: Roberto Ferreira Dias

Befa�ning: Direktör för DLOG/SE

Adress: Ministeriernas Esplanad, block G

Bilaga A - 4:e våningen - Skåp 70

Postnummer: 70.058-9000

Dlog@saude.gov.br e-post

 

Om för Pfizer:

Wyeth Farmaceu�sk industri Ltd.

Rua Alexandre Dumas, 1860, Cep 04717-904, Cidade de São Paulo /Estado de São Paulo / Brasilien

A�n: President av Wyeth Brasilien

E-post: marta.diez@pfizer.com



2021-08-31 SEI/MS - 0019603551 - Kontrakt

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0019603551&codigo_crc=1A550AF8&has… 11/36

 

Med kopia (som inte kommer a� utgöra anmälan) �ll:

Wyeth Farmaceu�sk industri Ltd.

Rua Alexandre Dumas, 1860, Cep 04717-904, Cidade de São Paulo /Estado de São Paulo / Brasilien

På: Legal Director

E-post: shirley.meschke@pfizer.com

 

Pfizer Inc.

235 Östlig 42nd gata

New York, NY 10017

I vården av: Juridisk direktör

LegalNo�ce@Pfizer.com

 

Varje part får, e�er meddelande �ll den andra parten, ändra de adresser och namn som anges ovan.

 

12. DIVERSE BESTÄMMELSER

12.1 Tvisteförhandlingar

Innan e� skiljeförfarande inleds med avseende på tvist, anspråk, återerövring, tvist, tvist eller missförstånd som uppstår �ll följd av eller med avseende på
tolkning eller �llämpning av e� avtalsvillkor eller bestämmelse i de�a avtal, skall en part skri�ligen underrä�a den andra parten om förekomsten av en sådan
tvist. Parterna skall under en period av tre�o (30) dagar e�er anmälan föra diskussioner och förhandlingar i god tro i e� försök a� lösa denna tvist. Om parterna
vid utgången av denna tre�odagarsperiod, såvida inte denna period förlängs genom skri�lig ömsesidig överenskommelse mellan parterna, har underlå�t a�
lösa en sådan tvist, får endera parten inleda skiljeförfarande i enlighet med förfarandena i klausul 12.2 (Skiljedom). De förfaranden som anges i denna klausul
12.1 (tvisteförhandlingar) är en förutsä�ning för a� en part ska kunna inleda skiljeförfarande i samband med tvister mellan parterna som uppstår på grund av
eller i samband med de�a avtal eller en köporder; A� en part kan begära e� föreläggande eller annan preliminär rä�slig åtgärd utan a� försöka lösa den tvist
som anges i denna klausul 12.1 (tvisteförhandlingar) om en sådan åtgärd är nödvändig för a� undvika irreparabel skada. Parterna underkastar sig u�ryckligen
och oåterkalleligen domstolarnas jurisdik�on i New York, New York, USA, för e� sådant preliminärt föreläggande. Dessutom påverkar kravet på a� försöka lösa
en tvist enligt denna klausul 12.1 (tvisteförhandlingar) inte en parts rä� a� säga upp de�a avtal i enlighet med klausul 6 i de�a instrument, och ingen part skall
vara skyldig a� följa sådana förfaranden innan avtalet sägs upp. Om någon part inte deltar i diskussioner och förhandlingar i god tro i e� försök a� lösa en sådan
tvist får den andra parten inte skjuta upp det datum då den andra parten kan inleda skiljeförfarande i enlighet med denna klausul 12.1 (tvisteförhandlingar).

12.2 Skiljedom

Alla tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår på grund av, som rör eller i samband med de�a avtal, inklusive med avseende på din bildande, �llämplighet,
överträdelse, uppsägning, gil�ghet och verkställbarhet, eller som rör skiljedomsbarhet eller räckvidd och �llämpning av denna klausul 12.2 (Skiljedom), kommer
slutligen a� lösas genom skiljeförfarande. Skiljeförfarande ska genomföras i enlighet med lagen och av tre skiljemän i enlighet med skiljedomsförordningarna
från Interna�onella handelskammarens skiljedomstol(" ICC"). Sökanden ska utse en skiljeman i sin begäran om skiljeförfarande. Svaranden ska utse en skiljeman
inom tre�o (30) dagar e�er mo�agandet av begäran om skiljeförfarande. De två (2) skiljemän som utses av parterna skall utse en tredje skiljeman i samråd med
parterna inom tre�o (30) dagar e�er det a� den senast utsedda skiljemannen har bekrä�ats. Den tredje skiljemannen kommer a� fungera som domstolens
ordförande. Om någon av de tre (3) skiljemännen inte utses inom den ovan angivna perioden, skall ICC utse skiljemannen/skiljemännen. Platsen för
skiljeförfarandet kommer a� vara New York, New York, USA, och kommer a� genomföras på engelska. Parterna åtar sig a� bevara konfiden�aliteten med alla
aspekter av skiljeförfarandet, inklusive dess existens, innehåll och resultat, samt alla anklagelser, korrespondens och bevis rörande skiljeförfaranden. Den
föregående bönen ska fortsä�a i slutet av skiljeförfarandet. Oaktat ovanstående får en part lämna ut informa�on om skiljeförfaranden e�ersom sådant
utlämnande är nödvändigt för a� skydda eller söka en rä�slig rä�ghet i samband med skiljeförfarande, för a� verkställa eller bestrida en skiljedom genom
rä�sliga förfaranden i god tro, för a� följa e� obligatoriskt beslut eller begäran om informa�on som u�ärdats i god tro av e� statligt eller regulatoriskt organ, för
a� göra e� obligatoriskt utlämnande enligt värdepapperslagar, standarder för värdepappersutbyte eller andra relaterade lagar, förordningar eller standarder,
eller för a� söka juridiska, bokföringsmässiga eller andra professionella tjänster. Kostnaderna för skiljeförfarande, inklusive men exklusive parternas rimliga
advokatarvoden, ska bäras av den eller de parter som inte är framgångsrika. Skiljenämnden får dock dela upp sådana kostnader mellan parterna om den finner
a� delningen är rimlig, med beaktande av omständigheterna i målet. Skiljedomen skall vara slutgil�g och vara bindande för parterna, och parterna åtar sig a�
utan dröjsmål verkställa en �lldelning. Domen kan verkställas av varje domstol som är behörig a� pröva den eller den berörda parten eller dess �llgångar.

12.3 Annonsering

En part får inte använda den andra partens namn, handelsnamn, tjänstemärken, varumärken, handelspresenta�on eller logotyper i reklamkommunika�on,
reklam eller annan publika�on, utan föregående skri�ligt medgivande från den andra parten i varje enskilt fall. Köparen ska vara skyldig a� göra, eller �llåta
någon person a� göra, alla offentliga �llkännagivanden som täcker förekomsten, innehållet eller villkoren i de�a avtal, de bredare transak�oner som övervägs
däri eller förhållandet mellan parterna (förutom vad som krävs enligt lag och med förbehåll för det skydd som anges i klausul 10.1), utan Pfizers skri�liga
förhandsgodkännande (samtycke som inte ska nekas eller skjutas upp omo�verat). Eventuella pressmeddelanden avseende de�a avtal är föremål för �digare
och skri�lig granskning och godkännande av Pfizer.

12.4 Lag av regency

Alla tvister ska regleras av lagarna i delstaten New York, USA, dock med undantag för dess lagbestämmelser förutom bestämmelserna i avsni� 5-1401 i New
Yorks allmänna lag om skyldigheter, förutom a� alla tvister som rör skiljedomsbarheten eller �llämpningsområdet för denna klausul ska regleras av United States
Federal Arbitra�on Act.

12.5 Tredje parts rä�gheter

(a) Köparen samtycker �ll a� de �llämpliga rä�gheter som beviljats eller fastställts �ll Pfizer enligt de�a avtal också beviljas eller fastställs �ll Pfizers do�erbolag
eller BioNTech i den mån sådana rä�gheter är relaterade �ll sådana do�erbolag eller BioNTech, inklusive men inte minst �ll go�görelse i klausul 8.1 (var och en,
en "tredjepartsmo�agare" och �llsammans " tredjeparts förmånstagare"). Varje tredje parts förmånstagare skall ha rä� a� genomdriva villkoren i de�a avtal.
Men enligt vad som är �llåtet enligt lag och där det är rimligt möjligt kommer eventuella krav, krav eller åtgärder från någon tredje parts mo�agare a� göras av
Pfizer själv på uppdrag av den relevanta tredje parten.

b) Eventuella förluster som en tredje part lidit kommer inte a� behandlas som indirekt enbart på grund av a� de har lidits av en tredjepartsmo�agare och inte av
Pfizer direkt.

12.6 Förhållande av par�erna

Förhållandet i denna lag som upprä�ats mellan Köparen och Pfizer är e� förhållande uteslutande med oberoende avtalsparter. Ingen av parterna kan agera eller
göra någon överenskommelse eller förklaring på den andra partens vägnar. De�a avtal är inte avse� a� utgöra, och ska inte tolkas som, mellan Pfizer och
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Köparen, förhållandet mellan entreprenör och agent, arbetsgivare och anställd, samriskföretagare, samägarna eller något annat förhållande, vars existens
u�ryckligen förnekas.

12.7 Tilldelning; Bindningseffekt

Varken Köparen eller Pfizer kommer a� �lldela någon av sina rä�gheter eller kommer a� delegera eller lägga ut någon av sina skyldigheter enligt de�a avtal
utan föregående skri�ligt samtycke från den andra parten, som kan nekas e�er partens go�innande, såvida inte Pfizer, utan köparens samtycke, kan överlåta,
delegera eller lägga ut någon av sina skyldigheter enligt de�a avtal �ll e� Pfizer-do�erbolag, biontech eller e� BioNTech Affiliate. Varje försök a� överlåta
rä�gheter eller delegera eller lägga ut på entreprenad utan föregående skri�ligt medgivande från den andra parten skall vara ogil�gt. Varje uppdrag, delegering
eller underentreprenad som skri�ligen godkänts av den ena parten skall inte frånsöra den andra parten dess ansvar enligt de�a instrument, och en sådan
överlåtare skall förbli ansvarig gentemot den andra parten för uppförande och genomförande av varje �llåten, delegerad och
underleverantörs�lldelningsmedlem i enlighet med de�a instrument. De�a avtal skall �llämpas, gynna och binda de avtalsslutande parterna och deras
respek�ve bemyndigade e�erträdare och �lldelningar. Med undantag för de tredjepartsmo�agare som anges i klausul 12.5 a är parterna överens om a� de�a
avtal inte är avse� a� bevilja några förmåner, rä�gheter, privilegier, handlingsrä� eller �llgripande av någon person eller enhet, ak�ebolag, företag eller företag
som tredje parts förmånstagare eller på annat sä� i enlighet med någon rä�slig doktrin.

12.8 Styrka ha som huvudämne

Ingen av parterna skall vara ansvarig på grund av bristande e�erlevnad eller försening av uppfyllandet av sina skyldigheter enligt de�a avtal, och den får inte
heller ådra sig någon överträdelse eller försummelse i samband med sådana skyldigheter, om, i den utsträckning och även om en sådan bristande e�erlevnad
eller försening beror på skäl som ligger utanför dess rimliga kontroll och inte på dess handlingar eller försummelser. inklusive, men inte begränsat �ll, �llfälliga
fall, naturkatastrofer, översvämningar, stormar, jordbävningar, civil uppståndelse, arbetsgivarstrejker, upplopp, beslut av någon domstol eller administra�vt
organ, embargo, statliga handlingar (utom köparens), krig (deklarerade eller inte), terroristhandlingar, inverkan på en del av utbro�et av någon sjukdom eller en
epidemi eller pandemi eller andra liknande orsaker("Force MajorEvent"). Underlåtenhet eller oförmåga a� betala kommer inte a� ligga �ll grund för en force
major-händelse enligt de�a avtal. I händelse av en force major-händelse ska den part som inte kan fullgöra sina skyldigheter eller i e�ersko� i samband med
dess e�erlevnad omedelbart underrä�a den andra parten och göra kommersiellt rimliga ansträngningar för a� undvika eller minimera förseningen.

12.9 Oberoende av bestämmelser

Om och endast i den mån en behörig domstol finner någon bestämmelse i de�a avtal ogenomförbar i e� slutligt och oåterkalleligt beslut, skall en sådan
ogenomförbar bestämmelse ogil�gförklaras och inte påverka de övriga bestämmelserna i de�a avtal. I sådana fall skall parterna i god tro försöka ersä�a varje
ogenomförbar bestämmelse i de�a avtal med en verkställbar bestämmelse som i möjligaste mån återspeglar avsikten med den ursprungliga bestämmelsen.

12.10 Inget undantag. Resurser

Endera partens avstående från något villkor eller villkor i de�a avtal vid något �llfälle ska inte tolkas eller tolkas som e� avstående från de�a villkor i fram�den,
eller någon senare överträdelse av de�a villkor. Alla funk�oner som anges i de�a avtal ska vara kumula�va och komple�era alla andra egenskaper som
�llhandahålls av lag eller rä�visa.

12.11 Y�erligare dokument

Varje part samtycker �ll a� ingå y�erligare handlingar och a� u�öra y�erligare handlingar som rimligen kan vara nödvändiga eller önskvärda för a� fullgöra
sy�et med de�a avtal.

12.12 Formulär

Parterna bekrä�ar a� e� formulär för igenkänning av inköpsorder eller liknande ru�ndokument (�llsammans "formulären") kan användas för a� genomföra
eller administrera bestämmelserna.

i de�a avtal. Parterna är överens om a� villkoren i de�a avtal skall gälla i händelse av konflikt mellan villkoren i de�a avtal och villkoren i dessa formulär, och skall
inte på de�a avtal �llämpa några y�erligare eller olika villkor i sådana formulär.

12.13 Titlar

Titlarna på klausuler eller andra delar av de�a avtal har förts in enbart för referens bekvämlighet, som inte utgör en del av de�a avtal eller ändrar innebörden av
de�a avtal.

12.14 Vägar

De�a avtal får ingås på två eller flera sä�, som var och en skall utgöra en ursprunglig ru� och alla ru�er �llsammans skall utgöra e� enda och samma instrument
och träder i kra� när det undertecknas av var och en av de avtalsslutande parterna och levereras �ll den andra parten i enlighet med de medel som anges i
klausul 11 (meddelanden) eller på �llförlitliga elektroniska sä� (elektroniskt elektroniskt mo�agande elektroniskt).

12.15 Elektronisk leverans och lagring

Leveransen av e� avtal som undertecknats på �llförlitliga elektroniska sä�, inklusive fax eller e-post (med elektroniskt bekrä�at mo�agande), kommer a� utgöra
en effek�v leveransmetod för det undertecknade avtalet. De�a avtal får lagras på elektronisk väg och både en originalkopia och en elektroniskt lagrad kopia av
de�a avtal får användas för alla ändamål, även i alla processer för a� fullgöra rä�gheter eller skyldigheter för parterna i de�a avtal.

12.16 Fullständigt avtal; Tillägg

De�a avtal, �llsammans med eventuella bilagor och �llägg (och som sådana bilagor får läggas �ll, läggas �ll och konsolideras eller ersä�as från �d �ll annan),
som införlivas häri genom hänvisning, innehåller parternas hela samtycke i fråga om deras ald, som införlivar och ersä�er alla �digare överenskommelser och
instrument i ämnet för de�a instrument. Om inte annat anges häri skall parterna inte åläggas någon ändring eller ändring av de�a avtal, såvida det inte görs
genom skri�ligt instrument som undertecknats av en vederbörligen bemyndigad ombud för varje part och som särskilt hänvisar �ll de�a och de�a instrument.

12.17 Tolkningsnormer

Parterna deltog gemensamt i förhandlingarna om och utarbetandet av de�a avtal. I händelse av tvetydighet eller fråga om avsikt eller tolkning skall de�a avtal
tolkas som gemensamt förbere� av parterna och inga premisser eller bevisbörda kommer a� gynna eller skada någon part genom a� förfa�a någon
bestämmelse i de�a avtal.

12.18 Engelska språket

De�a avtal kommer a� utarbetas och ingås och all annan kommunika�on enligt eller i samband med de�a avtal kommer a� vara på engelska. Varje översä�ning
�ll något annat språk får inte vara en officiell version av avtalet, och i händelse av konflikt i tolkningen mellan den engelska versionen och en sådan översä�ning
ska den engelska versionen ha företräde.

12.19 Rä�egångskostnader

Varje part skall bära sina egna rä�egångskostnader för utarbetandet och ingåendet av de�a avtal.

e�ersom avtalet är så rä�vist och kontrakterat har de gjort de�a avtal korrekt undertecknat och formaliserat den dag som ursprungligen angavs ovan

 

LIESBETH LEONIE MARJOLEINE SKÅPBIL GORKOM

PFIZER EXPORT B.V
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ROBERTO FERREIRA DIAS

DIREKTÖR FÖR INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOLOGISTIK.

 

 

BILAGA A - SPECIFIKATIONER

Ska införas e�er gil�ghetsdatumet (och i alla fall kanter av leveransen i linje med det överenskomna leveransschemat)

 

BILAGA B - LEVERANSPLAN OCH PRIS - FÖR DEN URSPRUNGLIGA INKÖPSORDERN (CONFIDENCIAL)

Kvartal /
Trimestre

Andra kvartalet 2021 Q3 2021 Total  
2021 T2 2021 T3  

Doser / doser 13.518.180 86.482.890 100.001.070

Pris per dos /
Pris per dos USD 10,00

USD 10,00
USD 1 000 010 700,00 

Priset på en y�erligare beställning kan komma a� granskas.

 

BILAGA C - LEVERANSDOKUMENTATION - Dokumenta�on och leveransanteckningar - Termisk behållare Dokumenta�on

Det föreskrivs för närvarande a� följande kommer a� levereras med varje leverans av produkterna:

1. Informa�onsblad/nödanvisningsblad (USA) - 5 (fem) 3x2" vikta faktablad i en plastpåse

2. Pfizer-broschyr - 1 (en) per värmebehållare som innehåller informa�on om hantering och lagring av produkten, inklusive

- Hä�e för hantering av torris

Säkerhetsdatablad (SDS) för torris

- Returinstruk�oner för GPS-inspelare och termiskt fraktsystem

- E� oberoende SDS för torris

- Blanke�ke� - tomt e�ke�mål: för transportörer a� märka torrise�ke�en för a� indikera a� termiska behållare är tomma (inte innehåller torris)

3. Retur fraktsedel - 1 (en)

4. Utgående frakte�ke� - 1 (en), standarde�ke� på termisk behållare

5. Innehållse�ke� - 1 (en) intern flike�ke�, upphämtningse�ke� beskriver hur många kartongbrickor som finns i termiska behållaren.

Bevis på leveransdokumenta�on

Pfizer avser för närvarande a� använda transportörens leveranssignal som leveransbevis.

Bevis på leveransdokument kan nås online baserat på iden�fierings- och spårningsnumret. Se exempel* UPS

 

BILAGA D - LEVERANSSPECIFIKATIONER - Specifika�oner för produktleverans, lagring och hantering

Transporter kommer a� anlända i en termisk container för långdistanssjöfart enligt Pfizers specifika�oner för märkning och förpackning i bilaga E("Termiskt
u�ag"). Vid denna �dpunkt kommer minimiförpackningen i en försändelse a� vara 1 (en) bricka med 195 ampuller eller 1170 doser av produkten.

Köparen ska se �ll a� en exklusiv person vid den förväntade ankoms�den �ll des�na�onsorten kommer a� vara �llgänglig för a� ta emot Produkten,
underteckna leveransacceptansen och omedelbart, högst upp �ll 24 (tjugofyra) leverans�mmar, stänga av temperaturinspelaren i termiska behållaren och:

a) överföra Produkten �ll:

i. En frys med ultralåg temperatur ("ULT") på -75 oC (+/- 15 oC). eller

ii. e� kylskåp på 2-8ºC; eller

b) hålla produkten med �llräcklig �llgång �ll torris i enlighet med de frysprotokoll som föreskrivs nedan, och denna inledande återfrysning ska ske senast 24
(tjugofyra) �mmar e�er mo�agandet av leveransen.

Köparen bekrä�ar följande stabilitetsscheman på gil�ghetsdatumet

● Produkten har en hållbarhets�d på upp �ll 6 (sex) månader när den förvaras vid en konstant av -75o C (+/- 15 oC)

● Termiska behållaren får användas som �llfällig förvaring i upp �ll 30 (tre�o) dagar, förutsa� a� torris fylls på vid mo�agandet och minst var 5 (fem) dag enligt
Pfizers riktlinjer

● Produkten har en effek�v livslängd på upp �ll 5 (fem) dagar när den förvaras i kylskåpstemperaturer på 2-8ºC

● När produkten har �nats upp och rekons�tuerats kan den behållas i upp �ll 6 (sex) �mmar vid standard rumstemperatur (2-30 °C)

Eventuell y�erligare leverans eller distribu�on av Produkten av köparen från des�na�onsställena kommer a� ske via en ackrediterad transpor�jänst, eller genom
användning av si� eget logis�ksystem, vilket säkerställer leverans följande dag från des�na�onsplatsen �ll produktens användningsställe; Dessutom ska köparen
ansvara för a� säkerställa kon�nuerlig överensstämmelse med kraven i kylkedjan för eventuell e�erföljande distribu�on e�er leverans �ll en annan
bestämmelseort än en användningspunkt för produkten. Under alla omständigheter ska köparen se �ll a� alla produkter transporteras (a) i termiska behållaren
med återfrysning som u�örs i enlighet med de återfrysningsprotokoll som anges nedan; eller b) en alterna�v transportbehållare som köps av köparen i varje
enskilt fall för a� upprä�hålla de temperaturkrav som anges nedan. Alla kostnader i samband med mo�agande, hantering, lagring och y�erligare leverans av
Produkten ska vara köparens ansvar, och köparen ska se �ll a� alla platser där någon produkt levereras av eller för köparens räkning kommer a� uppfylla kraven i
denna bilaga D och uppfylla de standarder som anges häri.

Protokoll för uppackning av produkten och återfrysning: Se �llägg 1 och 2 i bilaga D

Krav på leveransplats:

1. USA, Vaccina�onspunkter för villkorligt godkännande, förhandsgodkännande, senare godkännande med -75 o C ULT-frys (+/- 15 c)

2. USA, Vaccina�onspunkter villkorligt godkännande, förhandsgodkännande, godkännande

med �llräcklig �llgång �ll och �llgång �ll torris

3. USA, Vaccina�onspunkter villkorligt godkännande, förhandsgodkännande, e�erföljande godkännande med kylare på 2-8c
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BILAGA D - LEVERANSSPECIFIKATIONER

TILLÄGG 1 - UPPACKNING OCH ÅTERFRYSNING: TERMISK BEHÅLLARE A

TILLÄGG 2 - UPPACKNING OCH ÅTERFRYSNING: TERMISKT KÄRL B

 

INSTRUKTIONER FÖR BEREDNING OCH ADMINISTRERING AV VACCINET

Avlägsnande av ampuller för upp�ning:

● Ta bort 1 ampull för var sjä�e mo�agare från förvaringen enligt det planerade vaccina�onsschemat.

● Ampuller kan förvaras i kylskåp i 5 dagar (120 �mmar).

Utspädning av vaccin:

● Få 0,9% natriumkloridinjek�on för användning som spädning. Använd inte alterna�va spädning.

● Späd ut den �nade ampullen genom a� �llsä�a 1,8 ml natriumkloridinjek�on �ll ampullen.

● Se �ll a� ampulltrycket utjämnas genom a� avlägsna 1,8 ml lu� i den tomma tunnare sprutan innan du tar bort nålen från ampullen.

Dospreparat:

● Ta bort 0,3 ml av den utspädda doseringslösningen i en ny steril doseringsspruta med en nål som är lämplig för intramuskulär injek�on.

● Använd en ny steril spruta och nål för varje y�erligare dos och se �ll a� ampulllocket rengörs med an�sep�skt medel före varje �llbakadragande.

Administrering av vaccin:

● Utspädda ampuller ska användas inom 6 �mmar e�er utspädning och förvaras mellan 2-30 °C.

● En engångsdos på 30 mcg/0,3 ml följs av en andra dos 21 (+- 2) dagar senare

 

BILAGA E - MÄRKNINGS- OCH FÖRPACKNINGSSPECIFIKATIONER

Specifika�oner för produktmärkning

Produkte�ke�er för primär-, sekundär- och ter�ära förpackningar kommer a� delas närmare landets regelverk.

Det förväntas för närvarande a� följande kommer a� ingå i produktens ursprungliga konst:

Primärförpackning (ampull):

Linjär streckkod: Skannar som det globala kommersiella ar�kelnumret (GTIN) som innehåller det läsbara numret på den na�onella narko�kakoden (NDC).

Sekundärförpackning (kartongbricka):

● Linjär streckkod: Skannar som GTIN-nummer som innehåller det läsbara NDC-numret.

● QR-kod: När den skannas ansluts denna kod �ll en målsida där en kopia av informa�onsbladen för vårdgivaren, pa�enten/mo�agaren och produk�odret för
nödanvändningsauktorisering (dvs. e-broschyr) kommer a� finnas �llgängligt.

2D GS1 DataMatrix: 2D-kodsökningen innehåller g�nnummer, batch- och utgångsinforma�on.

Specifika�oner för produk�örpackningar

Primär förpackning

● 2 ml glasglas (MDV) typ 1, utan konserveringsmedel

● MDV har 0,45 ml fryst flytande läkemedel

● 6 (sex) doser per ampull

Sekundär förpackning "Enkelfack"

● Enkelbricka innehåller 195 ampuller

● 1170 por�oner per bricka

● Fackmätningar (vit låda): 229 X 229 x 40 mm

Ter�är behållare: Termisk behållare (so�box)

● Minst 1 (en) bricka (1170 doser) eller upp �ll 5 (fem) brickor (högst 5850 doser) staplade i en ny�olastyta i kärlet

● Ny�olastlåda nedsänkt i 23 kg torrispellets (9 mm pellets - 16 mm)

● Termiska kärlmätningar:

Interna må�: 245mm X 245mm X 241mm

Externa må�: 400mm X 400mm X 560mm

 

BILAGA F - RETUR OCH BORTSKAFFANDE AV PRODUKTMATERIAL

A. Återvänd

"Logis�kleveransutrustning" avser den termiska behållare för långdistansleverans(termisk behållare) som används för frakt och
temperaturdataövervaknings-/inspelarenhet som är ansluten �ll de�a termiska behållare.

När torris inte längre behövs öppnar du logis�kleveransutrustningen och lämnar den i rumstemperatur i e� välven�lerat område. Torris kommer a�
återublimeras från fast �ll gas. Lämna INTE torris utan uppsikt.

Förvara den tomma logis�kleveransutrustningen �lls den returneras på en lämplig ren och säker plats för a� skydda och upprä�hålla utrustningens
funk�onalitet (t.ex. förvara inte utomhus under okontrollerade förhållanden, utsa� för �d, utsa� för skadedjur etc.

Retur av logis�kleveransutrustningen som ska göras inom tre�o (30) dagar e�er leverans av produkten �ll köparens mo�agare på
des�na�onsplatsen/des�na�onerna. Instruk�oner och returlogis�k kommer a� �llhandahållas inu� termiska behållaren och kommer också a� finnas �llgänglig
på Pfizers webbplats. I händelse av a�: (a) Logis�kleveransutrustningen (eller någon del därav) inte (i) levereras �ll returbäraren inom tre�o (30) dagar från
leveransen av Produkten eller (ii) tas emot av Pfizer inom 5 (fem) dagar e�er köparens returdatum; eller (b) Logis�kleveransutrustningen (eller någon del därav)
skadas på något sä� (bestäms e�er Pfizers eget go�innande), pfizer har rä� a� debitera köparen $ 450 (exklusive moms) för termisk behållare och
temperaturdataövervakning / inspelare; och köparen kommer a� betala inom 30 dagar från dagen för eventuella fakturor för sådana belopp. Köparen medger
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a� e� sådant värde representerar en rimlig förhandsbedömning av ersä�ningskostnaden för sådan logis�kleveransutrustning �ll följd av köparens fallissemang,
handling eller underlåtenhet.

B. Kassera

"ContainerPrimary Units"avser ampuller som innehåller produkten.

Destruk�on av primära containerenheter som har öppnats eller inte använts bör ske i en korrekt licensierad anläggning för a� hantera och förstöra
läkemedelsavfall, medicinskt avfall och/eller farligt avfall, och destruk�on måste ske genom krossning eller förbränning.

"Sekundära lådor"avser omedelbara lådor som innehåller produktampulla.

Sekundära lådor måste vanställas och förstöras i enlighet med lokala avfallshanteringstjänster för kliniska anläggningar, och sekundära lådor kan inte kasseras i
ru�nmässiga insamlings- eller återvinningscentraler för hushållsavfall.

 

BILAGA G - MODELL FÖR INKÖPSORDER

Parterna är överens om a� alla inköpsorder ska innehålla minst följande informa�on:

- Köparens namn (inköpsorder måste lämnas �ll Pfizer på köparens officiella brevhuvud)

- Kod för ska�eklassificering

- Köparens adress

- Köparens e-postadress och telefonnummer

- Inköpsordernummer

- Informa�on om des�na�onens plats (namn/adress och kontaktperson)

- Produktbeskrivning

- Produktkvan�tet

- Produktpris

- Totalt inköpsorderpris

- Referens �ll kontrakt

- Datum för u�ärdande av inköpsordern

- Förfallodatum för inköpsorder
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TILLVERKNINGS- OCH LEVERANSAVTAL

MELLAN

PFIZER EXPORT B.V.

OCH

BRASILIENS FEDERALA REGERING företräds härmed av hälsoministeriet

 
DATERAD FRÅN OCH MED

den 15 mars 2021

TILLVERKNINGS- OCH LEVERANSAVTAL

DETTA TILLVERKNINGS- OCH LEVERANSAVTAL daterat från och med mars 15 2021 ("iverkan") görs av och mellan Pfizer Export B.V. med kontor på Rivium We
Capelle aan den lJssel, Nederländerna (nedan kallatPfizer)och hälsoministeriet,som agerar för egen räkning och för staten Brasilien med kontor vid Esplanaden, blo
Building, City of Brasilia, Federal District (nedan kalladKöparen"). Köparen och Pfizer kan häri individuellt kallas " part "ellerkollek�vt som "parterna".

 

medan Pfizer Inc. ("Pfizer US") och BioNTech SE, e� företag organiserat och befintligt enligt lagarna i Tyskland ("BioNTech",�llsammans med Pfizer och Pfizer US
samarbetar för a� utveckla e� vaccin för a� hantera den globala COVID-19-pandemin;

 

Pfizer US och BioNTech ska ansvara för alla krav i processerna för godkännande av kliniska prövningar, godkännande för nödanvändning och/eller godkännand
Produkten.

 

Köparen vill köpa produkten för användning i Brasilien och Pfizer vill �llverka och leverera en sådan produkt �ll köparen. Och

 

Parterna är villiga a� genomföra ovanstående i enlighet med de villkor som fastställs i de�a avtal.

 

MED hänsyn �ll dessa premisser och de överenskommelser och överenskommelser som anges häri, vars �llräcklighet härmed erkänns och godkänns och avs
bindande, kommer parterna därför överens om följande:
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1.Defini�oner.

 

I dess mening som används i de�a avtal skall följande termer ha de betydelser som anges nedan.

 

1.1"Justerad leveransplan" skall ha den betydelse som anges i avsni� 2.4 f.

 

1.2"Försko�sbetalning" skall ha den betydelse som anges i avsni� 3.2 a.

 

1.3"Affiliate(er)betyder, med avseende på varje part eller, i förekommande fall, BioNTech, något företag, partnerskap eller annan enhet eller person som 
kontrollerar eller kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med den namngivna parten, inklusive Pfizer US, eller, i förekommande fall, BioNTech. Vid �llä
defini�on skall "kontroll" (inklusive, med korrela�v betydelse, termerna "kontrollerad av" och "under gemensam kontroll med") antas föreligga om något av följand
a) När det gäller företagsenheter, Direkt eller indirekt ägande av minst fem�o procent (50 %) av de ak�er eller ak�er som har rä� a� rösta för val av styrels
bolagsenhet eller direkt eller indirekt moderföretag �ll sådan bolagsenhet, och b) när det gäller icke-bolagsenheter, direkt eller indirekt ägande av minst fem�
kapitalandelen med befogenhet a� styra ledningen och poli�ken för icke-företagsenheter.

 

1.4"Avtal" avser de�a �llverknings- och leveransavtal och alla bilagor �ll de�a, e�ersom detsamma kan ändras, ändras och omfördelas, komple�eras eller på ann
�d �ll annan.

 

1,5"-�lldelning " skall ha den betydelse som anges i avsni� 2.5 a.

 

1,6"auktorisering:villkorat godkännande eller godkännande för försäljning.

 

1.7"BioNTech" skall ha den betydelse som anges i skälen.

 

1,8"arbetsdag" betyder alla dagar förutom lördag, söndag eller helgdag i New York, New York eller São Paulo eller Brasilia.

 

1.9"Kommersiellt rimliga insatser" avser de ansträngningar som Pfizer ska göra för a� uppnå det relevanta målet, den verksamhet och den grad av ansträngnin
liknande beläget (med avseende på storlek, resurser och �llgångar) inom läkemedelsindustrin skulle använda e� liknande mål i sina egna kommersiella intres
omständigheter och med beaktande av relevanta risker, osäkerheter, begränsningar och utmaningar i utvecklingen, �llverkningen, kommersialiseringen och dist
vaccinprodukt för covid-19, med beaktande av följande faktorer: fak�ska och poten�ella frågor om säkerhet och effek�vitet, nyhet, produktprofil, den då nuvarand
för en sådan produkt, den sannolika �dpunkten för produktens inträde på marknaden. Produktens regelverk och status, överensstämmelse med lagar, produkten
och andra liknande produkter, förmågan a� producera eller erhålla �llräcklig leverans av Produkten eller komponenter eller material som används vid �llverkninge
andra relevanta vetenskapliga, tekniska, opera�va och kommersiella faktorer, i varje enskilt fall mä� med fakta och omständigheter vid den �dpunkt då sådana anst

 

1.10villkorligt godkännande: e� villkorat godkännande för försäljning av produkten, inklusive ini�alt under �llstånd för nödanvändning eller annan form av god
beviljat av (a) (i) Usa:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet, eller (ii) Europeiska kommissionen; och b) Den na�onella hälsoövervakningsmyndigheten(ANVISA)som
släppas ut på marknaden i Brasilien.

 

1.11"Konfiden�ell informa�on" avser all konfiden�ell eller äganderä�sskyddad informa�on, annan än undantagen informa�on, i någon form, som direkt eller in
Mo�agaren eller dess representanter av eller på uppdrag av den avslöjande parten i enlighet med de�a avtal, oavse� hur informa�on lämnas ut, lämnas ut, 
observeras an�ngen märkt "Konfiden�ell" eller, om den är muntlig, förklaras vara konfiden�ell när den lämnas ut och bekrä�as skri�ligen inom tre�o (30) dagar
Konfiden�ell informa�on omfa�ar, utan begränsning, villkoren i de�a avtal. Underlåtenhet a� märka konfiden�ell informa�on som lämnas skri�ligen nedan som
inte leda �ll a� informa�onen betraktas som icke-konfiden�ell, med bördan för den utlämnande parten a� bevisa a� sådan informa�on tydligt borde ha varit känd
med sakkunskap i ämnet, baserat på informa�onens art och omständigheterna för dess utlämnande, vara konfiden�ell informa�on, förutsa� a� den avslöjande par
goda ansträngningar för a� tydligt markera konfiden�ell informa�on som sådan.

 

1.12"Kontrakterade doser" skall ha den betydelse som anges i avsni� 2.3 a.

 

1.13Covax-faciliteten:den globala upphandlingsmekanismen för upphandling och leverans av doser av godkänt vaccin mot covid-19.

 

1.14 "Current Good Manufacturing Prac�ces" eller "cGMP" avser �llämplig god �llverkningssed enligt den brasilianska lags��ningen, inklusive men inte begränsa
och eventuell e�erföljande lags��ning från �d �ll annan, som gäller vid �dpunkten för �llverkningen av produkten.

 

1.15"Leveranspris" skall ha den betydelse som anges i avsni� 3.2 b.

 

1.16"Leveransplan" skall ha den betydelse som anges i avsni� 2.4 d.
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1.17"Leveransspecifika�oner" skall ha den betydelse som anges i avsni� 2.4 d.

 

1.18"Avslöjande part" avser parten eller någon av dess do�erbolag som avslöjar, eller orsakar a� avslöjas, konfiden�ell informa�on �ll den andra parten e
do�erbolag.

 

1.19"I kra�datum" skall ha den betydelse som anges i ingressen.

 

1.20"Undantagen informa�on" avser informa�on som a) Mo�agaren eller någon av dess representanter lagligen innehade, vilket framgår av kompetenta bevis, inn
parten lämnade ut sådan informa�on enligt de�a avtal; b) redan var allmänt �llgänglig och offentlig vid �dpunkten för offentliggörandet, eller blir offentlig (a
mo�agarens eller dess företrädares överträdelse av de�a avtal), (c) Mo�agaren eller något av dess representanter erhåller lagligen från en person som inte
tystnadsplikt (eller annat förbud mot a� lämna ut informa�onen) �ll den avslöjande parten med avseende på sådan informa�on (och Mo�agaren har gjort rimlig
avseende på dessa); eller (d) Mo�agarens bevis på a� den utgivande parten är �llfredsställande för a� vara �llfredsställande utvecklas självständigt av eller på mo
företrädares vägnar utan användning av, hänvisning �ll, stöd från eller beroende av den konfiden�ella informa�onen. Som e� förtydligande av ovanstående k
utlämnande i det offentliga området inte a� leda �ll a� mer specifik (men relaterad) informa�on betraktas som undantagen informa�on enligt något av ovanst
samma sä� kommer en kombina�on av flera uppgi�er, som individuellt skulle anses vara undantagna från ska�eplikt, inte a� undantas informa�on om inte själv
offentlig, självständigt utvecklad av mo�agaren eller dess representanter eller på annat sä� lagligen i mo�agarens eller någon av dess representanters besi�ning.

 

1,21"-anläggningar: Pfizers �llverkningsanläggningar i Kalamazoo (Michigan) och Puurs, Belgien och BioNTechs två �llverkningsanläggningar, i Mainz och Idar Ober
en annan �llverkningsanläggning som används i samband med �llverkningen av den produkt som Pfizer levererade härunder.

 

1.22 ForceMajeure Event" skall ha den betydelse som anges i avsni� 12.8.

 

1.23"Blanke�er " skall ha den betydelse som anges i avsni� 12.12.

 

1.24"Regering"avser alla förvaltningsnivåer och underindelningar av brasiliens regering (dvs. lokala, regionala, na�onella, provinsiella, federala, administra�v
verkställande organ).

 

1.25ICCskall ha den betydelse som anges i punkt 12.2.

 

1.26 Importörav register" skall ha den betydelse som anges i avsni� 2.8.

 

1.27 "Skadeserliga fordringar" skall ha den betydelse som anges i avsni� 8.2.

 

1.28"Ersä�ningar"skall ha den betydelse som anges i avsni� 8.1.

 

1.29immateriell äganderä�:a) processer, affärshemligheter, uppfinningar, industrimodeller, mönster, metoder, ritningar, upptäckter, resultat, material, formler, fö
kliniska data eller teknisk eller annan informa�on eller data, �llverkning, tekniska och tekniska ritningar, inklusive äganderä� i något av ovanstående, och b) regist
varumärkesapplika�oner, oregistrerade varumärken, handelsutdrag, upphovsrä�, know-how, patent, patentansökningar och alla provisoriska, divisioner, fortsä�n
delvis, förlängningar, subs�tu�oner, förnyelser, registreringar, förlängningar, förlängningar, återutgivningar eller �llägg, inklusive �lläggsskydd, av eller �ll någon av 
och patentansökningar, och alla utländska motsvarigheter �ll något, eller �ll någon, av ovannämnda patent och patentansökningar.

 

1.30 "Specifika�oner förmärkning och förpackning " skall ha den betydelse som anges i avsni� 2.4 e.

 

1.31latent defekt" avser en defekt som gör a� produkten inte överensstämmer med �llämpliga specifika�oner som köparen kan visa var närvarande vid �dpunkten
av produkten �ll köparen och som inte kunde ha upptäckts av köparen, dess designee eller deras personal vid leverans genom noggrann inspek�on.

 

1.32 "Lag/s" innebär, kollek�vt, alla �llämpliga na�onella och lokala lagar, s.k. s.k. lagar, förordningar, regler, förordningar, förordningar, dekret eller andra u�
regering, administra�v eller rä�slig myndighet som har verkan av lagen.

 

1.33 Förluster"skall ha den betydelse som anges i punkt 8.1.

 

1.34 "Godkännande för försäljning" avser godkännande för försäljning, eller sådant annat �llstånd med liknande verkan, för den produkt som beviljats av ANVISA,
varierade lydelse från �d �ll annan, som gör det möjligt a� släppas ut på marknaden i Brasilien enligt lag.

 

1.35" Produkt som inte uppfyller kraven" skall ha den betydelse som anges i avsni� 4.4 a.
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1.36 "Part" eller "Parter" skall ha den betydelse som anges i ingressen.

 

1.37 "Person" avser varje fysisk person, enhet, företag, allmänt partnerskap, kommanditbolag, kommanditbolag, joint venture eller liknande enhet eller organ
innehavare, annan affärsorganisa�on, förtroende, union, förening eller regering.

 

1.38 "Personal" avser alla do�erbolag, underleverantörer eller andra tredje parter, och anställda och agenter för var och en av dem, som används av endera p
tjänster eller skyldigheter eller i samband med de�a avtal.

 

1.39Pfizer" skall ha den betydelse som anges i ingressen.

 

1.40Pfizer US" ska ha den betydelse som anges i ingressen

.

1.41bestämmelseortskall ha den betydelse som anges i avsni� 2.4 b.

 

1.42" Pris" skall ha den betydelse som anges i avsni� 3.1.

 

1.43 "Privilegier och immunitet" avser alla privilegier, immuniteter eller lags��ning i Brasilien, inklusive program för ersä�ning av vaccin utan fel, pandemiska 
immunitet mot kostym eller ansvar eller skydd, försvar eller ansvarsbegränsningar (oavse� om de är lagstadgade, reglerande, sedergat, sedergat malm), befintliga
separat kan skydda ersä�ningar från förluster.

 

1.44"Produkt:läkemedlet BNT162b2, e� nukleosidmodifierat budbärar-RNA-vaccin (mRNA) som kodar för e� op�merat SARS-CoV-2-full längd spikglykoprotein (S) i
flerdosflaska som måste spädas ut för vilken godkännande har beviljats eller söks, inklusive eventuella senare ändringar som godkänts av den berörda �llsynsm
undvika tvivel är förändringar av den ak�va substansen eller an�gena egenskaper hos BNT162b2 som kodar en variant eller ny stam av SARS-CoV-2 samt varj
BNT162b2 u�ryckligen uteslutna från "Produktens" omfa�ning enligt defini�onen häri, liksom alla andra betydande produk�örändringar som Pfizer eller BioNTech 
do�erbolag rimligen kan fastställa.

 

1.45produktmaterial:alla förpackningsmaterial och komponenter som behövs för leverans av produkten.

 

1.46 "Inköpsorder" avser e� skri�ligt eller elektroniskt beställningsformulär som köparen lämnat in �ll Pfizer i enlighet med villkoren i de�a avtal som �llåter �llve
av produkten, i väsentlig grad den form som bifogas som bilaga G (som då och då kan uppdateras av Pfizer e�er meddelande �ll köparen).

 

1.47" Köparen" skall ha den betydelse som anges i ingressen.

 

1.48 "Mo�agare" avser den part som får konfiden�ell informa�on från den andra parten.

 

1.49 "Register" avser böcker, dokument och andra uppgi�er om alla frågor som rör uppfyllandet av skyldigheter enligt de�a avtal.

 

1.50 "Representanter" avser, med avseende på Mo�agaren, dess do�erbolag och dess respek�ve styrelseledamöter, tjänstemän och anställda, agenter, entre
rådgivare och representanter som (a) är föremål för tystnadspliktsom skyddar den konfiden�ella informa�onen på villkor som inte är mindre restrik�va än de som
och (b) har e� behov av a� känna �ll den konfiden�ella informa�onen i samband med de�a avtal .

 

1.51specifika�oner:materialspecifika�onerna för �llverkning, bearbetning, förpackning, märkning, testning och provningsförfaranden, leverans, lagring och lev
enligt bilaga A e�er ikra�sä�ningsdagen (och under alla omständigheter före leverans i enlighet med överenskommet leveransschema), och e�ersom sådana
ändras, komple�eras eller på annat sä� ändras av Pfizer och meddelas köparen.

 

1.52" Leverantörer" ska ha den betydelse som anges i ingressen.

 

1.53" Ska�er" skall ha den betydelse som anges i avsni� 3.4.

 

1.54 "Term", med avseende på de�a avtal, skall ha den betydelse som anges i avsni� 6.1.

 

1.55 "Tredje parts förmånstagare" eller "tredjepartsmo�agare" skall ha den betydelse som anges i avsni� 12.5 a.

 

1,56" USD" betyder den lagliga valutan i USA.
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1.57 "Vaccin" ska omfa�a (a) alla vacciner som helt eller delvis �llverkas eller levereras, direkt eller indirekt, av Pfizer eller BioNTech eller något av deras do�erbolag
förebygga den mänskliga sjukdomen COVID-19 eller någon annan mänsklig sjukdom, i varje enskilt fall som orsakas av något av viruset SARS-CoV-2, och/eller någon
stammar, muta�oner, modifieringar eller derivat av det föregående, som (i) upphandlas av Köparen på något sä�, oavse� om det är enligt avtalet eller genom n
dona�on, inklusive från någon tredje part eller på annat sä�, oavse� om det är �llåtet a� arrestera 2.1 eller inte, och oavse� om det upphandlades före eller e�e
de�a avtal, eller (ii) administreras i Brasilien ("territoriet")av pfizer (inklusive �ll anställda och agenter), oavse� om det är med kontrakterade doser eller icke-kontr
oavse� om de administreras före eller e�er genomförandet av de�a avtal; b) Varje produkt, teknik eller produkt som används vid administrering av eller för a� förb
eller effekten av e� sådant vaccin. c) varje komponent eller beståndsdel i a eller b, d) användning eller �llämpning av någon produkt som avses i a-b.

 

1.58 "moms" avsermervärdesska�, inklusive men inte begränsat �ll ska� på distribu�on av varor och tjänster, socialt bidrag �ll programmet för social integra�on
för a� finansiera den sociala tryggheten.

 

Om inte annat u�ryckligen krävs i sammanhanget, a) användningen av något kön häri bör anses omfa�a hänvisningar �ll an�ngen eller båda könen, och använd
som anses vara a� inkludera plural (och vice versa). b) Orden "inkludera", "omfa�ar" och "inklusive" skall anses följas av frasen "utan begränsning". c) Ordet "
samma innebörd och verkan som ordet "skall". d) Varje defini�on av eller hänvisning �ll e� avtal, instrument eller annat dokument häri skall tolkas som a� det av
instrument eller annat dokument från �d �ll annan a, komple�erat eller på annat sä� ändrat (med förbehåll för eventuella begränsningar av sådana ändringar, �
som framförs häri). e) Varje hänvisning häri �ll en person skall tolkas så a� personens e�erträdare inkluderas och �lldelas. f) Orden "häri", "därav" och "käunder", 
betydelse, skall tolkas så a� de hänvisar �ll de�a avtal i sin helhet och inte �ll någon särskild bestämmelse om de�a. g) Alla hänvisningar häri �ll avsni� eller bilag
de hänvisar �ll avsni� eller bilagor i de�a avtal, och hänvisningarna �ll de�a avtal omfa�ar alla bilagor �ll de�a avtal. h) meddelandet: skri�ligt meddelande (särsk
innehålla meddelanden, samtycken, godkännanden och andra skri�liga meddelanden som avses i de�a avtal. (i) Hänvisningar �ll någon särskild lag, regel eller föro
avsni� eller annan uppdelning av denna, skall anses omfa�a de då gällande ändringarna av denna eller någon ersä�nings- eller e�erföljande lag, regel eller re
Termen "eller" ska tolkas i den inkluderande mening som vanligen förknippas med termen "och/eller".

 

2: a leverans av produkten.

 

2.1 Avtal om leverans.

 

a) I ar�kel 3.1 skall Under perioden ska Pfizer använda kommersiellt rimliga ansträngningar för a� leverera eller ha levererat Produkten �ll Köparen, och Köparen 
under förutsä�ning a� och i enlighet med villkoren i de�a avtal.

 

b) I ar�kel 3.1 skall Köparen erkänner och samtycker �ll a� (i) Pfizers ansträngningar a� utveckla och �llverka Produkten är ambi�ösa �ll sin natur och föremål för b
osäkerheter, och (ii) det faktum a� alla andra läkemedel eller vacciner för a� förebygga, behandla eller bota COVID-19-infek�on framgångsrikt utvecklas eller be
�digare än beviljandet av godkännande för produkten inte kommer a� förändra den nuvarande situa�onen för akuta behov av förebyggande av spridningen av CO
som utgör allvarliga hot mot och skadliga effekter på allmänhetens liv och hälsa.

 

c) I ar�kel 3.1 skall Trots de ansträngningar och eventuella uppska�ade datum som anges i leveransschemat erkänner parterna a� produkten har slu�ört kliniska 
och a� produkten, trots Pfizers ansträngningar inom forskning och utveckling och �llverkning, kanske inte lyckas på grund av tekniska, kliniska, regulatoriska, �llve
eller andra utmaningar eller misslyckanden.

 

d) I ar�kel 3.1 skall Pfizer och dess do�erbolag ska därför inte ha något som helst ansvar för pfizers eller dess do�erbolags underlåtenhet a� utveckla eller erhå
produkten i enlighet med de uppska�ade datum som beskrivs i de�a avtal. Även om Produkten utvecklas framgångsrikt och erhåller auktorisering, har Pfi
underlåtenhet a� leverera doser i enlighet med eventuella uppska�ade leveransdatum som anges häri (annat än vad som u�ryckligen anges i de�a avtal), och i
sådant fel ge köparen någon rä� a� avbryta beställningar för några kvan�teter av produkten.

 

e) I ar�kel 3.1 skall Pfizer ska hålla Köparen informerad om utvecklingen av produktens materialutveckling och ska förse Köparen med sådan informa�on om de
Köparen rimligen begär.

 

f) I ar�kel 3.1 skall Köparen, inklusive någon närstående person eller någon av köparens agenter, förbinder sig a� uteslutande erhålla all sin leverans av något vacci
eller deras respek�ve do�erbolag avsedda för a� förebygga den mänskliga sjukdomen COVID-19 (inklusive produkten) an�ngen (i) direkt från Pfizer eller från P
anläggningen, eller (ii) från en tredje part, genom dona�on, återförsäljning eller på annat sä�, endast om Köparen har erhållit Pfizers skri�liga medgivande i förväg
av de�a avsni� 2.1 f skall anses vara e� obotligt väsentligt bro� mot de�a avtal, och Pfizer kan omedelbart säga upp de�a avtal �ll avsni� 6.2. För tydlighetens s
de�a avsni� 2.1 f hindra köparen från a� köpa konkurrerande vaccinprodukter från tredje part.

 

2.2 Kapacitet.

 

Pfizer ska använda kommersiellt rimliga ansträngningar för a� bygga eller erhålla �llverkningskapacitet för a� kunna �llverka och leverera produkten �ll köpa
bestämmelserna i de�a avtal.

 

2.3 Inköpsorder.

 

(a) Inom fem (5) dagar e�er genomförandet av Avtalet ska Köparen �ll Pfizer lämna in en juridiskt bindande och oåterkallelig inköpsorder för 100 001 070 (hu
sju�o) doser ("Kontrakterade doser") av produkten ("Ini�al Inköpsorder").
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(b) Inköpsordern ska �llhandahållas �llsammans med Köparens ordernummer, ska�e-ID-nummer och fakturaadress. Pfizer ska skri�ligen acceptera a� inköpsord
de�a avtal, och den bekrä�ade inköpsordern ska vara bindande för parterna och på de villkor som anges i de�a avtal.

 

(c) Köparen kan begära y�erligare doser under avtalets löp�d, men endast e�er a� ha informerats om a� i) Pfizer har �llgång �ll sådana y�erligare begärda dose
och (ii) Pfizer samtycker e�er eget go�innande �ll a� �lldela köparen sådan y�erligare order. Om Pfizer �llhandahåller köparen skri�lig bekrä�else av (i) och
meddela köparen (A) a� acceptera sådan y�erligare order och begära a� köparen lämnar in en juridiskt bindande och oåterkallelig inköpsorder för sådan y�erlig
med villkoren i de�a avsni� 2.3 c, eller (B) meddela Köparen om y�erligare eller reviderade villkor som Pfizer skulle kräva i samband med sådan y�erligare or
genomförandet av en ändring för a� inkludera Pfizers y�erligare eller reviderade villkor för sådan y�erligare order skulle Köparen lämna in en juridiskt bindan
inköpsorder för sådan y�erligare order. För tydlighetens skull, med undantag för eventuella y�erligare eller reviderade villkor som Pfizer har fastställt för �lläggsord
en ändring av de�a avtal vid �dpunkten för en sådan y�erligare order), kommer varje y�erligare order också a� omfa�as av samma villkor som anges i de�a a
e�erföljande ändringar av de�a), beroende på vad som är �llämpligt. Alla accepterade y�erligare order måste göras under avtalets löp�d. När Pfizer accepterar e
y�erligare order (oavse� om det är genom ändring av de�a avtal eller inte) ska de doser som omfa�as av den accepterade �lläggsordern kontrakteras doser
överlämnat och godtagande av en y�erligare order ska köparen betala Pfizer den extra försko�sbetalningen (beräknad som 20% av priset per dos mul�plicerat
omfa�as av �lläggsordern) inom �o (10) dagar e�er inköpsordern för en sådan y�erligare order ("Y�erligare försko�sbetalning"). Köparen ska betal
försko�sbetalning, och Pfizer ska �llhandahålla en uppdaterad bilaga B för a� återspegla sådan y�erligare order. Full betalning av �lläggsbetalningen samt återstod
för de y�erligare kontrakterade doserna ("Y�erligare leveranspris") i enlighet med de villkor som anges häri, inklusive utan begränsning avsni�en 3.2 och 3.3, är v
eventuella doser som omfa�as av �lläggsordern. Om köparens underlåtenhet a� betala Pfizer för �lläggsbetalningen leder �ll en försening av leverans
�llhandakomna doserna a� vara av ensam risk för Köparen, och Pfizer ska inte ha något ansvar gentemot köparen avseende sådan försening eller y�erligare oförm
Pfizer.

 

2.4 Leveransschema.

 

a) Pfizer ska leverera produkt-DAP – vid VTC-Log i Guarulhos/SP Incoterms 2020.

 

b) Parterna är överens om a� leverans av leverans av produkter skall ske på e� ställe, på VTC-Logs adress, på Jamil Zarif street, n. 684, Jardim Santa Vicência
postnummer 07143-000, staden Guarulhos i delstaten São Paulo, Brasilien ("Bestämmelseort"). under förutsä�ning a� i) platsen uppfyller kraven i bilaga D, ii) leve
av en avtalad transportör av Pfizer, och iii) platsen är en auktoriserad plats för a� ta emot Produkten, vars bevis ska presenteras för Pfizer på köparens officiella br
officiellt format som är godtagbart för Pfizer, och ska �llhandahålla y�erligare informa�on, som Pfizer begärde före leveransen, för a� verifiera e� sådant �llst
under alla omständigheter ha möjlighet a� på e� rimligt sä� begränsa antalet platser där leveranser av produkten ska levereras. Parterna är dock överens om a� 
Produkten och risken för förlust eller skada ska överföras �ll Köparen enligt defini�onen i avsni� 2.8 i de�a avtal, och (b) Köparen ska ha fullt ansvar och ansvar för 
transport och distribu�on e�er leverans �ll någon bestämmelseort som inte är en användningspunkt för Produkten, inklusive men inte begränsat �ll a� säkerstä
bilaga D.

 

c) Varje hö� av produkten skall ha en minsta volym på 195 injek�onsflaska/1170 doser av produkten, eller annan minsta beställningskvan�tet som �llhandahåll
under perioden.

 

(d) Pfizer får leverera Produkten genom separata avbetalningar och ska använda kommersiellt rimliga ansträngningar för a� uppfylla leveransschemat i bilaga B ("
förutsa� a� ingen produkt får levereras förrän godkännandet har mo�agits och köparen är förenlig med, �ll Pfizers belåtenhet, de villkor som anges i avsni� 9.5
å�öljas av den dokumenta�on som anges i bilaga C (som kan uppdateras från �d �ll annan av Pfizer e�er meddelande �ll köparen) och ska vara i enlighet med, oc
de leveransspecifika�oner som ska anges i bilaga D (som ska fyllas i e�er i kra�datumet, men under alla omständigheter före leverans i enlighet med
leveransschemat, och som kan uppdateras från �d �ll annan av Pfizer e�er meddelande �ll köparen) ("Leveransspecifika�oner").

 

e) Produkten ska märkas och förpackas i enlighet med de förpackningsspecifika�oner som ska anges i

 

(f) Om e� �llstånd beviljas e�er den 31 mars 2021 men före den 30 september 2021 kommer leveransplanen a� revideras för a� lägga �ll �dsperioden mellan de
dagen för auktoriseringen ("Justerad leveransplan").

 

(g) Om Pfizer inte kan leverera några kontrakterade doser av tekniska eller andra skäl från de anläggningar som är avsedda a� producera de kontrakterade dosern
samtycker Pfizer �ll a� använda kommersiellt rimliga ansträngningar för a� erhålla leverans av produkten från en annan plats, beroende på �llgången �ll leverans.

 

(h) Om auktorisering tas emot senast den 30 september 2021, men senast den 30 april 2022 kan Pfizer inte �llverka eller leverera några kontrakterade doser av tekn
från några anläggningar, pfizer kommer inte a� ha någon skyldighet a� leverera mot, Justerad leveransplan eller en inköpsorder.

 

2.5 Produktbrist.

(a) Om auktorisering tas emot men det inte finns �llräckligt med leverans för a� leverera hela antalet kontrakterade doser enligt leveransschemat (inkl
leveransschemat), inklusive i den mån eventuell brist beror på e� krav på Pfizer a� omdirigera �llgänglig leverans av produkten �ll en annan marknad, ska Pfize
�llhandahålla meddelande (och hantera all kommunika�on i samband med eventuella produktbrister). E�er mo�agandet av e� sådant meddelande ska 
instruk�oner som anges i meddelandet i �d (och i högst 24 �mmar). Under förutsä�ning a� ovanstående, inklusive pfizers krav på a� omdirigera produkten �ll en 
Pfizer besluta om nödvändiga justeringar av antalet kontrakterade doser och leveransscheman på grund av köparen för a� återspegla sådan brist baserat på
fastställas av Pfizer under de då befintliga omständigheterna ("Tilldelning") som ska anges i e� sådant meddelande. Köparen ska anses samtycka �ll en eventuell öv

 

(b) Köparen avstår härmed från alla rä�gheter och rä�smedel som den kan ha enligt lag, i eget kapital eller på annat sä�, som härrör från eller avser: (i) Underl
utveckla eller erhålla godkännande av produkten i enlighet med de uppska�ade datum som beskrivs i de�a avtal; eller (ii) Pfizers underlåtenhet a� leverera de av
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enlighet med leveransschemat. I händelse av inkonsekvens mellan bestämmelserna i de�a avsni� 2.5 (produktbrist) och bestämmelserna i andra delar 
bestämmelserna i de�a avsni� 2.5 (Produktbrist) kontrollera och överströsta bestämmelserna i andra delar av de�a avtal i den utsträckning som sådana inkonsekve

 

2.6 Leveransförseningar.

 

Pfizer kommer under inga omständigheter a� bli föremål för eller ansvarigt för några sena leveransstraff.

 

2.7 Produkthantering

 

(a) Pfizer ska använda kommersiellt rimliga ansträngningar för a� säkerställa a� produkten �llverkas i enlighet med materialspecifika�oner och cGMP.

 

(b) Vid leverans av produkten �ll köparen på bestämmelseorten och, i den utsträckning det är �llämpligt, för vidare distribu�on och/eller transport �ll en bestämm
en användningspunkt för produkten, ska köparen lagra och hantera produkten på det sä� som anges i specifika�onerna, instruk�onerna om bilaga D och de inst
ger för a� säkerställa produktens stabilitet och integritet.

 

(c) För a� undvika tvivel ska Köparen bära alla kostnader för användning av Produkten vid överföring från Pfizer på bestämmelseorten, inklusive, men inte begräns
lagring av Produkten och distribu�on och administrering av Produkten (i förekommande fall) i Brasilien.

 

(d) Köparen är ensam ansvarig och ansvarig för korrekt lagring, hantering, distribu�on, transport, administra�on, användning och bortskaffande av Produkten i Bra
av Produkten �ll Köparen eller dess projektör på bestämmelseorten. Utan a� det påverkar det ovanståendes allmänhet ska köparen se �ll a� a) mo�agaren av Pro
och bortskaffandeinstruk�onerna i bilaga F (som då och då kan uppdateras av Pfizer e�er meddelande �ll köparen) när den kasserar den öppna och oanvända 
förpackningskomponenter; och (b) sådant återvändande och avfallshantering med lagar om läkemedelsavfall, medicinskt avfall eller farligt avfall, när så är lämplig
möjlighet a� debitera Köparen för kostnaden för sådana förpackningskomponenter, utan a� begränsa andra rä�smedel som är �llgängliga för Pfizer, i händelse
uppfyller returkravet i bilaga F.

 

e) Köparen ska ansvara för och se �ll a� all utrustning som används för a� leverera produkten, t.ex. Inom tre�o (30) dagar e�er mo�agandet av Produkten på bes
inte annat följer av avsni� 4.4 b, ska köparen organisera säker retur av all sådan utrustning, inklusive avsändaren och övervakningsanordningen, i enlighet med Pfize

 

(f) Pfizer kan �llhandahålla säkerhetsdatablad och annan informa�on �ll köparen för a� hjälpa köparen a� utveckla processer och förfaranden, inklusive utbildn
produkten och produktmaterialet på e� säkert sä� och i enlighet med lagar, inklusive arbetsmiljölagar. Köparen representerar och garanterar a� Köparen har och sk
mo�agare av produkt- och produktmaterialet har den kompetens som krävs för a� utveckla och genomföra lämpliga procedurer och utbildningsprogram för a�
hantering av produkt- och produktmaterialet på e� säkert och lagligt sä�.

 

2.8 Titel �ll produkt, Risk för förlust

 

Titel �ll Produkten och risk för förlust eller skada ska överföras �ll Köparen vid leverans enligt avsni� 2.4 (Leveransschema) �ll den plats som anges för leve
överenskommits �ll avsni� 2.4 och Köparen ansvarar för lossning av sådan produkt från transportören. För tydlighetens skull ska Köparen ansvara för lossninge
transportören och Pfizers ansvar ska upphöra, och risken för förlust eller skada ska överföras vid transportörens ankomst �ll leveransplatsen och omedelbart
Produkten. Utan a� det påverkar det ovanståendes allmänna egenskaper är köparen, e�er leverans av Produkten �ll Köparen, fullt ansvarig för och ansvarig i f
produktslöseri och för a� säkerställa lämplig avy�ring i enlighet med avsni�en 2.7 d och 2.7 e.

 

Köparen är ensam importör av Produkten inför de berörda tullmyndigheterna i Brasilien ("Importör av register") och är ansvarig för a� på egen risk och bek
importlicens eller annat officiellt �llstånd och u�öra alla tullformaliteter för import av produkten i Brasilien. Köparen är också ansvarig för a� i förekommande f
ska�er och andra avgi�er samt kostnaderna för a� u�öra tullformaliteter som ska betalas vid import av produkterna.

 

Utan a� det påverkar �llämpningen av avsni� 4.4 bekrä�ar köparen a� Pfizer under inga omständigheter kommer a� acceptera någon retur av produkten (ell
mo�agandet av Produkten i enlighet med de�a avsni� 2.8 får ingen produktreturer ske under några omständigheter (inklusive fram�da lagerförändri
produktallokering, leverans, e�erfrågan eller ny produktlansering).

3. PRIS OCH BETALNING.

 

3.1 Inköpspris.

 

Köparen ska köpa produkten från Pfizer �ll det pris per dos som anges i bilaga B, exklusive moms och alla andra aktuella eller fram�da ska�er som så småningom
import eller na�onalisering av produkten i Brasilien ("Priset") och i enlighet med villkoren i de�a avtal. Priset ska inkludera alla Pfizers interna kostnader i samband 
leverans av Produkten i enlighet med de�a avtal. Priset ska vara fast för de kontrakterade doser som omfa�as av den ursprungliga inköpsordern. Priset för 
beställning kommer a� granskas.

 

3.2 Fakturor och betalning.
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(a) Vid par�ell ersä�ning av de avspräknade doserna ska köparen betala en försko�sbetalning på 200 002 140,00USD (beräknad som 2USD/dos mul�plicerad me
doserna) inom �o (10) dagar e�er mo�agandet av en faktura u�ärdad på eller e�er i kra�datumet ("Försko�sbetalningen"); förutsa� a� Pfizer inte har någon sk
eller leverera produkten förrän försko�sbetalnings- och leveranspriset har infaller. Alla belopp som förfaller hitåt ska betalas i US-dollar (USD) på det bankkonto so
någon som helst minskning av av klo�ring. Köparen är ensamt ansvarig för a� genomföra valutaavtalet med en lokal bank som sy�ar �ll a� remi�era medel för beta

 

(b) Pfizer ska fakturera Köparen för återstoden av priset för de avsågda doserna ("Leveranspriset") sex�o (60) dagar före det förväntade datumet för varje leverans 
ska vara lika med skillnaden mellan priset för numret på de kontrakterade doserna som levereras vid sådan leverans och en fördelad försko�sbetalning 
kontrakterade doser. Köparen ska betala alla obestridda (i god tro) belopp som ska betalas i USD �ll Pfizer för varje par� av Produkten den �digare av (i) minst �o
beräknade ankomsten av e� sådant par� �ll införselhamnen i Brasilien och (ii) tre�o (30) dagar från dagen för fakturan.

 

c) Fakturor skall lämnas �ll DLOG (hälsologis�kavdelningen vid hälsoministeriets verkställande sekretariat). Pfizer ska innehålla följande informa�on 
inköpsordernumret och faktureringsadressen; och ska också i förekommande fall innehålla typbeskrivning, ar�kelnummer (om något) och antal levererade k
Leveransdatum. Det fak�ska transportdatumet. Priset; eventuella �llämpliga ska�er eller andra avgi�er som föreskrivs i inköpsordern; och des�na�onen �ll fartyget

 

3.3 Betalningsmetod.

 

(a) Köparen ska betala alla obestridda (i god tro) belopp som ska betalas i US-dollar (USD) för varje par� av Produkten den �digare av (i) minst �o (10) dagar 
ankomsten av e� sådant par� i införselhamnen i Brasilien och (ii) tre�o (30) dagar från fakturadagen. Betalningen ska e�erges genom banköverföring i omedelba
�ll en bank och e� konto som utse�s av Pfizer. Alla betalningar som förfaller �ll betalning på e� datum som inte är en arbetsdag kan göras nästa e�erföljande a
mellan köparen om en faktura ska lämnas �ll Pfizer skri�ligen (�llsammans med underlag för dokumenta�on och en rimligen detaljerad beskrivning av tvisten) inom
dagen för en sådan faktura. Köparen kommer a� anses ha accepterat alla fakturor för vilka Pfizer inte får meddelande i �d om tvister och ska betala alla obestri
betalas enligt sådana fakturor inom den period som anges i de�a avsni� 3.3 a. Parterna skall sträva e�er a� lösa alla sådana tvister snabbt och i god tro.

 

(b) Varje belopp som krävs för a� betalas av en part enligt de�a under vilket inte betalas den dag som förfaller skall vara räntebetalat, i den utsträckning det är �llåt
procent (5 %) över LIBOR (eller någon e�erföljare �ll sådan ränta) som träder i kra� den dag då betalningen förfaller �ll betalning, enligt W
(h�ps://www.wsj.com/market-data/bonds). Denna ränta ska beräknas på grundval av e� år på trehundrasex�o (360) dagar för det aktuella antalet dagar betalnin
Utöver alla andra rä�smedel som är �llgängliga enligt de�a avtal eller enligt lag, om Köparen underlåter a� betala några obestridda belopp när de förfaller enligt d
(i) avbryta leveransen av Produkten eller (ii) säga upp de�a avtal.

 

(c) Köparen ska inte, och bekrä�ar a� den enligt de�a avtal inte kommer a� ha någon rä�, någon köporder, något annat avtal, dokument eller lag, a� hålla inne, kv
debitera Pfizer några skulder (eller a� förfalla �ll betalning och vara skyldig) pfizer, vare sig enligt de�a avtal eller annat skuldbelopp (eller bli skyldigt) �ll det av P
Affiliate.

 

3.4. Ska�er.

 

Parterna har förstå� och kommit överens om a� alla betalningar som görs och annan ersä�ning som �llhandahålls enligt de�a avtal är exklusive moms eller likn
andra ska�er som uppstår �ll följd av �llverkning och leverans av produkten (inklusive, utan begränsning, tullar, avgi�er och avgi�er och alla lokala ska�er)(" Ska�
�ll däri �llämpliga. Om ska�er är korrekt debiterbara på en betalning som görs eller ersä�ning som �llhandahålls enligt de�a avtal, kommer den part som g
�llhandahållande av ersä�ningen a� betala ska�ebeloppet i enlighet med lagar och förordningar i det land där ska�erna är debiterbara.

Om betalningar som görs enligt de�a avtal blir föremål för källska� enligt lagar eller förordningar i någon jurisdik�on, skall den part som gör sådan betalning d
beloppet för sådana ska�er för betalningsmo�agarens räkning i den utsträckning som krävs enligt lag och sådana belopp som ska betalas �ll betalningsmo�agare
beloppet för avdragna och undanhållna ska�er. Sådana källska�er som enligt lag krävs för a� betalas eller hållas inne ska vara en kostnad för och bokföras enbart av

 

Fjärde �llverkningsstandarder och kvalitetssäkring.

 

4.1 Tillverkningsstandarder.

 

Pfizer ska �llverka och leverera produkten i material i enlighet med specifika�onerna och cGMP. Sådana specifika�oner kan revideras genom skri�lig anmälan från P
a� överensstämma med bemyndigandet eller ändringar av �llverkningen eller distribu�onen av produkten.

 

4.2 Rä�sliga och regulatoriska ansökningar och förfrågningar.

 

(a) Pfizer ska (a) uppfylla alla lagstadgade eller statliga licenser och �llstånd, och (b) uppfylla alla cGMP med avseende på dess �llverknings- och förpackningsproces
eller på annat sä�, för a� möjliggöra uppfyllandet av dess skyldigheter enligt de�a. Oaktat ovanstående ska Pfizer använda kommersiellt rimliga ansträngni
bemyndigandet.

 

(b) Pfizer ska se �ll a� alla produkter är korrekt märkta och förpackade i enlighet med �llämpligt auktoriserings-, specifika�oner och cGMP-standardmaterial.

 

c) Före leveransen ska Pfizer uppfylla alla villkor (inom de relevanta �dsramar) som anges i bemyndigandet. förutsa� a� Köparen ska bevilja, eller erhålla för 
undantag, undantag och undantag från landsspecifika krav för den produkt som beviljats eller �llå�ts av den statliga myndigheten (inklusive men inte begrän
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�llämplig laboratorie- eller kvalitetstestning och/eller marknadsföringsinforma�on formulär för inlämning och godkännande), vilka krav, utan undantag, undantag e
hindra Pfizer från a� leverera och släppa produkten i Brasilien vid mo�agandet av �llståndet. För a� upprä�hålla en effek�v leveranskedja för �llverkning, lanse
produkten kommer Pfizer a� vara ensamt ansvarigt för bestämning av �llverknings- och provningsplatser och kommer a� u�öra tester i enlighet med bemyndigan
inte a� gå med på förfrågningar om lokala tester eller förfrågningar om protokoll eller begäranden om par�utgivning i de�a avtal eller i e�erföljande ändringar e
de�a avtal.

 

(d) Om en tredje part är sökande eller innehavare av Bemyndigandet ska en skyldighet för Pfizer enligt de�a avtal tas som e� krav på Pfizer a� använda k
ansträngningar för a� försöka uppfylla sådana tredjepartsauktorisa�oner eller innehavaren av sådana skyldigheter i den utsträckning som den relevanta skyldighete

 

4.3 Kvalitetstester och kvalitetskontroller.

 

Pfizer ska u�öra alla provningar av bulkinnehav, �llverkningsförsök, validering (inklusive, men inte begränsat �ll, validering av rengöring av metoder, process
råmaterial, under process-, bulkfärdiga produkt- och stabilitetstester (kemiska eller mikrobiella) som krävs för a� säkerställa produktens kvalitet och de provningar
krävs enligt specifika�onerna och cGMP.

 

4.4 Avslag på produkten; Kassering av avvisade försändelser.

 

a) I ar�kel 3.1 skall Köparen kan avvisa alla produkter som inte väsentligen överensstämmer med specifika�oner eller cGMP ("Icke-överensstämmande produkt
skri�ligt meddelande om avslag �ll Pfizer och ange detaljerade skäl för sådant avslag: (i) omedelbart (och under inga omständigheter mer än tjugofyra (24) �mm
bestämmelseorten för en sådan icke-överensstämmande produkt �ll r; eller (ii) omedelbart och under inga omständigheter mer än tjugofyra (24) �mmar e�er de
om en latent defekt. Om kallelse inte lämnas inom tjugofyra (24) �mmar från leverans ska Produkten ha bedömts vara accepterad. Pfizer ska svara på ev
meddelanden om icke-överensstämande produkt från köparen i �d. För tydlighetens skull har köparen inte rä� a� avvisa någon produkt baserat på serviceklagomå
väsentligen överensstämmer med specifika�oner eller cGMP.

 

b) I ar�kel 3.1 skall Pfizer ska göra en analys av orsakerna �ll e� sådant kvalitetsrelaterat klagomål och rapportera �ll Köparen om eventuella korrigerande åtgärde
Pfizers inspek�on och testning, �ll Pfizers rimliga belåtenhet, visar a� sådana produkter av produkten inte uppfyller kraven och a� sådan bristande överensstämme
har orsakats eller bidragit �ll missbruk, missbruk, försummelse, felak�g, felak�g testning, felak�g lagring, hantering, onormal fysisk stress, onormala förhållanden 
instruk�oner u�ärdade av Pfizer, Pfizer ska använda kommersiellt rimliga ansträngningar för a� ersä�a sådana icke-överensstämande produkter så snart det är p
extra kostnad för köparen. Under sådana omständigheter kommer Pfizer a� y�erligare ordna omvänd logis�k för produk�nsamling och hantera förstör
överensstämande produkten. Fram �ll upphämtningen ska Köparen lagra och underhålla den relevanta icke-överensstämande produkten på lämpligt säkra platse
�llverkarens specifika�oner. Utan hinder av någon annan bestämmelse i de�a avtal innehåller de�a avsni� 4.4 (b) Köparens enda och exklusiva go�görelse för icke-
produkt. Bestämmelserna i de�a avsni� 4.4 (Avvisande av produkt; Avy�ring av avvisade transporter) ska överleva uppsägning eller upphörande av de�a avtal.

 

4.5 Underhåll och bevarande av register.

 

a) Varje part skall föra detaljerade register över sin verksamhet enligt de�a avtal i enlighet med vad som krävs enligt lag.

 

b) Köparen kommer a� upprä�hålla e� kvalitetssystem för mo�agande, inspek�on, lagring, spårbarhet �ll y�erligare leveranspunkter och återkallelseak�viteter. O
e� kvalitetssystem för de definierade ak�viteterna kan Pfizer dela informa�on om e� föreslaget kvalitetssystem för köparens e�erlevnad.

 

4.6 Avledningsfrågor.

 

Alla produkter som levereras �ll Köparen ska lagras(a) säkert av Köparen; och (b) distribueras av köparen endast i Brasilien på e� säkert sä� som är lämpligt för 
des�na�onen, i varje enskilt fall a och b) för a� skydda mot och avskräcka stöld, avledning, manipulering, (med ersä�ning, �ll exempel förfalskningar) återförsäljn
Brasilien, och för a� skydda och bevara produktens integritet och effek�vitet. Köparen ska omedelbart meddela Pfizer via e-post qualidade@pfizer.com inom fy
(med skri�lig uppföljning i enlighet med meddelandebestämmelserna i de�a avtal) om köparen någon gång anser a� någon av produkten har stulits, avle�s, man
annat sä� utsa�s för missbruk, missbruk, felak�g, försummelse, olycka, testning, felak�g lagring, felak�g hantering, onormal fysisk stress, onormala miljöförhålland
i strid med eventuella instruk�oner från Pfizer. Meddelandet ska innehålla all informa�on om produktavledning, inklusive, men inte begränsat �ll, detaljerad in
datum, �d, plats, nummer, par�nummer, utgångsdatum, omständigheter och kontaktpersons informa�on. Köparen ska samarbeta med Pfizer eller dess projektör
för a� samarbeta i samband med sådan produktavledning.

 

Köparen får inte direkt eller indirekt sälja, donera, distribuera, exportera eller på annat sä� transportera Produkten utanför territoriet utan Pfizers skri�liga medgiva

 

4.7 Återkallelser.

 

Köparen ska vara ansvarig för alla kostnader för återkallande eller marknadsindragning av Produkten i Brasilien, inklusive, utan begränsning, rimliga kostnader so
uppdrag av Pfizer och dess do�erbolag eller dess do�erbolag, förutom i den utsträckning som e� sådant återkallande eller marknadsu�ag beror på egentligt fel (a
handling, frivilligt och medvetet begå� utan rä�slig eller fak�sk mo�vering, med avsikt a� orsaka de skadliga effekterna) från Pfizer eller något av dess do�erbolag 
respek�ve personal, i vilket fall Pfizer kommer a� vara ansvarig för: (a) eventuella rimliga och dokumenterade ur fickkostnader som köparen direkt ådragit sig
genomförandet av återkallande eller marknadsu�ag; och (b) ersä�a produkten på Pfizers bekostnad, som måste återkallas.

 

5.REPRESENTATIONER & GARANTIER.
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5.1 Ömsesidiga representa�oner och garan�er.

 

Pfizer och Köparen representerar och garanterar varandra följande:

 

a) Organisa�on och myndighet. Den har full rä�, befogenhet och befogenhet a� ingå de�a avtal och a� fullgöra sina respek�ve skyldigheter enligt de�a avtal, ink
köparen, a� köparen har befogenhet a� binda staten Brasilien och a� köparen har utövat denna befogenhet a� binda staten Brasilien när det gäller var och en av d
villkor som anges i de�a avtal.

 

b) Inga konflikter eller överträdelser. Genomförandet och leveransen av de�a avtal av en sådan part och u�örandet av denna parts skyldigheter enligt (i) strider i
mot några lagar som finns från och med i och med iedatumet och som är �llämpliga på en sådan part och (ii) inte strider mot, bryter mot, bryter mot eller utgör en 
och är inte förbjudna eller väsentligen begränsade av, några avtalsförpliktelser från en sådan part som finns från och med den effek�va dagen; Och

 

c) Gil�g körning. En sådan part har vederbörlig rä� a� verkställa och leverera de�a avtal, och den person som verkställer de�a avtal på denna parts vägnar har ve
verkställa och binda en sådan part �ll de villkor som anges häri.

 

5.2 Garan�er av Pfizer.

 

Pfizer garanterar köparen a�:

 

a) I ar�kel 3.1 skall Vid leveransen har Produkten (med undantag för bristande överensstämmelse eller underlåtenhet a� uppfylla relevant standard eller krav som
upptäckas med tanke på medicinska, vetenskapliga eller tekniska kunskaper vid den �dpunkt då Pfizer levererade produkten):

 

(i)på e� väsentligt sä� överensstämmer med relevantaspecifika�oner, Och

 

(ii)har �llverkats i material i enlighet med gällande god �llverkningssed.

 

b) I ar�kel 3.1 skall Med förbehåll för Pfizers ansvarsfriskrivning av icke-intrång i en tredje parts immateriella rä�gheter (i avsni� 5.4 a och (b) nedan) har den
produkten som levereras �ll Köparen i enlighet med de�a avtal och ska överföra sådan �tel �ll Köparen fri och fri från eventuella säkerhetsintressen, pa
inteckningar.

 

c) I ar�kel 3.1 skall Pfizers genomförande, leverans och genomförande av de�a avtal kommer inte a� bryta mot något avtal eller instrument som Pfizer är part i.

 

5.3 An�-Mutor/An�-Korrup�on och Global Handel kontrollerar.

 

(a) Parterna företräder och garanterar a� varken de eller deras ombud, utöver det ömsesidiga övervägande som anges i de�a avtal, har �llhandahållit eller begä
�llhandahålla eller begära, y�erligare incitament eller fördelar för eller från den andra parten eller dess ombud �ll någon av parterna a� ingå de�a avtal eller fu
de�a avtal.

 

(b) Pfizer har inte lämnat och kommer inte a� göra någon betalning, erbjudande, lö�e eller �llstånd a� betala pengar eller något av värde �ll en regeringstjänstema
kandidat �ll poli�skt ämbete eller någon annan person, i de�a avtals u�örande, och har inte sökt och kommer inte a� söka felak�gt eller korrupt för a� påv
regering, poli�ska par�et, kandidaten �ll poli�ska ämbeten eller någon annan person, för a� få en o�llbörlig affärsfördel.

 

c) Parterna kommer a� följa �llämpliga lagar, förordningar och order om ekonomisk sank�on, import och exportkontroll när de�a avtal fullföljde avtalet.

 

(d) Ak�viteter som u�örs enligt de�a avtal kommer inte a� omfa�a begränsade parter (definieras som den förteckning över sank�onerade parter som upprä
na�onerna; listan över särskilt utsedda medborgare och listan över iden�fieringar av sektorsvisa sank�oner, som administreras av det amerikanska departemen
kontroll av utländska �llgångar; listan över personer som nekats av USA, förteckningen över personer som nekas av USA, och U.S. Unverified List, alla adm
Department of Commerce; De enheter som omfa�as av restrik�va åtgärder och den konsoliderade förteckningen över personer, grupper och enheter som omfa
finansiella sank�oner, i enlighet med USA:s gemensamma utrikes- och säkerhetspoli�k. och liknande förteckningar över begränsade parter som upprä�hålls a
enheter).

 

(e) Utan hinder av någon annan bestämmelse i de�a avtal ska Pfizer inte vara skyldigt a� vidta eller avstå från a� vidta några förbjudna åtgärder eller straffas en
någon �llämplig jurisdik�on utanför USA, inklusive, utan begränsning, de an�boyco�lagar som administreras av USA:s handels- och finansdepartement.

 

5.4 Ingen annan garan�.
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Med undantag för i den utsträckning som u�ryckligen anges i de�a avtal är alla villkor, garan�er eller andra villkor som kan ha verkan mellan parterna eller vara u
införlivade i de�a avtal (oavse� om det är enligt lag, sederdom eller) härmed uteslutna i den utsträckning som �llåts i lagar. Utan a� det påverkar den �digare m
karaktär, såvida inte de�a avtal specifikt anger något annat och i den utsträckning som �llåts enligt lag, frånsäger sig Pfizer u�ryckligen alla framställningar 
avseende på Produkten, inklusive, men inte begränsat �ll, någon representa�on, garan�er eller åtagande om (a) icke-intrång i immateriella rä�gheter för tredje 
finns något krav på a� erhålla en licens för tredje parts immateriella rä�gheter för a� möjliggöra användning eller mo�agande av Produkten; c) Säljbarhet. eller 
visst ändamål.

 

5.5 Bekrä�else av köpare.

 

Köparen medger a� vaccinet och material relaterade �ll vaccinet och deras komponenter och beståndsdelar utvecklas snabbt på grund av de akuta omständighete
pandemin och kommer a� fortsä�a a� studeras e�er �llhandahållandet av vaccinet �ll köparen enligt de�a avtal. Köparen medger vidare a� vaccinets långsik�ga
för närvarande inte är kända och a� det kan finnas nega�va effekter av vaccinet som för närvarande inte är kända. Vidare, i den utsträckning det är �llämpligt, b
Produkten inte ska serialiseras.

 

Sjä�e terminen; Uppsägning.

 

6.1 Avtalsenämna.

De�a avtal ska börja gälla på i kra�dagen och ska fortsä�a �ll den senare av a) leverans av de avsptagna doserna av produkten enligt den ursprungliga accepterad
lämnats in inom 5 dagar e�er genomförandet av Avtalet och (b) tjugofyra (24) månader från i kra�datumet, såvida det inte förlängs eller avslutas �ll de�a avsni� 6
eller parternas ömsesidiga skri�liga överenskommelse ("Term").

 

6.2 Uppsägning av orsak.

 

Endera parten får säga upp de�a avtal omedelbart e�er skri�ligt meddelande �ll den andra parten i händelse av en väsentlig överträdelse av någon term
överträdelse förblir oskyddad i tre�o (30) dagar e�er skri�ligt meddelande �ll den andra parten om sådant överträdelsematerial. Utan hinder av ovanståend
parten, om en sådan väsentlig överträdelse �ll sin natur inte kan botas, säga upp de�a avtal omedelbart e�er skri�ligt meddelande �ll den andra parten. Om de�
Pfizer enligt de�a avsni� 6.2 ska Köparen inom tre�o (30) dagar från dagen för uppsägningen av de�a avtal betala hela priset för alla kontrakterade doser minu
betalats �ll Pfizer per de�a datum.

 

6.3 Ömsesidiga uppsägningsrä�er.

 

I händelse av: (a) Produkten erhåller inte godkännande senast den 30 september 2021; (b) Pfizer har levererat �ll köparen i doser av produkten senast den 30 april 
för de förlängningar som anges i avsni� 2.4 (Leveransschema); eller (c) Pfizer inte kan leverera alla kontrakterade doser senast den 31 december 2022, då kan end
de�a avtal e�er meddelande skrivet �ll den andra parten. Om de�a avtal sägs upp enligt de�a avsni� 6.3 kan Köparen fakturera Pfizerolely för återbetalning 
(100%) av försko�sbetalningen för de kontrakterade doser som inte levereras (enligt bestäms ratably för de doser som inte levereras) med undantag för 
uppsägningen huvudsakligen eller kan hänföras �ll Köparen. I sådana fall ska avkastningen på hundra procent (100%) av försko�sbetalningen vara Köparens 
go�görelse för underlåtenheten a� leverera några kontrakterade doser.

 

6.4 Uppsägning vid insolvens.

 

Om Pfizer a) blir insolvent eller ins��at mot företaget en konkursansökan eller döms i konkurs, eller b) verkställer en försäljningsfakta, e� förtroendebrev eller en a
förmån för borgenärerna, eller (c) upplöses eller överför en betydande del av sina �llgångar �ll en tredje part (exklusive någon av Pfizers do�erbolag); d) har e
utsedd �ll förmån för sina borgenärer eller har en konkursförvaltare utsedd på grund av insolvens, pfizer ska omedelbart underrä�a Köparen om en sådan hände
rä� a� säga upp de�a avtal.

 

6.5 Effekt av uppsägning.

 

a) I ar�kel 3.1 skall Vid utgången eller uppsägningen av de�a avtal av någon anledning:

 

i) I Köparen skall betala alla belopp som Pfizer är skyldigt enligt de�a avtal inom tre�o (30) dagar från fakturadagen för samma. Och

 

(ii)Varje part skall använda kommersiellt rimliga ansträngningar för a� mildra både (1) de skador som annars skulle kunna återkrävas från den andra enligt 
eventuella kostnader, avgi�er, kostnader eller förluster som en part kan ådraga sig, eller för vilka en part enligt de�a avtal kan vara ansvarig genom a� vidta l
åtgärder för a� minska eller begränsa skadeståndsbeloppet, kostnader, avgi�er, utgi�er eller förluster.

 

b) I ar�kel 3.1 skall Uppsägningen eller upphörandet av de�a avtal skall inte påverka överlevnaden och den fortsa�a gil�gheten av avsni�en 1, 2.1 b-2.1 d, 2.5 b, 2
3.3, 3.4, 4.4, 4.5. 4.6, 4.7, 5.4, 5.5, 6.2 (sista meningen), 6.5, 7, 8, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10, 11 och 12 eller av någon annan bestämmelse som u�ryckligen eller underf
fortsä�a a� gälla för e� sådant upphörande eller upphörande.
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c) I ar�kel 3.1 skall Upphörande eller uppsägning av de�a avtal av någon anledning skall inte påverka endera partens övriga rä�gheter och rä�smedel eller upplu
skyldigheter som dagen för e� sådant upphörande eller upphörande. förutsa� a� (i) Pfizer inte har något ansvar för Pfizers underlåtenhet a� utveckla eller erhå
produkten i enlighet med de uppska�ade datum som beskrivs i de�a avtal och (ii) även om Produkten är framgångsrikt utvecklad och Pfizer erhåller godkännand
något ansvar för underlåtenhet a� leverera kontrakterade doser i enlighet med eventuella uppska�ade leveransdatum som anges häri.

 

7:e immateriella äganderä�en.

 

Pfizer US kommer a� vara ensam ägare �ll all immateriell egendom som genereras under utveckling, �llverkning och leverans av Produkten eller på annat sä� rela
Ingen av parterna kommer a� få någon äganderä� �ll eller användning av någon egendom eller immateriell egendom som ägs av den andra (vare sig enligt de�a
eller på annat sä�).

 

8. Go�görelse.

 

8.1 Go�görelse av köparen

 

Köparen samtycker härmed �ll a� ersä�a, försvara och hålla Pfizer, BioNTech, var och en av sina do�erbolag, entreprenörer, underleverantörer, licensg
underlicenstagare, distributörer, kontrakts�llverkare, tjänsteleverantörer, forskare av kliniska prövningar, tredje parter �ll vilka Pfizer eller BioNTech eller någon a
direkt eller indirekt kan vara skyldig en ersä�ning baserad på forskning, utveckling, �llverkning, Distribu�on, kommersialisering eller användning av Vaccinet,
officerarna, direktörerna, anställda och andra agenter och representanter, och respek�ve föregångare, e�erträdare och �lldelningar av något av ovanstående ("Ersä
mot alla stämningar, krav, åtgärder, krav, förluster, skador, skulder, uppgörelser, påföljder, böter, kostnader och utgi�er (inklusive, utan, begränsning, rimliga advoka
advokatarvoden och andra kostnader för en utredning eller tvist), oavse� om det låter i avtal, skadestånd (delict), immateriell egendom eller någon annan teori, o
lagstadgat, rä�vist eller på annat sä� av någon fysisk eller juridisk person (kollek�vt "Förluster") som orsakas av, uppstår �ll följd av, avser eller härrör från vaccinet
begränsat �ll något designstadium, utveckling, undersökning, formulering, testning, klinisk testning, �llverkning, märkning, förpackning, transport, la
marknadsföring, marknadsföring, försäljning, köp, licensiering, dona�on, dispensering, förskrivning, administra�on, �llhandahållande eller användning av vacci
instruk�oner, råd eller vägledning som �llhandahålls av Pfizer och som rör användningen av vaccinet, eller någon behandling eller överföring av någons personuppg
och överförs av Köparen �ll De Skadeinskande.

 

8.2 Antagande av försvar vid köpare

 

Ersä�ningstagaren ska underrä�a köparen om förluster för vilka den begär go�görelse enligt denna förordning ("Skadeersä�ningsfordringar"). Vid s
ersä�ningstagaren ha möjlighet a� genomföra och kontrollera försvaret eller kräva a� Köparen omedelbart övertar uppförandet och kontrollen över försvaret av
fordringar med ombud som är godtagbara för indemnitee(er), oavse� om den skadeerliga fordran med rä�a har väckts eller inte; förutsa� a� Köparen skri�ligen sk
meddelande om eventuella föreslagna kompromisser eller förlikningar av e� skadeslöst anspråk och under inga omständigheter kan Köparen kompromissa
skadeslöst anspråk utan ersä�ningstagares skri�liga medgivande, sådant samtycke får inte hållas �llbaka på e� orimligt sä�. Skadeersä�ningstagare ska rimlig
Köparen �ll försvar för eventuella skadeersä�ningskrav som u�örs och kontrolleras av Köparen.

 

8.3 Deltaganderä�er

 

Varje ersä�ningstagare ska ha rä� a� behålla si� eget ombud och a� delta i Köparens försvar av eventuella skadeersä�ningskrav, på egen bekostnad uto
underlåtenhet från ersä�ningstagarens sida a� i �d underrä�a eller erbjuda sig a� lämna anbud på försvaret av talan eller stämningen enligt de�a avsni� 8.3 (Del
inte begränsa köparens skyldighet enligt de�a avsni� 8, förutom och endast i den utsträckning köparen fak�skt skadas därmed.

 

8.4 Antagande av försvar

 

Oaktat ovanstående och utan a� det påverkar �llämpningen av avsni� 12.5 (Tredje parts rä�gheter) kan Pfizer, direkt eller genom något av sina do�erbolag eller vi
ta kontroll över försvaret av en ersä�ning som påstås (a) inom tre�o (30) dagar e�er Indemnitees meddelande �ll köparen av den skadeslösa eller fordran (b) när
Pfizers eget go�innande: (i) Köparen underlåter a� i god �d överta försvaret av eller rimligen försvara sådana skadeslösa fordrar i god tro �ll pfizers (eller Pfize
BioNTechs) belåtenhet); eller (ii) Pfizer tror (eller någon av Pfizers do�erbolag eller BioNTech tror) i god tro a� det finns en äkta konflikt mellan Indemnitee(s
avseende på en skadestörande fordran härunder. E�er skri�ligt meddelande om sådant val ska Pfizer ha rä� a� ta kontroll över sådant försvar (direkt eller genom 
do�erbolag eller BioNTech), och Köparen ska betala (som uppstå� och på begäran), alla förluster, inklusive, utan begränsning, rimliga advokatarvoden och an
uppkommit av skadeersä�ningstagare i samband med den skadeslösa fordran. I samtliga fall ska Köparen samarbeta med skadeersä�ningstagare i försvare
kompromissen med det skadeslösa anspråket.

 

8.5 Privilegier och immunitet

 

Köparen medger a� dess skadeersä�ningsskyldigheter enligt de�a avtal är (a) u�ryckligen utöver, och inte begränsas av, privilegier och immunitet, och (b) inte av
från ersä�ningars rä�gheter �ll privilegier och immunitet.

 

8.6 Kostnader
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Kostnader och utgi�er, inklusive, utan begränsning, avgi�er och utbetalningar av ombud, som uppkommit av indemnitee(erna) i samband med en skadeers
återbetalas kvartalsvis av Köparen, utan a� det påverkar köparens rä� �ll återbetalning i händelse av a� Köparen slutligen hålls i en slutlig, icke-överklagandebar 
som inte är skyldig a� ersä�a Indemnitee(s).

 

9. FÖRSÄKRING OCH ANSVAR.

 

9.1 Försäkring.

 

Under löp�den ska Pfizer eller dess do�erbolag själv försäkra sig eller söka och upprä�hålla sådana typer och belopp av allmän ansvarsförsäkring för a� täcka sk
dess verksamhet enligt de�a avtal som är normala och vanliga inom läkemedelsindustrin i allmänhet för företag som är lika belägna och �llhandahåller liknand
leveranstjänster. För absolut klarhet ska de�a inte omfa�a eller utgöra en produktansvarsförsäkring för a� täcka tredje parts/pa�enters fordringar och
ansvarsförsäkring ska inte påverka Köparens go�görelseskyldighet enligt de�a avtal.

 

9.2 Gränser för ansvar

 

a) I ar�kel 3.1 skall Om inte annat följer av undantagen i avsni� 9.3 får (i) endera parten under inga omständigheter vara ansvarig gentemot den andra parten ell
oavse� om de uppstår i skadestånd (inklusive, utan begränsning, försummelse), avtal eller på annat sä�, för indirekta, speciella, följdskador, �llfälliga eller stra�ara
det är i avtal, garan�, skadestånd, försummelse, strikt ansvar eller på annat sä� som uppstår på grund av eller i samband med de�a avtal, de transak�oner som ö
något bro� därav (oavse� om det rimligen kan förutses eller inte och även om den första parten hade informerats om möjligheten för den andra parten a� ådra si
typ av förlust), och (ii) när det gäller Pfizer och dess do�erbolag, under inga omständigheter ska Pfizer vara ansvarigt gentemot köparen för eventuella direkta sk
utsträckning som en sådan direkt var skador som var e� resultat av e� väsentligt bro� mot en pfizers representa�on eller garan� enligt de�a avtal som direkt o
skadan. Pfizer och dess do�erbolag ska inte under några få under ingadera vara ansvariga gentemot köparen (oavse� om de uppstår i garan�, skadestånd (inklusive
försummelse), avtal, strikt ansvar eller på annat sä�) för köparens eventuella skulder gentemot någon tredje part, inklusive, utan begränsning, genom bidrag, 
anspråk för vilka Köparen skulle behöva ersä�a Pfizer om de�a krav väcktes direkt mot Pfizer.

 

b) I ar�kel 3.1 skall Pfizers och dess do�erbolags sammanlagda ansvar (oavse� om det uppstår i garan�, skadestånd (inklusive, utan begränsning, försummelse), ko
eller på annat sä�) som uppstår �ll följd av, enligt eller i samband med de�a avtal får inte övers�ga e� belopp som motsvarar hundra procent (100%) av det tota
fak�skt erhållit enligt de�a avtal för de kontrakterade doserna.

 

9.3 Uteslutet ansvar.

 

Ingen�ng i de�a avtal utesluter eller begränsar någon av partens ansvar för

 

i) Bedrägeri eller bedräglig förvrängning.

 

ii) varje överträdelse av avsni� 10 (konfiden�ell informa�on);

 

iii) När det gäller köparen, den ersä�ning som den har få� enligt avsni� 8 (Go�görelse). ELLER

 

(iv) när det gäller Köparen, underlåtenhet a� betala priset för Produkten eller andra belopp som är korrekt på grund av Pfizer enligt de�a avtal.

 

9.4 Upphävande av suverän immunitet.

 

Köparen avstår u�ryckligen och oåterkalleligen från all immunitet som den eller dess �llgångar kan ha eller förvärva i fram�den (oavse� om den karakteriseras 
eller någon annan typ av immunitet), inbegripet �llgångar som kontrolleras av någon byrå, instrumentalitet, centralbank eller monetär myndighet i Brasilien
skiljeförfarande enligt avsni� 12.2 (Skiljedom) eller något annat rä�sligt förfarande som inle�s för a� bekrä�a eller verkställa skiljedomsbeslut, beslut eller �ll
förlikning i samband med skiljedom enligt avsni� 12.2 (Skiljedom), oavse� om det är i Brasilien eller någon annan utländsk jurisdik�on, inklusive men inte begränsa
delgivning, behörighets immunitet, eller immunitet mot en dom som meddelats av en domstol eller domstol, immunitet mot beslut om verkställighet av domen 
försik�ghetsbeslag av någon av dess �llgångar. Köparen, för sig själv och staten Brasiliens räkning, förbinder sig vidare och samtycker �ll a� inte hävda någon såda
förfarande i samband med de�a avtal. Köparen, på uppdrag av sig själv och staten Brasilien, underkastar sig u�ryckligen och oåterkalleligen jurisdik�onen för dom
eller någon annan domstol med behörig jurisdik�on, i sy�e a� verkställa skiljedomsbeslut, beslut eller �lldelning, eller någon förlikning i samband med något sk
avsni� 12.2 och representerar och garanterar a� den person som undertecknar de�a avtal på dess vägnar har nuvarande befogenhet a� underkasta sig jurisdik�
också u�ryckligen och oåterkalleligen från a� använda någon lag i någon jurisdik�on som på annat sä� kan begränsa eller begränsa dess skyldighet a� betala ska
från eller i samband med eventuella skadeerskadeanspråk. Köparen representerar och garanterar a� den person som undertecknar de�a avtal för dess räk
befogenhet a� upphäva sådan immunitet och binda Köparen och staten Brasilien �ll de begränsningar av ansvar och ansvarsavståenden som anges häri.

 

 

9.5 Villkor Prejudikat a� leverera.

 

Köparen representerar a� den har och kommer a� fortsä�a a� ha adekvat lagstadgad eller regulatorisk myndighet och lämpligt finansieringsanslag för a� åta s
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ersä�ningsskyldigheten och ge adekvat skydd �ll leverantörer och alla ersä�ningstagare från ansvar för fordringar och alla förluster som uppstår på grund av e
vaccinet eller dess användning. Köparen förbinder sig härmed och bekrä�ar och samtycker �ll a� e� prejudikat för leverans av Produkten enligt de�a krav k
prak�ken genomför och upprä�håller sådana lagstadgade eller lagstadgade krav eller anslag som är �llräckliga för a� uppfylla sina skyldigheter i de�a avt
upprä�hålla sådana lagstadgade och lagstadgade krav och finansieringsanslag, var och en i förekommande fall, så länge som det är nödvändigt för a� up
skyldigheter enligt de�a avtal, inklusive, utan begränsning, sådana skyldigheter som enligt avsni� 6.5 överlever utgången eller uppsägningen av de�a avtal. För ty
det vara leverantörernas eget go�innande a� sådana lagstadgade eller lagstadgade krav eller regleringskrav eller finansieringsanslag är �llräcklig. Köparen medger
leverans av produkt härunder är beroende (utan någon undersöknings- eller bekrä�elseplikt från pfizers eller dess do�erbolags vägnar), bland annatpå köparens
förbund enligt de�a avsni� 9.5, Köparen som implementerar och upprä�håller i prak�ken de krav och finansieringsanslagspolicy som beskrivs i de�a avsni�
framställningar och garan�er som köparen har gjort enligt de�a avtal.

 

10:e konfiden�ella informa�onen

 

10.1 Icke-användning och icke-avslöjande.

 

Varje mo�agare ska, och ska få sina representanter som har �llgång �ll den utlämnande partens konfiden�ella informa�on a�, med strikt förtroende och få
konfiden�ell informa�on som observerats av eller lämnats ut �ll den av eller på uppdrag av den utlämnande part som är part i de�a avtal. Varje mo�agare få
avslöja sådan konfiden�ell informa�on annat än vad som är �llåtet enligt de�a avtal. Varje mo�agare ska skydda den utlämnande partens konfiden�ella och ä
karaktär med minst samma omsorg som den innehar sin egen konfiden�ella eller äganderä�sskyddade informa�on av liknande slag, som ska vara minst en 
Mo�agaren och dess representanter får endast använda, kopiera och göra utdrag ur den utlämnande partens konfiden�ella informa�on i samband med f
skyldigheter enligt de�a avtal och får, utan a� begränsa ovanstående, inte använda den konfiden�ella informa�onen �ll förmån för Mo�agaren eller någon av d
eller �ll förmån för någon annan person. Om Mo�agaren får kännedom om något bro� mot skyldigheterna i de�a avsni� 10 (Konfiden�ell informa�on
representanter, ska Mo�agaren omedelbart skri�ligen underrä�a den avslöjande parten om en sådan överträdelse och alla kända fakta �ll Mo�agaren om samma
skyldig a� lämna ut den utlämnande partens konfiden�ella informa�on i samband med domstolsbeslut, lagar eller regeringsdirek�v eller krav enligt någon 
dessutom så snart som möjligt underrä�a den utlämnande parten om en sådan begäran innan sådan konfiden�ell informa�on lämnas ut så a� den utlämnande pa
lämpligt skyddsorder eller annat rä�smedel, eller avstå från a� följa de relevanta bestämmelserna i de�a avtal. Om den utlämnande parten begär en skydd
go�görelse ska Mo�agaren omedelbart samarbeta med och på e� rimligt sä� bistå den avslöjande parten (på den avslöjande partens bekostnad) i sådana anst
utlämnande parten underlåter a� erhålla en skyddsorder eller avstår från a� följa de relevanta bestämmelserna i de�a avtal, ska Mo�agaren endast lämna ut den
informa�on som dess juridiska ombud fastställer a� den är skyldig a� lämna ut. Varken de�a avtal eller någon av parternas presta�oner härunder ska överföra någ
intresse eller anspråk i eller �ll någon av den avslöjande partens konfiden�ella informa�on (inklusive, men inte begränsat �ll, några immateriella rä�gheter som 
tolkas som a� bevilja en licens i sin konfiden�ella informa�on. Oaktat ovanstående får (a) Köparen under alla fall inte lämna ut någon av de finansiella be
bestämmelserna om go�görelse i de�a avtal, inklusive, utan begränsning, priset per dos av Produkten eller återbetalningsbarheten för försko�sbetalningen elle
som rimligen kunde fastställa priset per dos av Produkten, utan föregående skri�ligt medgivande från Pfizer, och (b) Pfizer kan lämna ut (i) konfiden�ell informa�on
och BioNTech utan föregående samtycke från Köparen, och (ii) på utländsk statlig begäran, finansiell informa�on relaterad �ll de�a avtal, inklusive kostnad per dos.

 

10.2 Mo�agarens försik�ghetsåtgärder.

 

För a� uppfylla skyldigheterna i de�a avsni� 10 (konfiden�ell informa�on) ska mo�agaren vidta minst följande försik�ghetsåtgärder: a) Mo�agaren sk
ansträngningar för a� förhindra a� obehöriga anställda och obehöriga tredje parter får �llgång �ll konfiden�ell informa�on (och under inga omständigheter mindr
b) Mo�agaren skall endast lämna ut informa�on �ll sådana företrädare som har e� behov av a� känna �ll sådan konfiden�ell informa�on för a� fullgöra sina skyld
avtal. men innan konfiden�ell informa�on lämnas ut ska mo�agaren binda sina företrädare som tar emot sådan konfiden�ell informa�on �ll e� skri�ligt avtal elle
är minst lika restrik�v som de�a avtal; och (c) innan något utlämnande lämnas ut, ska instruera sina företrädare om den konfiden�ella karaktären hos och upprä�h
den konfiden�ella informa�onen. Mo�agaren ska ansvara för alla ombuds handlingar, inklusive, utan begränsning, varje bro� mot villkoren i dessa, oavse� om såd
förblir anställda eller i avtalsenlig privitet med Mo�agaren.

 

10.3 Återlämnande av konfiden�ell informa�on.

 

På den utsatörande partens skri�liga begäran ska Mo�agaren omedelbart återvända eller, e�er Mo�agarens val, radera eller förstöra all konfiden�ell informa�on 
parten (inklusive, utan begränsning, alla kopior i vad som än �llhandahålls eller görs av en sådan mo�agare); under förutsä�ning a� mo�agaren, om inte annat
de�a avtal, har rä� a� behålla en arkivkopia av sådan konfiden�ell informa�on för a� fastställa sina skyldigheter enligt de�a avtal, och (ii) Mo�agaren ska inte vara
några datorfiler som lagras säkert av mo�agarna eller dess do�erbolag som skapas under automa�sk säkerhetskopiering av systemet, eller behålls för juridis
mo�agare av dess do�erbolag, förutsa� a� sådan lagrad konfiden�ell informa�on ska förbli föremål för villkoren i de�a avtal. Utan hinder av mo�agarens 
förstörelse av konfiden�ell informa�on ska mo�agaren även fortsä�ningsvis vara bunden av sin tystnadsplikt och icke-användning enligt de�a avtal.

 

10.4 Överlevnad

 

Bestämmelserna i de�a avsni� 10 (konfiden�ell informa�on) skall överleva uppsägningen eller utgången av de�a avtal under en period av �o (10) år, utom
informa�on som utgör en affärshemlighet (enligt defini�onen i lag), i vilket fall mo�agaren av sådan informa�on kommer a� fortsä�a a� vara bunden av sina skyld
avsni� 10 (konfiden�ell informa�on) så länge sådan informa�on fortsä�er a� utgöra en affärshemlighet, men under inga omständigheter under en period som ä
(�o)årsperiod som anges ovan.

 

El�e meddelanden.

 

Alla meddelanden som krävs för a� lämnas härunder ska vara skri�liga och anses ha ge�s �llräckligt, a) när de levereras personligen, (b) nästa arbetsdag e�er u
över na�en, eller, om budtjänst över na�en inte är �llgänglig, genom annan snabb leverans som �llhandahålls av en erkänd expresskurir, eller (c) när den levereras 
a� originalet levereras via någon av de föregående metoderna på eller före den femte (femte) arbetsdagen e�er överföring av e-postmeddelandet, �ll de adresser
varje �llkännagivande skall anges namn och datum för och parter i de�a avtal.
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Om �ll Köparen:

Hälsoministeriet

Ins�tu�onen för logis�k i hälsa - DELOG/SE

Namn: Roberto Ferreira Dias

Befa�ning: Direktör

Adress: Ministeriernas Esplanad, block G - Bilaga A - 4:e våningen - Skåp 70

Postnummer: 70.058-9000

E-post: dlog@saude.gov.br

 

Om �ll Pfizer:

Wyeth Farmaceu�sk industri Ltd.

Alexandre Dumas Street, 1860, Postnummer 04717-904, São Paulo City/São Paulo State/ Brasilien

A�n: President av Wyeth Brasilien

E-post: marta.diez@pfizer.com

 

Med en kopia (som inte skall utgöra e� meddelande) �ll

 

Wyeth Farmaceu�sk industri Ltd.

Alexandre Dumas Street, 1860, Postnummer 04717-904, São Paulo City/São Paulo State/ Brasilien

A�n: Juridisk direktör

E-post: shirley.meschke@pfizer.com

 

Och

 

Pfizer Inc.

235 Östlig 42nd gata

New York, NY 10017

Uppmärksamhet: Chefsjurist

LegalNo�ce@Pfizer.com

Endera parten får genom meddelande �ll den andra parten ändra adresserna och namnen ovan.

 

12:e diverse.

 

12.1 Tvisteförhandlingar.

 

Innan skiljedomen inleds med avseende på kontroverser, anspråk, motkrav, tvister, skillnader eller missförstånd som uppkommer på grund av eller i samband m
�llämpningen av något villkor eller bestämmelser i de�a avtal, skall en part skri�ligen underrä�a den andra parten om a� det föreligger en sådan tvist. Parterna sk
av tre�o (30) dagar e�er de�a �llkännagivande inleda diskussioner och förhandlingar i god tro i e� försök a� lösa en sådan tvist. Om parterna vid utgången av den
långa period, såvida inte denna period förlängs genom ömsesidig skri�lig överenskommelse mellan parterna, inte har kunnat lösa en sådan tvist, får en
skiljeförfarande i enlighet med förfarandena i avsni� 12.2 (Skiljedom). De förfaranden som anges i de�a avsni� 12.1 (Tvisteförhandlingar) är en förutsä�ning för a�
skiljeförfarande, i samband med tvister mellan parterna som uppstår �ll följd av eller i samband med de�a avtal eller en inköpsorder; under förutsä�ning a� en 
preliminärt föreläggande eller annan preliminär rä�slig lindring, utan a� försöka lösa den tvist som föreskrivs i de�a avsni� 12.1 (Tvisteförhandlingar), om en såda
dom är nödvändig för a� undvika irreparabel skada. Parterna underkastar sig u�ryckligen och oåterkalleligen domstolarnas jurisdik�on i New York, New Y
förbudsförelägganden. Kravet på a� försöka lösa en tvist i enlighet med de�a avsni� 12.1 (Tvisteförhandlingar) påverkar inte heller en parts rä� a� säga upp de�a 
avsni� 6 i de�a, och ingen av parterna skall vara skyldig a� följa dessa förfaranden innan avtalet harminerats. Endera partens underlåtenhet a� delta i diskussioner
god tro i e� försök a� lösa en sådan tvist får inte försena den dag då den andra parten kan inleda skiljeförfarande enligt de�a avsni� 12.1 (Tvisteförhandlingar).

 

12.2 Skiljeförfarande.

 

Alla tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår på grund av, som rör eller i samband med de�a avtal, inklusive med avseende på bildandet, �llämplighe
uppsägningen, gil�gheten eller verkställbarheten av de�a, eller som rör skiljedomsbarhet eller omfa�ningen och �llämpningen av de�a avsni� 12.2 (Skiljedom)
genom skiljeförfarande. Skiljeförfarandet kommer a� vara lag och ska genomföras av tre skiljemän i enlighet med interna�onella handelskammarens skiljedomst
(ICC). Käranden ska utse en skiljeman i sin begäran om skiljeförfarande. Svaranden ska utse en skiljeman inom tre�o (30) dagar e�er mo�agandet av begäran om 
två (2) skiljemän som nominerats av parterna skall utse en tredje skiljeman i samråd med parterna inom tre�o (30) dagar e�er det a� den senare utsedd
bekrä�ats. Den tredje skiljemannen ska fungera som domstolens ordförande. Om någon av de tre (3) skiljemännen inte nomineras inom den �d som anges o
skiljemannen/skiljemännen. Skiljeförfarandets säte ska vara New York, New York, USA och det ska genomföras på engelska. Parterna åtar sig a� upprä�hålla kon
gäller alla aspekter av skiljeförfarandet, inklusive dess existens, innehåll och resultat, och om alla inlagor, korrespondens och bevis som rör skiljeförfarandet. Den fö
skall överleva avslutandet av skiljeförfarandet. Utan hinder av ovanstående får en part lämna ut informa�on om skiljeförfarandet i den mån utlämnande krävs för a�
en rä�slig rä�ghet som rör skiljeförfarandet. verkställa eller bestrida en �lldelning i e� äkta rä�sligt förfarande, svara på en äkta obligatorisk order eller begäran o
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en statlig eller regleringsmyndighet, göra e� offentliggörande som krävs enligt värdepapperslagar, regler för en värdepappersbörs eller andra liknande lagar, föror
eller söka juridiska tjänster, redovisningstjänster eller andra professionella tjänster. Kostnaderna för skiljeförfarandet, inklusive, utan begränsning, parternas rimlig
skall bokföras av den eller de parter som inte lyckas. Skiljenämnden får dock fördela sådana kostnader mellan parterna om den finner a� förmedlingen är rimlig,
omständigheterna i målet. Skiljedomen skall vara slutgil�g och bindande för parterna, och parterna åtar sig a� utan dröjsmål genomföra en eventuell �lldelning. Do
kan meddelas av varje domstol som är behörig a� �lldela eller som är behörig a� pröva den berörda parten eller dess �llgångar.

 

12.3 Publicitet.

 

En part får inte använda den andra partens namn, handelsnamn, tjänstemärken, varumärken, klädsel eller logotyper i reklamutgivningar, reklam eller annan pu
andra partens skri�liga medgivande i varje enskilt fall. Köparen får inte göra eller �llåta någon person a� göra något offentligt �llkännagivande om förekomst
villkoren i de�a avtal, de bredare transak�oner som det överväger eller förhållandet mellan parterna (förutom vad som krävs enligt lag, och med förbehåll för de
avsni� 10.1), utan föregående skri�ligt samtycke från Pfizer (sådant samtycke ska inte hållas �llbaka eller försenas på e� orimligt sä�). Eventuella pressmeddelan
avtal är föremål för Pfizers granskning och föregående skri�ligt godkännande.

 

12.4 Styrande lag

 

Alla tvister ska regleras av lagarna i delstaten New York, USA, utan hänsyn �ll andra rä�skonfliktsprinciper än avsni� 5-1401 i New Yorks allmänna skyldighetsl
tvister om skiljedomsrä�en eller omfa�ningen och �llämpningen av de�a avsni� ska regleras av Federal Arbitra�on Act of the United States.

 

12.5 Tredje parts rä�gheter.

 

(a) Köparen samtycker �ll a� de �llämpliga rä�gheter som beviljats eller �llhandahållits Pfizer enligt de�a avtal också beviljas eller �llhandahålls Pfizers do�erbo
den mån dessa rä�gheter avser sådana do�erbolag eller BioNTech, inklusive men inte begränsat �ll ersä�ningen i avsni� 8.1 (var och en en "tredjepartsmo�aga
"Tredjepartsmo�agare"). Varje tredje parts förmånstagare skall ha rä� a� genomdriva villkoren i de�a avtal. under förutsä�ning a� Pfizer självt, i den utsträckning
lag och där det är prak�skt möjligt, ska väcka talan, krav eller åtgärder från en tredje part på den berörda tredjepartsmo�agarens vägnar.

 

b) Eventuella förluster som en tredje part lidit kommer inte a� behandlas som indirekt enbart på grund av a� den har lidits av en tredje parts förmånstagare och int

 

12.6 Parternas förhållande.

 

Det förhållande som härmed upprä�as mellan Köparen och Pfizer är endast oberoende entreprenörers. Ingen av parterna har befogenhet a� agera eller ing
framställningar för den andra partens räkning. De�a avtal är inte avse� a� skapa, och ska inte tolkas som a� skapa, mellan Pfizer och Köparen, förhållandet me
agent, arbetsgivare och anställd, samägare, medpartner eller något annat sådant förhållande, vars existens u�ryckligen förnekas.

 

12.7 Tilldelning; Bindningseffekt.

 

Varken Köparen eller Pfizer ska överlåta någon av sina rä�gheter eller delegera eller lägga ut någon av sina uppgi�er och skyldigheter enligt de�a avtal utan f
samtycke från den andra parten, som kan hållas inne e�er en sådan parts go�innande, förutsa� a� Pfizer, utan Köparens samtycke, får överlåta eller delegera avt
skyldigheter enligt de�a avtal �ll e� do�erbolag �ll Pfizer, BioNTech eller e� do�erbolag �ll BioNTech. Varje sådant försök a� överlåta rä�gheter ell
underentreprenad av uppgi�er utan den andra partens skri�liga medgivande i förväg ska vara ogil�gt och ineffek�vt. Varje sådant uppdrag, delegering eller unde
part skri�ligen samtycker �ll får inte befria den andra parten från dess ansvar och skyldigheter enligt de�a och en sådan �lldelande part skall förbli ansvarig gente
för uppförande och u�örande av varje �llåten förvärvare, delegat och underleverantör enligt denna. De�a avtal skall �llämpas på, med verkan �ll förmån för oc
parterna i de�a avtal och deras respek�ve e�erträdare och �llåtna �lldelningar. Med undantag för de tredjepartsmo�agare som anges i avsni� 12.5 a är parterna ö
avtal inte är avse� av någon part a� ge någon part några förmåner, rä�gheter, privilegier, handlingar eller rä�smedel �ll någon person eller enhet, partnerskap, f
som tredje parts förmånstagare eller på annat sä� enligt någon rä�steori.

 

12.8 Majeure styrka.

 

Ingen av parterna skall vara ansvarig för underlåtenhet a� u�öra eller förseningar i fullgörandet, och ingen av parterna skall anses bryta mot eller underse sina skyld
avtal, om, i den utsträckning och så länge som e� sådant misslyckande eller en sådan försening beror på orsaker som ligger utanför rimlig kontroll och inte på d
försummelser. inklusive, utan begränsning, sådana orsaker som Guds handlingar, naturkatastrofer, översvämningar, svår storm, jordbävning, civila oroligheter, lock
från någon domstol eller administra�vt organ, embargo, regeringshandlingar (andra än köpare), krig (oavse� om de deklarerats eller inte), terroristhandlingar, inv
e� utbro� av någon sjukdom eller en epidemi eller pandemi eller andra liknande orsaker ("Force Majeure Event"). Underlåtenhet eller oförmåga a� betala skall int
en Force Majeure-händelse enligt de�a avtal. I händelse av force majeure-händelse ska den part som hindrats från eller försenats a� u�öra omedelbart underrä�
och ska använda kommersiellt rimliga ansträngningar för a� undvika eller minimera förseningen.

 

12.9 Avskiljbarhet.

 

Om och endast i den mån en domstol eller domstol i behörig jurisdik�on innehar någon bestämmelse i de�a avtal som inte kan verkställas i e� slutligt beslut som 
skall en sådan ogenomförbar bestämmelse påverkas och återstoden av de�a avtal skall inte påverkas av de�a. I sådana fall skall parterna i god tro försöka ersä�a 
bestämmelse i de�a avtal med en bestämmelse som är verkställbar och som ligger så nära som möjligt a� u�rycka avsikten med den ursprungliga bestämmelsen.
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12.10 Icke-undantag. Rä�smedel.

 

E� avstående från någon part av något villkor i de�a avtal i något fall ska inte anses eller tolkas som e� avstående från e� sådant villkor för fram�den elle
överträdelse av de�a. Alla rä�smedel som anges i de�a avtal ska vara kumula�va och utöver alla andra rä�smedel som �llhandahålls i lag eller i eget kapital.

 

12.11 Y�erligare dokument.

 

Varje part samtycker �ll a� verkställa sådana y�erligare handlingar och vidta sådana y�erligare åtgärder som rimligen kan vara nödvändiga eller önskvärda för a
med de�a avtal.

 

12.12 Formulär.

Parterna erkänner a� under perioden kan e� bekrä�elseformulär för inköpsorder eller liknande ru�ndokument (gemensamt "formulär") användas för a� genomför
bestämmelser i de�a avtal. Parterna är överens om a� villkoren i de�a avtal skall gälla i händelse av konflikt mellan villkoren i de�a avtal och villkoren i så
eventuella y�erligare eller olika villkor i sådana formulär skall inte �llämpas på de�a avtal.

 

12.13 Rubriker.

 

Rubriker i avsni� eller andra delar av de�a avtal ingår häri endast för a� underlä�a hänvisningen och får inte utgöra en del av de�a avtal eller ändra innebörden av 

 

12.14 Motparter.

 

De�a avtal får genomföras i två eller flera motparter, som var och en skall utgöra e� original och som alla �llsammans utgör e� och samma avtal, och trä
undertecknas av var och en av parterna här och levereras �ll den andra parten i enlighet med de medel som anges i avsni� 11 (meddelanden) eller på �llförlitliga
(med elektroniskt mo�agande bekrä�at).

 

12.15 Elektronisk leverans och lagring.

 

Leverans av e� undertecknat avtal på �llförlitliga elektroniska sä�, inklusive faksimil eller e-post (med elektroniskt bekrä�at mo�agande), ska vara en effek�v lev
u�örda avtalet. De�a avtal kan lagras på elektronisk väg och an�ngen en original eller en elektroniskt lagrad kopia av de�a avtal kan användas för alla ändamål, in
a� genomdriva rä�gheterna eller skyldigheterna för parterna i de�a avtal.

 

12.16 Hela avtalet. Ändringar

 

De�a avtal, �llsammans med eventuella bilagor och ändringar (och som sådana bilagor får ändras, ändras och omfördelas eller ersä�as från �d �ll annan), som
genom hänvisning, utgör parternas hela samtycke �ll dess alm och sammanfogningar och ersä�er alla �digare diskussioner och skri�er med avseende på de�a. 
som anges häri; Ingen ändring eller ändring av de�a avtal skall vara bindande för parterna, såvida det inte finns i e� skri�ligt dokument undertecknat av e� vederb
ombud för varje part och som särskilt hänvisar �ll de�a eller �ll de�a.

 

12.17 Byggregel .

 

Parterna har gemensamt deltagit i förhandlingarna om och utarbetandet av de�a avtal. Om en tvetydighet eller fråga om avsikt eller tolkning uppstår, skall de�a a
det utarbetats gemensamt av parterna och ingen presum�on eller bevisbörda skall uppstå som gynnar eller disfavoring av någon part genom a� någon av bestämm
förfa�arskap.

 

12.18 Engelskaspråket .

 

De�a avtal skall skrivas och genomföras i, och all annan kommunika�on enligt eller i samband med de�a avtal skall vara på engelska. Varje översä�ning �ll något 
vara en officiell version av de�a, och i händelse av en tolkningskonflikt mellan den engelska versionen och en sådan översä�ning ska den engelska versionen kontro

 

12.19 Rä�egångskostnader.

 

Varje part kommer a� bära sina egna rä�egångskostnader vid utarbetandet och ingåendet av de�a avtal.
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I vi�nesförhör har parterna därför orsakat a� de�a avtal har verkställts och levererats på vederbörligt sä� från och med det datum som först skrevs ovan.

 

PFIZER EXPORT B.V.

Av: PFIZER EXPORT B.V.

Namn: LIESBETH LEONIE MARJOLEINE VAN GORKOM

Benämning: Direktör för PFIZER EXPORT B.V.

 

BRASILIENS HÄLSOMINISTERIUM

Av: Hälsologis�kavdelningen vid hälsoministeriet

Namn: ROBERTO FERREIRA DIAS

Benämning: Hälsoministeriets hälsologis�kavdelning

 

Bilaga A - Specifika�oner

 

Ska införas e�er gil�ghetsdatumet (och under alla omständigheter före leverans i enlighet med överenskommet leveransschema)

 

Bilaga B - Leveransschema och pris för den ursprungliga inköpsordern

KONFIDENTIELL

Bilaga B - Leveransplan och pris för första inköpsorder

KONFIDENTIELL

Kvartal / Trimestre
Andra kvartalet 2021 Q3 2021 Total  

2021 T2 2021 T3  

Doser / doser 13.518.180 86.482.890 100.001.070

Pris per dos / Pris
per dos USD 10,00

USD 10,00
USD 1 000 010 700,00

 

Priset för en ytterligare beställning kan komma att granskas. / Obs: Priset på en ytterligare beställning kan komma att granskas.

 

Bilaga C- Leveransdokumenta�on

 

Dokumenta�on och leveransanteckningar

Dokumenta�on för termisk avsändare

Det är för närvarande planerat a� följande kommer a� �llhandahållas för varje sändning av produkterna:

1. Faktablad/broschyrer för nödanvändnings�llstånd (USA) – Fem (5) faktablad vikta 3x2" i en plastpåse

2. Pfizer Brochure – En (1) per termisk avsändarbehållare som innehåller produktlagrings- och hanteringsinforma�on, inklusive:

Torr ishanteringsinsats

Säkerhetsdatablad (SDS) för torris

Returinstruk�oner för GPS-loggare och termiskt fraktsystem

En fristående SDS för torris

Blanke�ke� – sy�et med den tomma e�ke�en: för bärare a� märka ut torrise�ke�en för a� ange a� de termiska avsändarcontainrarna är tomma (inte inneh
 

3. Returfrakte�ke� - En (1)

4. Utgående frakte�ke� - En (1), standarde�ke� på termisk avsändare

5. Innehållse�ke� – En (1) e�ke� på insidan av klaffen, plocke�ke�en beskriver hur många kartongbrickor som finns i termisk avsändare

Bevis på leveransdokumenta�on

För närvarande avser Pfizer a� använda transportörleveranssignalen som leveransbevis.

Bevis på leveransdokument som kan nås online baserat på spår- och spårningsnummer. Se UPS exempel* nedan:

*Ovanstående bevis på leveransbild är endast e� exempel.
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Bilaga D - Leveransspecifika�on

 

Specifika�oner för produktleverans, lagring och hantering

 

Försändelser kommer a� anlända i en termisk långdistanscontainer enligt Pfizers märknings- och förpackningsspecifika�oner i bilaga E ("Termisk avsändare"). Vid d
minimiförpackningen i en sändning vara en (1) bricka med 195 injek�onsflaska eller 1170 doser av produkten.

 

Köparen ser �ll a� vid den förväntade ankoms�den �ll des�na�onsorten kommer en dedikerad person a� vara �llgänglig för a� ta emot produkten, underteck
leverans och , omedelbart, senasttjugofyra (24) leverans�mmar, stänga av temperaturloggaren som finns i termiska avsändaren och:

 

1. överföra produkten �ll:

1. �ll -75 C (+/- 15o C) ultralåg temperatur ("ULT") frys; ELLER

2. �ll 2-8 C kylskåpet; ELLER

2. upprä�hålla produkten med �llräcklig �llgång �ll torris i enlighet med de protokoll för återskalning som anges nedan med sådan inledande re-isbildning 
tjugofyra (24) �mmar från undertecknandet av leveransen.

 

Köparen bekrä�ar följande stabilitets�dslinje från och med gil�ghetsdatumet:

 

Produkten har en hållbarhets�d på upp �ll sex (6) månader när den förvaras vid konstant -75 oC (+/- 15 oC)

 

Thermal Shipper kan användas som �llfällig förvaring i upp �ll tre�o (30) dagar, så länge torris fylls på vid mo�agandet och minst var femte (5) dag enligt Pfiz

 

Produkten har en effek�v livslängd på upp �ll fem (5) dagar när den förvaras vid kylskåpstemperaturer 2-8 °C

 

När produkten har �nats upp och rekons�tuerats kan den behållas i upp �ll sex (6) �mmar vid normala omgivningstemperaturer (2-30 °C)

 

Varje y�erligare leverans eller distribu�on av Produkten av Köparen från Bestämmelseorten eller des�na�onen ska ske via en cer�fierad frak�jänst, eller anvä
logis�ksystem, som kommer a� säkerställa leverans nästa dag från bestämmelseorten �ll användningsplatsen för Produkten; och Köparen är ansvarig för a� säk
överensstämmelse med kraven i kylkedjan för eventuell y�erligare distribu�on e�er leverans �ll en bestämmelseort som inte är en användningspunkt för produkte
köparen se �ll a� all produkt transporteras i a) värmebefraskaren med åter isbildning som u�örs i enlighet med de protokoll för återicing som anges nedan; el
avsändare som köpts av köparen, i varje enskilt fall på e� sä� som bibehåller de temperaturkrav som anges nedan. Alla kostnader i samband med mo�agande, ha
vidare leverans av Produkten ska vara köparens ansvar, och Köparen ska se �ll a� alla platser där någon produkt levereras av, eller på uppdrag av Köparen, ska upp
bilaga D och uppfylla de standarder som anges häri.

 

Protokoll för uppackning av produkt och återupplivning: Se utställningar 1 och 2 i bilaga D

 

Krav på leveransplats:

1. Villkorligt godkännande, Förgodkännande, Vaccina�onspunkter e�er godkännande med -75 oC (+/- 15 oC) ULT-frys

2. Villkorligt godkännande, förhandsgodkännande, vaccina�onspunkter e�er godkännande med �llräcklig �llgång �ll och leverans av torris

3. Villkorligt godkännande, Förhandsgodkännande, Vaccina�onspunkter e�er godkännandemed 2-8 C kylskåp

 

Bilaga D - Leveransspecifika�on

Utställning 1 - Uppackning och återuppbyggnad: Termisk avsändare A

 

Bilaga D - Leveransspecifika�on

Utställning 2 - Uppackning och ombyggnad: Termisk avsändare B

 

Instruk�oner för beredning och administrering av vaccin
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Ta bort flaskorna �ll Tina

Från lagring, tar bort 1 flaska för varje 6 mo�agare enligt planerat vaccina�onsschema.

Injek�onsflaskan kan förvaras i kylskåp i 5 dagar (120 �mmar).

 

Utspädning av vaccinet

Erhåll 0,9% natriuminsprutningsklorid, för användning som spädning. Använd inga alterna�va spädning.

Späd ut den �nade injek�onsflaskan genom a� �llsä�a 1,8 ml natriumkloridinjek�on i injek�onsflaskan.

Se �ll a� injek�onsflaskans tryck utjämnas genom a� dra ut 1,8 ml lu� i den tomma spädningssprutan innan nålen avlägsnas från injek�onsflaskan.

 

Förbereda dosen

Dra upp 0,3 ml av den utspädda doseringslösningen i en ny steril doseringsspruta med en nål som är lämplig för intramuskulär injek�on.

För varje y�erligare dos, använd en ny steril spruta och nål och se �ll a� injek�onsflaskans propp rengörs med an�sep�skt medel före varje �llbakadragande.

 

Administrering av vaccin

Utspädda injek�onsflaskar måste användas inom 6 �mmar 
från utspädnings �den och förvaras mellan 2-30°C (36-86°F).

En enda dos på 30 mcg/0,3 ml följs av en andra dos 21 (+- 2) dagar senare.

 

Bilaga E - Märknings- och förpackningsspecifika�oner

 

Specifika�oner för produktmärkning

Produkte�ke�er för primära, sekundära och ter�ära förpackningar kommer a� delas närmare landets lags��ningsansökningar.

Det är för närvarande tänkt a� följande kommer a� ingå i det ursprungliga produktkonstverket:

 

Primärförpackning (injek�onsflaska):

Linjär streckkod: Skannar som det globala handelsar�kelnumret (GTIN) som innehåller det mänskliga läsbara na�onella narko�kakodnumret (NDC).

 

Sekundärförpackning(kartongbricka):

Linjär streckkod: Skannar som GTIN-nummer som innehåller det läsbara NDC-numret.

QR-kod: När den skannas länkar denna kod �ll en målsida där en kopia av faktabladen för vårdgivaren, pa�enten/mo�agaren och produk�nsatsen fö
nödanvändning (dvs. e-bipacksedel) kommer a� finnas �llgänglig.

2D GS1 DataMatrix: Skanning av 2D-koden kommer a� innehålla GTIN-nummer, par�- och utgångsinforma�on.

 

Specifika�oner för produk�örpackningar

Primär förpackning

2 ml typ 1 glasskyddsmedel fri flerdosflaska (MDV)

MDV har 0,45 ml fryst flytande läkemedel

Sex (6) doser per injek�onsflaska

 

Sekundär förpackning "Enkelfack"

Enkelbricka rymmer 195 injek�onsflaska

1170 doser per bricka

Må� på fack (vit låda): 229 X 229 x 40 mm

 

Ter�är behållare: Termisk avsändare (So�box)

Minst en (1) bricka (1170 doser) eller upp �ll fem (5) brickor (max 5850 doser) staplade i en ny�olastyta hos avsändaren

Ny�olastkartong nedsänkt i 23 kg torrispellets (9 mm – 16 mm pellets)

Må� på termisk avsändare:

Interna må�: 245mm X 245mm X 241mm

Y�re må�: 400mm X 400mm X 560mm
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Bilaga F - Retur och kassering av produktmaterial

 

1. Återvända

Den termiska långdistanscontainern ("Termisk avsändare") som används för frakt och temperaturdataloggern/övervakningsanordningen som är ansluten �
avsändare.

 

När torr is inte längre behövs öppnar du logis�kleveransutrustningen och lämnar den i rumstemperatur i e� välven�lerat område. Den torra isen kommer lä� a� 
�ll en gas. Lämna INTE torris utan uppsikt.

 

Förvara den tomma logis�kleveransutrustningen �lls den returneras på en lämplig ren och säker plats för a� skydda och upprä�hålla utrustningens funk�onalit
utomhus under okontrollerade förhållanden, utsä�s för väder, utsä�s för skadedjur etc.).

 

Retur av logis�kleveransutrustningen som ska u�öras inom tre�o (30) dagar e�er leverans av Produkten �ll köparens mo�agare på bestämmelseorten. Instruk�
retur kommer a� �llhandahållas på insidan av Thermal Shipper och kommer också a� finnas �llgänglig på Pfizers webbplats. Om an�ngen: (a) logis�kleveransutrus
del därav) inte levereras �ll returbäraren inom tre�o (30) dagar e�er leverans av Produkten eller (ii) som Pfizer mo�agit inom fem (5) dagar e�er dagen för Köpa
eller (b) Logis�kleveransutrustningen (eller någon del därav), skadas på något sä� (bestäms e�er Pfizers eget go�innande), Pfizer har rä� a� debitera köpa
ska�er) per termisk avsändare och temperaturdatalogger / övervakningsenhet; Vilken Köpare ska betala inom 30 dagar från dagen för en faktura för sådana belop
a� e� sådant belopp representerar en rimlig förska�ning av ersä�ningskostnaden, t.ex. logis�kleveransutrustning �ll följd av köparens fallissemang, handling eller u

 

2. förfogande

"Primära behållarenheter" avser injek�onsflaskan som innehåller produkten.

 

Destruk�on av primära containerenheter som har öppnats eller är oanvända måste ske vid en anläggning som är lämpligt licensierad för a� hantera och läkem
medicinskt avfall och/eller farligt avfall, och destruk�on måste ske genom slipning eller förbränning.

 

Medsekundära kartonger avsesde omedelbara lådorna som innehåller produktens injek�onsflaska.

 

Sekundära kartonger måste vanställas och förstöras i enlighet med lokala tjänster för hantering av avfallshantering av kliniska dosanläggningar, och sekundär
bortskaffas på ru�nmässiga insamlings- eller återvinningscentraler för hushållsavfall.

 

Bilaga G - Inköpsorderform

 

Parterna är överens om a� alla inköpsorder åtminstone ska innehålla följande informa�on:

 

-Köparens namn (Inköpsordern ska presenteras för Pfizer på Köparens officiella brevhuvud)

- Ska�ekod

- Köparens adress

- Köparens e-postadress och telefonnummer

- Inköpsordernummer

- Leveransplatsinforma�on (namn/adress och kontaktperson)

- Produktbeskrivning

- Produktkvan�tet

- Produktpris

- Totalt pris på inköpsorder

- Referens �ll kontrakt

- Utgivningsdatum för inköpsorder

- Förfallodatum för inköpsorder

 

DOKUMENT SEI (0019624455) - BILAGOR OCH BILAGOR TILL AVTAL nr 52/2021.

SEI-DOKUMENT (0019624455) - BILAGOR OCH BILAGOR TILL AVTAL NR 52/2021.
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Dokument elektroniskt undertecknat av Roberto Ferreira Dias,chef för logis�kavdelningen,den 20:59 2021-03-18, beroende på brasilias officiella �d, baserat på
ar�kel 6. och ar�kel 8, förordning nr 900 av den 31 mars 2017.

Äktheten av de�a dokument kan kontrolleras på h�p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0webbplats, med informa�on om 0019603551 och crc-kod 1A550AF8.

Referens: Ärende nr 25000.171832/2020-92 Jag känner 0019603551
 

Avdelningen för analys av förvärv av 
strategiska insums för hälsa - DIVAN Esplanad av ministerier, Block G - Civic-Administra�ve Zone Neighborhood, Brasília/DF, CEP 70058-900 
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