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VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY Sanofi Group
Objednávateľ: objednávateľom sa v týchto Všeobecných dodacích podmienkach
rozumie subjekt zo skupiny Sanofi Group, tj. najmä spoločnosti
sanofi-aventis Slovakia s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01
Bratislava, IČO: 31 339 450, zapísaná v obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
4092/B a Opella Healthcare Slovakia s.r.o., so sídlom Einsteinova
24, 851 01 Bratislava, IČO: 53 238 770, zapísaná v obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č. 147391/B, v príslušnej zmluve označený tiež ako objednávateľ,
kupujúci alebo mandant

Dodávateľ:

dodávateľom sa v týchto Všeobecných dodacích podmienkach
rozumie subjekt v príslušnej zmluve označený ako dodávateľ,
zhotoviteľ, predávajúci alebo mandatár

Zmluva:

zmluvou sa v týchto Všeobecných dodacích podmienkach
rozumie príslušná zmluva, ktorej neoddeliteľnou súčasťou a
prílohou sú tieto Všeobecné dodacie podmienky; zmluvnými
stranami sa rozumie príslušne označené strany takej zmluvy,
teda v terminológii týchto Všeobecných dodacích podmienok
objednávateľ a dodávateľ

Objednávka:

objednávkou sa v týchto Všeobecných dodacích podmienkach
rozumie príslušná objednávka, ktorej neoddeliteľnou
súčasťou a prílohou sú tieto Všeobecné dodacie podmienky

I. Všeobecné ustanovenia
1. Akékoľvek dodávky investícií, tovarov, služieb a opráv, ako aj ďalšie plnenie
dodávateľa voči objednávateľovi, účinné na základe zmluvy uzatvorenej medzi
objednávateľom a dodávateľom (ďalej len „dodanie“), a to vrátane zmluvy
uzavretej vo forme ponuky dodávateľa a jej akceptácie objednávateľom či
objednávky objednávateľa a jej nasledovného potvrdenia dodávateľom, sa riadi
týmito Všeobecnými dodacími podmienkami s výnimkou prípadov, kedy sú
výslovne písomne medzi zmluvnými stranami dohodnuté podmienky iné,
ktoré majú v zmysle príslušnej právnej úpravy prednosť (tj. obzvlášť odchylné
dojednania v zmluve – viď ustanovenie § 273 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.,
Obchodný zákonník).
2. Akékoľvek doplnky alebo zmeny týchto Všeobecných dodacích podmienok
(ďalej tiež len „VDP“) či odchýlky, je, po uzatvorení zmluvy, možné učiniť,
respektíve dojednať iba výslovnou písomnou dohodou objednávateľa a
dodávateľa.

II. Ďalšie ustanovenia
1. Potvrdenie objednávky objednávateľa je potrebné uskutočniť do jedného
pracovného dňa pokiaľ v objednávke alebo v zmluve nie je uvedené inak.
Objednávka ktorá nie je v uvedenom termíne potvrdená, sa považuje za
akceptovanú (potvrdenú) zo strany dodávateľa, ak nie je výslovne medzi
zmluvnými stranami dojednané inak. Objednávateľ si vyhradzuje právo
požadovať písomné potvrdenie pri určitých typoch objednávok. Potvrdenie
objednávky je potrebné zaslať na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.
2. Predpokladom pre vystavenie a následnú úhradu príslušnej faktúry za
dojednanú dodávku je jej riadna a bezchybná realizácia, t.j. riadna dodávka
bezchybného plnenia zo strany dodávateľa objednávateľovi, o čom je
zmluvnými stranami vyhotovený príslušný dokument, v zmysle nasledujúceho
odstavca.
3. O realizácii dodávky dojednaného plnenia bude vyhotovený a súčasťou
faktúry dodávateľa musí byť zmluvnými stranami či ich oprávnenými
zástupcami podpísaný Preberací protokol, Dodací list, prípadne „Potvrdenie o
prevzatí“ či iný medzi zmluvnými stranami dohodnutý dokument.
4. Pokiaľ sú do zmluvy zahrnuté osobitné dodacie podmienky, technické či
skúšobné podmienky, inštrukcie pre balenie, značenie a prepravu, sú tieto
považované za jej súčasť a sú pre obe zmluvné strany záväzné ako podstatný
predpoklad pre riadne plnenie.
5. Dodávateľ je povinný pri realizácii každej dodávky objednávateľovi odovzdať
aj všetky doklady, ktoré sa k predmetu dodávky či plneniu vzťahujú.
6. Prevzatím dodávky sa objednávateľ stáva výlučným a neobmedzeným
vlastníkom predmetu dodávky (ak je taký predmet spôsobilý byť predmetom
vlastníckeho práva). Povinnosťou dodávateľa je umožniť objednávateľovi
nadobudnutie vlastníckeho práva k takému predmetu dodávky, k čomu sa
dodávateľ zaväzuje. Ak sa nedá získať výlučné a neobmedzené vlastníctvo,
musí dodávateľ vždy vopred na uvedenú skutočnosť objednávateľa písomne
upozorniť.
7. Pokiaľ dodávka vyhovuje vyššie uvedeným podmienkam a je dodávateľom
uskutočnená včas, riadne, s odbornou starostlivosťou, bez chýb a podľa
požiadaviek objednávateľa, objednávateľ sa zaväzuje predmet dodávky vrátane
všetkých dokladov prevziať a zaplatiť dojednanú cenu či poskytnúť iné
dojednané protiplnenia.
8. Príslušná faktúra riadne vystavená dodávateľom a ním zaslaná
objednávateľovi, musí obsahovať všetky náležitosti daňového a účtovného
dokladu v zmysle príslušnej právnej úpravy.
9. Dodávateľ vystaví faktúry v jednej kópii, iba v elektronickom formáte
prostredníctvom preferovaných platforiem na prijímanie faktúr ako sú
uvedené na https://suppliers.sanofi.com/invoicing pre fakturovanú entitu
Sanofi k dátumu vystavenia faktúry.

Vystavené elektronické faktúry musia obsahovať všetky náležitosti podľa
príslušných právnych predpisov (napr. popis dodaného tovaru / služieb,
atď.), a tiež náležitosti, ktoré umožnia Sanofi spracovanie faktúr (napr. číslo
objednávky
a
pod.)
tak,
ako
je
to
uvedené
na
https://suppliers.sanofi.com/invoicing pre fakturovanú entitu Sanofi k
dátumu vystavenia faktúry.
Zaslanie papierovej kópie sa nevyžaduje. Iba dokumenty v elektronickej
podobe, prijaté prostredníctvom preferovanej platformy predstavujú platné
originály faktúr. Faktúry zaslané v inej forme (napr. papierovej) alebo faktúry,
ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti nebudú spracované. Faktúry,
ktoré nie sú v súlade s vyššie uvedeným môže Sanofi vrátiť dodávateľovi emailom.
10. Absencia niektorej z vyššie uvedených náležitostí v príslušnej faktúre či
iná nesprávnosť v nej uvedených údajov oprávňuje objednávateľa takúto
faktúru vrátiť dodávateľovi, rovnako ako v prípade, že príslušná faktúra:
- Obsahuje nesprávnu výšku fakturovanej čiastky,
- Ak nie sú splnené požiadavky odstavca 3. tohto článku,
- Ak je uvedená splatnosť faktúry v rozpore so splatnosťou uvedenou v zmluve,
- Príslušná faktúra nie je vystavená v súlade so zmluvou či objednávkou alebo
VDP,
- V prípade investičných dodávok, ktorými sa pre účely týchto VDP rozumejú
dodávky stavieb, rekonštrukcie stavebných objektov a ich vnútorných
priestorov a dodávky hmotného investičného majetku, ak nebol do oddelenia
inžinierskych činností a do oddelenia zaistenia technických služieb predaný
obojstranne potvrdený protokol PPZč.10, zisťovací protokol či prijímajúci
protokol a preberací protokol.
V prípade, že objednávateľ takto faktúru vráti dodávateľovi, je dodávateľ
povinný vystaviť faktúru novú, ktorá bude obsahovať všetky uvedené
náležitosti, ktorá musí vyhovovať všetkým vyššie uvedeným požiadavkám a
ktorá bude podľa všetkých vyššie uvedených nedostatkov so splatnosťou
podľa zmluvy či objednávky, prípadne podľa týchto VDP.
11. Splatnosť príslušných faktúr zaslaných dodávateľom objednávateľovi, je
60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi, pokiaľ nie je výslovne písomne
dojednané inak.
12. Pokiaľ objednávateľ bezdôvodne neuhradí príslušnú dodávateľom
oprávnene fakturovanú čiastku v stanovenom termíne lehoty splatnosti
faktúry a ocitne sa tak so zaplatením príslušnej čiastky v omeškaní, je
dodávateľ za predpokladu, že sám všetky svoje povinnosti voči objednávateľovi
riadne splnil, oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške
0,05 % z hodnoty dodávky bez DPH/1 deň. Hodnotou dodávky sa pre účely
týchto VDP rozumie najmä cena dodaného tovaru, odmena za vykonanie diela
a ďalšie finančné čiastky poskytované objednávateľom ako protiplnenie za
riadne, včasné a bezchybné plnenie dodávateľa.

13. Na základe našich korporátnych pravidiel sú zakázané platby
dodávateľom na bankový účet založený v inej krajine ako je sídlo dodávateľa,
prípadne ako je miesto poskytnutia služieb alebo dodania tovaru. Taktiež sú
zakázané platby na bankové účty do nespolupracujúcich krajín (okrem
výnimky obchodných transakcií uskutočnených priamo v týchto krajinách).
14. Pokiaľ dodávateľ nedodrží termín dodávky v zmysle zmluvy a ocitne sa s
realizáciou dodávky v omeškaní, je objednávateľ oprávnený uplatniť voči
dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej hodnoty
dodávky bez DPH/1 deň, ak nie je stanovené inak.
Objednávateľ má výhradné právo dodávku neprevziať pokiaľ nebola doručená
v termíne uvedenom na potvrdení objednávky.
Pokiaľ je predmet dodávky vyhotovenie diela v zmysle príslušnej právnej
úpravy a pokiaľ dodávateľ v zmysle zmluvy dielo včas nevykoná a ocitne sa
tak s jeho vykonaním v omeškaní, je objednávateľ oprávnený uplatniť voči
dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej hodnoty dodávky
bez DPH za každý deň omeškania.
Pokiaľ je predmetom dodávky poskytnutie služby a pokiaľ dodávateľ termín
pre jej poskytnutie v zmysle zmluvy nedodrží a ocitne sa tak v omeškaní, je
objednávateľ oprávnený uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % z celkovej hodnoty dodávky bez DPH za každý deň omeškania.
V prípade omeškania dodávateľa s odstránením chýb plnenia vyskytnutých sa
v záručnej dobe, objednávateľom dodávateľovi vytknutých s požiadavkou na
ich odstránenie, je objednávateľ oprávnený uplatniť voči dodávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej hodnoty dodávky bez DPH za
každý deň omeškania. Pokiaľ dodávateľ neodstráni chyby ani v dodatočnej
lehote 30 dní, ktoré mu boli objednávateľom, písomne poskytnuté na
odstránenie chýb, je objednávateľ oprávnený nechať chyby odstrániť treťou
osobou na náklady dodávateľa, k ich náhrade sa dodávateľ zaväzuje,
Dodávateľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu v uvedených prípadoch zaplatiť.
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý, ani obmedzený nárok
objednávateľa na náhradu škody vzniknutej v dôsledku omeškania
dodávateľa, ku ktorému sa zmluvná pokuta vzťahuje, a to vo výške
presahujúcej zaplatenú zmluvnú pokutu, ako ani jeho právo predčasne
ukončiť zmluvu postupom podľa čl. III týchto VDP.
III. Odstúpenie od zmluvy
1. Ak poruší niektorá zmluvná strana svoju povinnosť podstatným spôsobom,
môže druhá zmluvná strana bez zbytočného odkladu od uzatvorenej zmluvy
odstúpiť. Podstatné je také porušenie povinností, o ktorom strana porušujúca
zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá
strana zmluva neuzatvorila, pokiaľ by toto porušenie predvídala; v ostatných
prípadoch sa má za to, že porušenie podstatné nie je. Za podstatné porušenie
povinností sa pre účely týchto VDP považuje najmä omeškanie dodávateľa s

realizáciou dodávky dlhšie než 30 dní, ak nie je v zmluve výslovne písomne
dojednané inak.
2. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka práva na zaplatenie zmluvnej pokuty,
alebo úroku z omeškania, ak tieto nároky platne vznikli, práva na náhradu
škody vzniknutej z porušenia zmluvnej povinnosti ani dojednania, ktoré ma
vzhľadom k svojej povahe zaväzovať strany aj po odstúpení od zmluvy, najmä
dojednania o spôsobe riešenia sporov. Ak bol dlh zadržaný, nedotýka sa
odstúpenia od zmluvy, ani zabezpečenia.
3. Dodávateľ je povinný na vyžiadanie objednávateľa dokladovať spôsob
zabezpečenia kvality vlastnej výroby (dodávky, plnenia) vrátane výroby
zabezpečovanej u svojich subdodávateľov a umožniť jeho kontrolu. Náklady
súvisiace s takou kontrolou hradí objednávateľ. V prípade negatívnych zistení
objednávateľa, môže tento bez ďalšieho odstúpiť od uzatvorenej zmluvy.
4. Objednávateľ je ďalej oprávnený od uzatvorenej zmluvy odstúpiť v prípade,
kedy dodávateľ nebude môcť plniť zmluvu síce pre existenciu okolností
vylučujúcich zodpovednosť či existenciu iného zásahu tzv. vyššej moci v
zmysle príslušnej právnej úpravy, pokiaľ takáto situácia bude trvať dlhšie ako
6 mesiacov, alebo ak z charakteru plnenia je zrejmé, že na plnení po odpadnutí
dôvodov prekážky vyššej moci nemá objednávateľ záujem.
IV. Technická dokumentácia
1. Všetka požadovaná výkresová a ďalšia dokumentácia, plániky, náčrty a
technické popisy poskytnuté objednávateľom k dispozícii dodávateľovi v
súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy sú vlastníctvom objednávateľa a
nemôžu byť dodávateľom prevedené na tretiu osobu bez výslovného
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Pokiaľ by z akýchkoľvek
dôvodov nebol predmet príslušnej zmluvy realizovaný, všetky technické
doklady a podklady budú dodávateľom riadne protokolárne vrátené späť
objednávateľovi, k čomu sa dodávateľ zaväzuje.
2. Po ukončení realizácie plnenia predmetu zmluvy budú príslušné technické
doklady dodávateľom bezodkladne protokolárne vrátené objednávateľovi po
tom, čo boli použité pre účely konkrétnej dodávky.
V. Zodpovednosť dodávateľa
l. Dodávateľ zodpovedá za vlastnosti ním realizovanej dodávky, najmä v
zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
a podľa príslušných právnych predpisov súvisiacich, v prípade uzatvorenia
určitého zmluvného typu, podľa uvedeného zákona (kúpna zmluva, zmluva o
dielo a pod.) a tiež podľa príslušných osobitných ustanovení o zodpovednosti
a o právach z vadného plnenia uvedených pre jednotlivé zmluvné typy.
2. Dodávateľ zodpovedá za úplnosť, správnosť a odborné vyhotovenie svojej
vlastnej technickej dokumentácie, ktorá musí byť v súlade so všetkými
príslušnými právnymi a technickými predpismi. V prípade, že predmetom
zmluvy je aj montáž či inštalácia predmetu dodávky, zodpovedá dodávateľ za

riadnu a s odbornou starostlivosťou vykonanú montáž a inštaláciu predmetu
dodávky vrátane jej uvedenia do prevádzky a vykonanie komplexného
odskúšania. Na vyžiadanie objednávateľa je dodávateľ povinný sa zúčastniť
prípadne poskytnúť technickú pomoc pri skúšobnej prevádzke.
3. Dodávateľ je zodpovedný v zmysle povinností výrobcov, dovozcov a
distribútorov, pri uvádzaní výrobku na trh, riadiť sa pri vybraných výrobkoch
podľa príslušných ustanovení zák. č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody
výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, a príslušnými súvisiacimi právnymi predpismi.
4. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť dodávateľovi či nim určeným
pracovníkom dodávateľa nevyhnutný prístup do príslušných priestorov svojho
areálu za účelom splnenia príslušnej dodávky, ak je k jej splneniu nutné.
5. Pre nebezpečenstvo škody na dodávke a jej prechod z dodávateľa na
objednávateľa sa použijú príslušné ustanovenia príslušných právnych
predpisov a príslušné ustanovenia zmluvy.
6. V prípade požiadavky objednávateľa je dodávateľ povinný mať po celú dobu
realizácie plnenia predmetu zmluvy uzatvorenú príslušnú poistnú zmluvu o
poistení svojej zodpovednosti za škodu a na žiadosť objednávateľa predložiť
písomné potvrdenie o existencii takéhoto poistenia.
7. Dodávateľ je povinný v prípade poškodenia majetku objednávateľa
bezodkladne informovať objednávateľa, alebo ním poverenú osobu.
8. Na realizáciu dodávky poskytuje dodávateľ záruku uvedenú v uzatvorenej
zmluve, prípadne inak v súlade s príslušnou právnou úpravou dodávateľom
prevzatou. Ak nie je záruka dojednaná v zmluve, zaväzuje sa dodávateľ dodať
spolu s príslušnou dodávkou objednávateľovi vždy aj príslušný záručný list.
9. Vady vyskytnuté sa v záručnej dobe je dodávateľ povinný odstrániť, a to
nasledovne, pokiaľ nie je výslovne dojednané inak:
a)

vady brániace podnikateľskej činnosti objednávateľa do jedného
pracovného dňa (provizórne sprevádzkovanie) od nahlásenia vady, pokiaľ
to objektívne dovolí technologický postup jej odstránenia,
b) ostatné vady najdlhšie do mesiaca od nahlásenia, ak nebude ustanovené
inak.
VI. Miesto plnenia
1.
Miestom plnenia všetkých dodávok je sídlo objednávateľa (pokiaľ
nebude v konkrétnom prípade výslovne písomne dojednané či objednávateľom
určené iné miesto plnenia).
VII. Osobné údaje a mlčanlivosť

1. Ochrana osobných údajov. Objednávateľ chráni osobné údaje a súkromie
a prijíma zodpovedajúce opatrenia na zabezpečenie takejto ochrany, a to v
súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami svojej Globálnej
internej smernice o ochrane súkromia, ktorú nájdete na internetových
stránkach Sanofi. Objednávateľ, jej spriaznené subjekty, ich oprávnení
zástupcovia a/alebo ich oprávnení poskytovatelia služieb (napr. logistické
agentúry, poskytovatelia IT a účtovníctva, externí poradcovia) budú spracúvať
osobné údaje zhromaždené v súvislosti s plnením predmetu zmluvy ( „Osobné
údaje“) na účely (i) riadenia zmluvného a finančného vzťahu medzi
objednávateľom a dodávateľom a (ii) plnenia povinností v oblasti dodržiavania
požiadaviek zákona, regulačných požiadaviek a compliance, ktoré sú pre
objednávateľa záväzné, a to vrátane povinnosti transparentnosti, na základe
plnenia právnej povinnosti a (iii) oprávnených záujmov objednávateľa, ako
napr. výkon práv použiť fotografie a zvukové alebo obrazové záznamy
Kľúčového personálu (Kľúčovým personálom sa rozumejú kľúčový
zamestnanci či manažéri dodávateľa v súvislosti s plnením zmluvy) vytvorené
v súvislosti s plnením zmluvy. V nadväznosti na platné právo, pokiaľ takéto
spracúvanie osobných údajov zahŕňa prenos Osobných údajov do cudziny, je
také poskytovanie chránené primeranými zárukami v súlade s platnými
právnymi predpismi. Viac informácií o tom, ako objednávateľ spracúva
Osobné údaje, nájdete na globálnej aj lokálnej internetovej stránke Sanofi
(https://www.sanofi.sk/sk/pravne-aspekty).
2. Ak sa na túto Službu vzťahuje európske nariadenie o ochrane osobných
údajov - Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov 2016/679, potom
platí, že:
A) Budete informovať každého člena Kľúčového personálu, že objednávateľ ako
prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje Kľúčového personálu a že ich bude
uchovávať najdlhšie päť rokov v súlade s príslušnými právnymi predpismi od
dátumu účinnosti, aby objednávateľ mohol plniť svoje zmluvné záväzky alebo
povinnosti vyplývajúce zo zákona, požiadaviek štátneho dozoru alebo
compliance.
B) V súlade s právami udelenými dotknutým osobám, ako sú definované vo
všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov, budete informovať každého
člena Kľúčového personálu, že je oprávnený:
▪ formou jednoduchej požiadavky získať prístup k svojim Osobným údajom pričom v takom prípade môže požiadať o kópiu svojich Osobných údajov,
ak mu takéto osobné údaje nebudú sprístupnené priamo;
▪ požiadať o opravu svojich Osobných údajov, ak sú nepresné, neúplné alebo
neaktuálne;
▪ domáhať sa výmazu svojich Osobných údajov v konkrétnych prípadoch
vyplývajúcich zo zákona;
▪ domáhať sa obmedzenia spracúvania svojich Osobných údajov v
konkrétnych prípadoch vyplývajúcich zo zákona;
▪ prípadne požiadať o to, aby mu boli jeho Osobné údaje poskytnuté v
štandardnom formáte s cieľom poskytnutia inému prevádzkovateľovi;
▪ prípadne vzniesť námietky proti spracúvaniu založenom na oprávnenom
záujme objednávateľa (napr. pre marketingové účely);
▪ podať sťažnosť príslušnému úradu na ochranu osobných údajov, pričom
kontaktné
informácie
nájde
na
internetovej
adrese:
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Neposkytnutie Osobných údajov môže zabrániť uzavretiu zmluvy. V otázkach
týkajúcich sa spracúvania osobných údajov môžete kontaktovať povereného
zástupcu spoločnosti Sanofi pre ochranu osobných údajov (DPO). Dotknutá
osoba môže vyššie uvedené práva vykonať prostredníctvom tejto internetovej
stránky:
https://www.sanofi.com/en/our-responsibility/sanofi-globalprivacy-policy/contact/general-data-protection-form.
3. Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach,
ktoré sa dozvedel, alebo sa dozvie v súvislosti s uzatváraním zmluvy a
realizácii jeho predmetu a účelu. Dodávateľ sa zaväzuje nevyzradiť ani
nesprístupniť informácie o uvedených skutočnostiach tretej osobe, a to ani v
prípade, že by zmluva bola ukončená, či inak zanikla. Dodávateľ sa ďalej
zaväzuje zabezpečiť, aby mlčanlivosť o uvedených skutočnostiach v rovnakom
rozsahu
zachovávali
aj
dodávateľovi
zamestnanci,
pracovníci
a
subdodávatelia. Pri nedodržaní tohto záväzku má objednávateľ právo na
ochranu v zmysle príslušnej právnej úpravy.
4. Dodávateľ sa pri plnení záväzku zaväzuje konať v súlade s etickými
obchodnými zásadami a dodržovať všetky domáce a aplikovateľné zahraničné
protikorupčné právne predpisy o boji proti korupcii verejných činiteľov v
medzinárodnom obchode. Predovšetkým dodávateľ nebude, či už priamo,
alebo nepriamo prostredníctvom sprostredkovateľov, ponúkať, sľubovať alebo
poskytovať akúkoľvek nevhodnú peňažnú, alebo inú výhodu verejným
činiteľom, pre prospech tých verejných činiteľov alebo tretích osôb, za účelom
ovplyvniť rozhodnutie, alebo konanie s ohľadom na predmet zmluvy,
respektíve objednávky.
5. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu
objednávateľa previesť či postúpiť akékoľvek práva z tejto zmluvy na tretiu
osobu.
VIII. Doprava
1.
Dodávateľ má povinnosť dodržiavať dopravné inštrukcie poskytnuté mu
objednávateľom, pokiaľ nie je zmluvnými stranami dohodnuté či
objednávateľom požadované inak
IX. Subdodávky
1.
Dodávateľ nie je oprávnený poveriť plnením zmluvy tretiu osobu bez
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, čo dodávateľ berie na
vedomie.
X. Bezpečnosť práce a požiarna ochrana
1. Dodávateľ je povinný zabezpečovať opatrenia z hľadiska bezpečnosti práce
a požiarnej ochrany a ďalej tiež zabezpečiť ich dodržovanie dodávateľovými
zamestnancami, inými pracovníkmi a subdodávateľmi. V tomto zmysle sa
dodávateľ zaväzuje najmä:

a) dodržiavať platné bezpečnostné, hygienické a požiarne predpisy na
pracovisku objednávateľa v dohode a úzkej spolupráci s odbornými
zamestnancami objednávateľa, a uvedené zabezpečiť aj u všetkých osôb na
svojej strane.
b) zabezpečiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušnej
právnej úpravy.
c) dodržiavať interné predpisy a pokyny platné v areáli objednávateľa z
hľadiska bezpečnosti práce a požiarnej ochrany.
XI. Režimové opatrenia v areáli objednávateľa
1. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti
práce, požiarnej ochrany, hygieny a vykonať všetky činnosti a práce v súlade
so zásadami uplatňovanými v systéme riadenia ochrany životného prostredia,
ako aj zabezpečiť, aby uvedené dodržovali dodávateľovi zamestnanci a iní
pracovníci či subdodávatelia.
2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, že jeho zamestnanci a iný
pracovníci či subdodávatelia budú dodržovať režimové opatrenia platné
v areáli objednávateľa, s ktorými bol dodávateľ oboznámený.
XII. Jurisdikcia
1. Všetky právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy, poprípade s nimi súvisiace,
budú posudzované v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a na
jeho základe.
2. Všetky spory vznikajúce v súvislosti so zmluvami budú zmluvnými
stranami urovnané predovšetkým vzájomným rokovaním a prípadnou
dohodou.
3. Pokiaľ sa však pri týchto konaniach nepodarí dosiahnuť zmieru, či dohody
medzi zmluvnými stranami, všetky spory vzniknuté v súvislosti s realizáciou
predmetu zmluvy, či so zmluvou inak súvisiacich, budú rozhodnuté
príslušnými súdmi Slovenskej republiky.
Prílohy:
- Bezpečnostné,
objednávateľa)
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