ASTELLAS PHARMA S.R.O., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA
KÚPNE PODMIENKY
(c)

Astellas Pharma s.r.o., org. zložka
Štandardné podmienky kúpy tovaru a služieb
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Výklad
V týchto podmienkach platia definície a pravidlá výkladu
uvedené v tejto podmienke.
Afiliácie: akýkoľvek obchodný subjekt, ktorý kontroluje, je
kontrolovaný alebo je pod spoločnou kontrolou s ktoroukoľvek
stranou tejto Dohody. Na účely tejto definície sa za obchodný
subjekt považuje subjekt, ktorý kontroluje iný obchodný subjekt,
ak vlastní, priamo alebo nepriamo, viac ako 50% hlasovacieho
podielu v takomto obchodnom subjekte alebo má právomoc
riadiť manažment takéhoto obchodného subjektu.
Dohoda: táto Dohoda (vrátane akéhokoľvek pripojeného
harmonogramu alebo prílohy).
Spoločnosť: Astellas Pharma Europe Ltd, spoločnosť s ručením
obmedzeným, ktorá vznikla v Anglicku a Walese, IČO:
2486792, so sídlom Lovett House, Lovett Road, Staines,
Middlesex TW18 3 AZ a jej Afiliácie.
Zmluva: Objednávka a Predávajúceho akceptácia Objednávky.
Tovar: akýkoľvek tovar a/alebo služby, ktorých kúpa
Spoločnosťou od Predávajúceho bola dohodnutá v Zmluve
(vrátane akejkoľvek ich časti alebo akýchkoľvek ich častí).
Objednávka: písomný pokyn Spoločnosti na dodávku Tovaru
so zahrnutím týchto podmienok.
Predávajúci: akákoľvek osoba, firma alebo spoločnosť, ktorá
akceptuje Objednávku Spoločnosti.

akýkoľvek nárok voči Spoločnosti v súvislosti s akoukoľvek
zodpovednosťou, stratou, škodou, ujmou, nákladom alebo
výdavkom schváleným zamestnancami alebo zástupcami
8.1
Spoločnosti prípadne akýmkoľvek zákazníkom alebo treťou
stranou v rozsahu, v akom bola takáto zodpovednosť, strata,
škoda, ujma, náklad alebo výdavok spôsobená Tovarom, týka sa
Tovaru alebo vyplýva z neho ako dôsledok priameho alebo
nepriameho porušenia alebo nedbalého plnenia alebo neplnenia
alebo omeškania v plnení podmienok Zmluvy Predávajúcim.

5.
5.1

DODÁVKA
Tovar bude dodaný s vyplatením prepravného na miesto8.2výkonu
obchodnej činnosti Spoločnosti alebo na také iné miesto dodávky, na aké
dá pokyn Spoločnosť pred dodávkou Tovaru. Predávajúci vyloží Tovar
na vlastné riziko podľa pokynov Spoločnosti.
5.2
Dátum dodávky bude uvedený v Objednávke alebo ak takýto dátum
nebude uvedený, potom dôjde k dodávke do štrnástich (14) dní od
Objednávky alebo k dátumu vzájomne odsúhlasenému stranami.
5.3
Predávajúci dodá Tovar do dátumu stanoveného v Objednávke
(rozhodujúci je čas) za predpokladu, že ak Predávajúci nemôže z dôvodu
Vyššej moci dodať Tovar do stanoveného termínu, potom za
predpokladu, že Predávajúci písomne bezodkladne informoval
Spoločnosť o svojom zámere požadovať predĺženie lehoty, Spoločnosť
poskytne Predávajúcemu také predĺženie lehoty, ktoré môže byť
odôvodnené (avšak v každom prípade nie dlhšie ako dva (2) kalendárne
mesiace).
5.4
Predávajúci bude faktúrovať Spoločnosti po expedícii Tovaru
Spoločnosti ale samostatne.
5.5
Predávajúci zabezpečí, aby každú dodávku sprevádzal dodací list,
v ktorom bude okrem iného uvedené číslo Objednávky, dátum
Odkaz na právny poriadok Anglicka je odkazom na právny
Objednávky, množstvo balení a obsah a v prípade čiastkovej 9.
dodávky,
poriadok Anglicka platný v danom čase so zohľadnením
nerealizovaný zostatok, ktorý ešte nebol dodaný. Ak sa má
9.1 Tovar
akéhokoľvek dodatku, rozšírenia, aplikácie alebo nového
dodávať po častiach, Zmluva sa bude považovať za jedinú a nedeliteľnú
prijatia, vrátane akejkoľvek vedľajšej legislatívy v tom čase
zmluvu.
platnej.
(a)
Ak Predávajúci nedodá Tovar Spoločnosti do stanoveného
9.2
Odkaz na jeden rod zahŕňa odkaz na druhý rod.
dátumu z akéhokoľvek dôvodu iného ako Vyššia moc (bez
Názvy podmienok nemajú vplyv na výklad týchto
toho, aby to malo vplyv na akékoľvek iné právo alebo10.
opravný
podmienok.
prostriedok, ktorý môže mať), Spoločnosť si vyhradzuje
10.1
právo:
APLIKÁCIA PODMIENOK
(i)
zrušiť časť Objednávky, ktorá nebola dodaná do
S výhradou akejkoľvek variácie v zmysle podmienky
stanoveného dátumu; a
2.4, tieto podmienky sú jediné podmienky, za ktorých je
(ii)
účtovať Predávajúcemu akékoľvek dodatočné10.2
náklady,
Spoločnosť pripravená jednať s Predávajúcim, pričom upravujú
straty alebo výdavky, ktoré môžu vzniknúť Spoločnosti
Zmluvu s úplným vylúčením všetkých ďalších podmienok.
z dôvodu, že Predávajúci nedodá Tovar do stanoveného
Každá Objednávka Tovaru Spoločnosťou adresovaná
dátumu.
Predávajúcemu sa považuje za objednávku Spoločnosti na 5.6
Pokiaľ Spoločnosť nestanoví v Objednávke inak, Spoločnosť preberie
nákup Tovaru s výhradou týchto podmienok.
dodávky iba počas bežnej pracovnej doby.
Žiadne podmienky, ktoré budú schválené po 5.7
Ak nebude Tovar dodaný k dátumu splatnosti, Spoločnosť si bez toho,
vypracovaní Predávajúceho cenovej ponuky, potvrdenia alebo
aby to ovplyvnilo akékoľvek iné práva, ktoré môže mať, vyhradzuje
akceptácie objednávky, špecifikácie alebo podobného
právo:
10.3
dokumentu alebo doručené spolu s ním prípadne obsiahnuté v
(a)
celkom alebo čiastočne zrušiť Zmluvu;
ňom, tvorí súčasť Zmluvu, pričom Predávajúci sa vzdáva
(b)
odmietnuť prevziať akúkoľvek následnú dodávku Tovaru,
akéhokoľvek práva spoľahnúť sa na tieto podmienky, ktoré by
o vykonanie ktorej sa Predávajúci pokúša;
inak mal.
(c)
získať späť od Predávajúceho akýkoľvek náklad, ktorý vznikne
Tieto podmienky platia pre všetky nákupy
Spoločnosti pri získavaní Tovaru zámenou od
10.4iného
Spoločnosti a žiadne ich variácia nenadobudne účinnosť, pokiaľ
dodávateľa; a
nebude výslovne písomne odsúhlasená a podpísaná oprávneným
(d)
požadovať odškodnenie za akékoľvek dodatočné náklady, stratu
zástupcom Spoločnosti.
alebo výdavky, ktoré vzniknú Spoločnosti, ktoré sú
KVALITA A VADY
akýmkoľvek spôsobom pripísateľné nedodaniu Tovaru
Všetok Tovar bude dodaný alebo realizovaný v súlade
Predávajúcim k dátumu splatnosti.
s Objednávkou a špecifikáciami a v súlade so všetkými 5.8
Ak Predávajúci požaduje od Spoločnosti, aby vrátila akýkoľvek obalový
zákonnými požiadavkami a predpismi platnými pre takýto Tovar
materiál Predávajúcemu, takáto skutočnosť musí byť zreteľne uvedená
(najmä implicitnými podmienkami týkajúcimi sa kvality
v každom dodacom liste doručenom Spoločnosti, pričom akýkoľvek
a vhodnosti na daný účel), a podlieha schváleniu Spoločnosťou
takýto obalový materiál bude vrátený Predávajúcimi iba na11.náklady
a kde je to vodné, schváleniu dôkazov, vzoriek a vzorov
Predávajúceho.
a popisov predtým vydaných Dodávateľovi a akceptovaných 5.9
Ak Spoločnosť písomne odsúhlasí akceptáciu dodávky formou splátok,
Dodávateľom.
Zmluva sa bude vykladať ako jediná zmluva v súvislosti s každou
Práva Spoločnosti vyplývajúce z týchto podmienok
splátkou. Neposkytnutie ktorejkoľvek splátky Predávajúcim však
platia popri zákonných podmienkach implikovaných v prospech
oprávňuje Spoločnosť podľa vlastného uváženia považovať celú Zmluvu
Spoločnosti Zákonom o predaji tovaru z roku 1979.
za vypovedanú.
Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek pred dodávkou 5.10
Ak je Tovar dodaný Spoločnosti nad rámec objednaných množstiev,
Tovaru Spoločnosti skontrolovať a odskúšať Tovar.
Spoločnosť nebude povinná zaplatiť za nadmerné množstvo, pričom
Ak bude Spoločnosť na základe výsledkov takejto
akékoľvek nadmerné množstvo bude a zostane na riziko Predávajúceho
kontroly alebo testovania takého názoru, že Tovar nezodpovedá
a bude možné vrátiť ho na náklady Predávajúceho.
alebo je pravdepodobné, že nezodpovedá Objednávke alebo 5.11
Má sa za to, že Spoločnosť neprevzala Tovar, pokiaľ nemala sedem (7)
akýmkoľvek špecifikáciám a/alebo vzorom dodaným alebo
dní po dodávke na jeho kontrolu. Spoločnosť bude tiež mať právo
odporučeným Spoločnosťou Predávajúcemu, Spoločnosť
odmietnuť Tovar, aj keď nebol prevzatý do tridsiatich (30) dní po tom,
informuje Predávajúceho a Predávajúci bude bezodkladne konať
ako sa akákoľvek skrytá vada v Tovare stala zjavnou.
12.
tak, ako bude potrebné, aby sa zabezpečil súlad a naviac, 6.
RIZIKO/VLASTNÍCTVO
Spoločnosť bude oprávnená požadovať a byť svedkom ďalšieho
Riziko za Tovar ponesie Predávajúci do dokončenia dodávky Spoločnosti
testovania a kontroly.
(vrátane vyloženia a uloženia), kedy vlastníctvo Tovaru prejde na
Bez ohľadu na akúkoľvek takúto kontrolu alebo testovanie, Spoločnosť.
Predávajúci bude i naďalej plne zodpovedný za Tovar, pričom žiadna
takáto
7.
ZAMIETNUTIE
kontrola ani testovanie nezmenší ani inak neovplyvní záväzky Predávajúceho
7.1
Spoločnosť môže písomným oznámením adresovaným Predávajúcemu
vyplývajúce zo Zmluvy.
zamietnuť Tovar v prípade, ak Predávajúci nesplní svoje záväzky
Ak akýkoľvek Tovar nespĺňa ustanovenia stanovené
vyplývajúce z ustanovenia 5, pričom môže tiež prostredníctvom
v podmienke 3, Spoločnosť je oprávnená použiť ktorýkoľvek
písomného oznámenia doručeného Predávajúcemu do pätnástich (15) dní
z alebo viacero oprávnených prostriedkov uvedených v odseku
alebo v takej inej lehote, ktorá môže byť dohodnutá, zamietnuť
14.
akýkoľvek Tovar, v prípade ktorého sa zistí, že nezodpovedá Zmluve.
ODŠKODNENIE
7.2
V oznámení o zamietnutí Spoločnosť uvedie dôvody zamietnutia a vráti
Predávajúci odškodní Spoločnosť v plnej výške za všetky
zamietnutý Tovar Predávajúcemu na riziko a náklady Predávajúceho.
priame, nepriame alebo dôsledkové záväzky (všetky tri pojmy
V takomto prípade Predávajúci v primeranej lehote nahradí zamietnutý
zahŕňajú najmä ušlý zisk, stratu podniku, poškodenie dobrého
Tovar tovarom, ktorý bude vo všetkých aspektoch zodpovedať Zmluve.
mena a podobnú stratu), stratu, škody, ujmu, náklady a výdavky 8.
PATENTOVÉ A INÉ PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
(vrátane súdnych a iných odborných poplatkov a výdavkov)
Predávajúci bude chrániť a odškodní a nahradí Spoločnosti a jej
rozhodnutých voči, vzniknutých Spoločnosti alebo hradených
Afiliáciám, ich zamestnancom a zástupcom všetky záväzky, straty alebo
Spoločnosťou v dôsledku nasledovného alebo v súvislosti s
výdavky, ktoré vzniknú z dôvodu akéhokoľvek nároku, konania
13. alebo
nasledovným:
súdneho sporu v súvislosti s akýmkoľvek údajným alebo skutočným
13.1
(a)
vadné spracovanie, kvalita alebo materiály;
porušením akéhokoľvek patentového, autorského práva, práva na vzor,
(b)
porušenie
alebo
údajné
porušenie
ochrannú známku alebo iných práv duševného vlastníctva ktorejkoľvek
akýchkoľvek práv duševného vlastníctva
inej osoby, vyplývajúcim z použitia alebo opätovného predaja Tovaru,
spôsobené použitím, výrobou alebo
ktorý je predmetom Objednávky, alebo akejkoľvek ich časti. Akceptuje
dodávkou Tovaru; a

1

sa Tovar vyrobený výlučne v súlade s návrhom alebo
špecifikáciou Spoločnosti.
Akákoľvek špecifikácia dodaná Spoločnosťou alebo
špeciálne vyrobená alebo inak poskytnutá Predávajúcim
Spoločnosti v súvislosti s Tovarom alebo Službami podľa
tejto Dohody spolu s akýmkoľvek iným patentoým právom,
právom na registrovaný vzor, autorským právom, alebo
iným právom duševného vlastníctva alebo akýmkoľvek
právom žiadať o akékoľvek alebo všetky takéto práva bude
výlučným vlastníctvom Spoločnosti.
Akékoľvek informácie, dodávky alebo výsledky, vrátane
objavov, vynálezov, autorských práv, práv na vzory,
patentov, inovácií, odporúčaní, know-how, nápadov,
špecifikácií a výkazov vypracovaných Dodávateľom,
a všetky súčasné a budúce práva duševného vlastníctva,
ktoré vyplývajú z informácií zverejnených Spoločnosťou
Predávajúcemu alebo súvisia s nimi, alebo ktoré boli
vyvinuté v dôsledku služieb Dodávateľa podľa tejto
Dohody alebo v súvislosti s nimi (ďalej ako „Pracovný
produkt“) sú výlučným vlastníctvom Spoločnosti.
Predávajúci postupuje alebo postúpi na Spoločnosť všetky
práva, nároky a podiely Predávajúceho na všetky Pracovné
produkty vrátane akýchkoľvek súčasných a budúcich práv
duševného vlastníctva, bez ponechania si akýchkoľvek
práv. Žiadnej strane sa na základe tejto Dohody neudeľuje
žiadne iné právo duševného vlastníctva, pričom zverejnenie
akýchkoľvek Dôverných informácií nemá za následok
vznik povinnosti udeliť ktorejkoľvek strane akékoľvek
práva na predmet druhej strane.
CENA
Cena Tovaru bude uvedená v Objednávke, pričom pokiaľ
to Spoločnosť písomne neodsúhlasí, bude uvedená bez dane
z pridanej hodnoty ale vrátane všetkých ďalších poplatkov.
Spoločnosť nebude akceptovať žiadnu ďalšiu zmenu ceny
ani ďalšie náklady.
PLATBA
Spoločnosť zaplatí Predávajúcemu cenu Tovaru najneskôr
do štyridsiatichpiatich (45) dní od dátumu platnej,
nespornej faktúry.
Predávajúci bude faktúrovať Spoločnosti za dodávku
Tovaru v zmysle písomného odsúhlasenia Spoločnosťou.
Vo faktúrach bude uvedené číslo Objednávky, cena a ak to
bude relevantné, skutočný počet odpracovaných hodín,
s položkovite
rozpísanými
všetkými
ďalšími
refundovateľnými nákladmi, ak boli vopred písomne
dohodnuté
s oprávneným
zástupcom
Spoločnosti,
a s uvedením DPH ako položky v samostatnom riadku.
Bez toho, aby bolo ovplyvnené akékoľvek ďalšie právo
alebo opravný prostriedok, Spoločnosť si vyhradzuje právo
kedykoľvek
započítať
akúkoľvek
čiastku
dlžnú
Predávajúcim Spoločnosti oproti akejkoľvek čiastke
splatnej Spoločnosťou Predávajúcemu podľa Zmluvy.
Ak akákoľvek platná, nesporná suma podľa Zmluvy nebude
vyplatená v lehote splatnosti, potom, bez toho, aby boli
dotknuté ostatné práva ktorejkoľvek strany podľa Zmluvy,
takáto suma bude úročená šesťdesiat (60) dní po dátume
splatnosti, pokým nebude vykonaná platba v plnej výške,
a to ako pred akýmkoľvek rozsudkom, tak i po ňom, vo
výške (1%) ročne nad základnú úrokovú sazbu ECB.
Predávajúci nie je oprávnený zastaviť dodávky Tovaru
z dôvodu nezaplatenia akýchkoľvek súm.
MLČANLIVOSŤ
Predávajúci bude zachovávať prísnu mlčanlivosť o všetkých
technických a obchodných know-how, špecifikáciách,
vynálezoch, procesoch alebo iniciatívach, ktoré majú dôverný
charakter a boli zverejnené Predávajúcemu Spoločnosťou alebo
jej zástupcom a akýchkoľvek iných informáciách týkajúcich sa
obchodnej činnosti Spoločnosti alebo jej výrobkov, ktoré môže
Predávajúci získať, pričom Predávajúci obmedzí zverejnenie
takéhoto dôverného materiálu takým svojim zamestnancom,
zástupcom alebo subdodávateľom, ktorí ich potrebujú poznať
na účely plnenia záväzkov Predávajúceho voči Spoločnosti a
zabezpečí, aby takíto zamestnanci, zástupcovia alebo
subdodávatelia podliehali podobným záväzkom mlčanlivosti,
akými je viazaný Predávajúci.
VLASTNÍCTVO SPOLOČNOSTI
Materiály, vybavenie, nástroje, matice,
debnenia, autorské práva, práva na vzory
alebo akékoľvek iné formy práv duševného
vlastníctva
na
akékoľvek
výkresy,
špecifikácie a dáta poskytnuté Spoločnosťou
Predávajúcemu alebo neposkytnuté takýmto
spôsobom
ale
použité
Predávajúcim
konkrétne pri výrobe Tovaru vždy budú a
zostanú výlučným vlastníctvom Spoločnosti
ale
budú
v bezpečnej
úschove
u
Predávajúceho na jeho vlastné riziko
a udržiavané a uchovávané v dobrom stave
Predávajúcim až dovtedy, kým nebudú
vrátane Spoločnosti, pričom sa s nimi nebude
môcť
nakladať
inak
ako
v súlade
s písomnými pokynmi Spoločnosti ani sa
takéto položky nesmú použiť inak ako to
Spoločnosť písomne povolí.
UKONČENIE
Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek
a z akéhokoľvek dôvodu celkom alebo
čiastočne ukončiť Zmluvu na základe
písomného
oznámenia
adresovaného
Predávajúcemu, na základe čoho bude všetka
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13.2

13.3

14.

práca na Zmluve prerušená. Spoločnosť uhradí
Predávajúcemu spravodlivú a primeranú náhradu za
rozpracovanosť v čase ukončenia, ale takáto náhrada
nezahŕňa stratu očakávaných ziskov ani žiadnu
dôsledkovú škodu.
Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek na základe
písomného oznámenia adresovaného Predávajúcemu
okamžite ukončiť Zmluvu, ak:
(a)
Predávajúci podstatne poruší ktorúkoľvek
z podmienok Zmluvy; alebo
(b)
Tovar nie je dodaný k dátumu splatnosti,
potom, bez toho, aby boli dotknuté
akékoľvek iné práva, ktoré môže mať,
Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť
Dohodu celkom alebo čiastočne, a/alebo
odmietnuť akceptovať akúkoľvek následnú
dodávku Tovaru, ktorú sa Predávajúci
pokúsi vykonať a/alebo, získa späť od
Predávajúceho akýkoľvek náklad, ktorý
odôvodnene vznikne Spoločnosti pri
získavaní Tovaru výmenou od iného
dodávateľa,
a/alebo,
požadovať 15.
odškodnenie za akékoľvek vedľajšie
náklady, stratu alebo výdavky, ktoré
vzniknú Spoločnosti, ktoré sú akýmkoľvek
spôsobom pripísateľné nedodaniu Tovaru
Predávajúcim
k dátumu
splatnosti. 16.
Spoločnosť vráti Predávajúcemu, na riziko 16.1
a náklady Predávajúceho, akýkoľvek Tovar,
ktorý už bol dodaný, ktorý Spoločnosť
nemôže odôvodnene používať z dôvodu 16.2
nedodania zvyšku pri bežnom chode
obchodnej činnosti, a Predávajúci okamžite 17.
preplatí Spoločnosti akékoľvek prostriedky,
ktoré Spoločnosť zaplatila alebo v súvislosti
s nedodaným alebo vráteným Tovarom
a Predávajúci zaplatí Spoločnosti čiastku
rovnú (prípadnému) nadbytku nad rámec
dohodnutej ceny za náklady, ktoré
Spoločnosti odôvodnene vzniknú pri
nákupe akéhokoľvek tovaru na miesto
Tovaru a Spoločnosť nebude niesť voči
Predávajúcemu žiadnu inú zodpovednosť za
zrušenie Dohody v zmysle ustanovení tohto
odseku alebo v súvislosti s ním; alebo
(c)
bolo na majetok Predávajúceho uvalené
akékoľvek zabavenie, exekúcia alebo iný
proces; alebo
18.
(d)
na Predávajúceho bol vyhlásený konkurz 18.1
alebo sa vysporiadava alebo vyrovnáva so
svojimi veriteľmi, alebo inak využíva
výhodu zákonného ustanovenia platného
v danom čase pre pomoc platobne
neschopným dlžníkom alebo (v prípade
právnickej osoby) zvolá stretnutie veriteľov
(formálne alebo neformálne), alebo vstúpi
do likvidácie (dobrovoľnej alebo povinnej)
s výnimkou
dobrovoľnej
likvidácie
v prípade platobnej schopnosti na účely
rekonštrukcie
alebo zlúčenia
alebo
vymenoval likvidátora, manažéra, správcu 19.
alebo administratívneho správcu svojho 19.1
podniku alebo akejkoľvek jeho časti alebo
boli podané doklady na súde na
vymenovanie správcu Predávajúceho alebo
Predávajúci
alebo
jeho
členovia
predstavenstva podajú oznámenie o zámere
vymenovať správcu or prostredníctvom
stanovenia
držiteľa
neinkasovaného
bremena (tak, ako je definované v odseku
14 Prílohy B1 Zákona o platobnej
neschopnosti z roku 1986), alebo bolo
prijaté uznesenie alebo predložená žiadosť
akémukoľvek
súdu
o zrušenie
Predávajúceho alebo udelenie správneho
príkazu v súvislosti s Predávajúcim alebo
začalo akékoľvek konanie týkajúce sa
platobnej neschopnosti alebo možnej 19.2
platobnej neschopnosti Predávajúceho;
alebo
(e)
Predávajúci prestane alebo hrozí, že
prestane vykonávať svoju obchodnú
činnosť; alebo
19.3
(f)
finančné
postavenie Predávajúceho sa
zhorší do takého rozsahu, v akom podľa
názoru
Spoločnosti
bola
ohrozená
schopnosť Predávajúceho primerane plniť
svoje záväzky podľa Zmluvy.
19.4
Ukončenie Zmluvy, akokoľvek k nemu dôjde, nemá vplyv
na práva a povinnosti Spoločnosti, ktoré vzniknú pred
ukončením. Podmienky, ktoré sú výslovne alebo implicitne
účinné po ukončení, sú vymáhateľné bez ohľadu na
ukončenie.
19.5
OPRAVNÉ PROSTRIEDKY
Bez toho, aby bolo dotknuté iné právo alebo opravný
prostriedok, ktorý môže mať Spoločnosť, ak nie je
Tovar dodaný v súlade s akýmikoľvek podmienkami 19.6
Zmluvy prípadne ak Predávajúci nesplní ktorékoľvek
z podmienok Zmluvy, Spoločnosť je oprávnená 19.7
použiť jeden alebo viac z nasledovných opravných

prostriedkov podľa vlastného uváženia, bez ohľadu na to,
či bola časť Tovaru akceptovaná Spoločnosťou:
(a)
zrušiť Objednávku;
(b)
odmietnuť Tovar (celkom alebo čiastočne)
a vrátiť ho Predávajúcemu na riziko a náklady
Predávajúceho na základe toho, že Predávajúci
bezodkladne preplatí takto vrátený Tovar;
(c)
dať podľa voľby Spoločnosti príležitosť
Predávajúcemu na náklady Predávajúceho buď
odstrániť akúkoľvek vadu na Tovare alebo dodať
náhradný Tovar a vykonať akúkoľvek inú prácu
potrebnú na to, aby sa splnili podmienky Zmluvy;
(d)
odmietnuť prevziať akékoľvek ďalšie dodávky
Tovary ale bez akejkoľvek zodpovednosti voči
Predávajúcemu;
(e)
vykonať na náklady Predávajúceho akúkoľvek
prácu potrebnú na to, aby Tovar zodpovedal
Zmluve; a
(f)
požadovať také odškodnenie, ktoré mohlo byť
schválené v dôsledku porušenia alebo porušení
19.8
Zmluvy Predávajúcim.
POISTENIE
Predávajúci vypracuje a bude udržiavať na vlastné náklady
také poistné zmluvy, ktoré sú podľa názoru Spoločnosti
vhodné a adekvátne na krytie jej záväzkov a zodpovedností
19.9
vyplývajúcich z Dohody.
POSTÚPENIE
Predávajúci nie je oprávnený postúpiť Zmluvu ani
akúkoľvek jej časť bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Spoločnosti.
Spoločnosť môže postúpiť Zmluvu alebo akúkoľvek jej
časť na akúkoľvek osobu, firmu alebo spoločnosť.
VYŠŠIA MOC
Spoločnosť si vyhradzuje právo posunúť dátum dodávky
19.10
alebo úhrady alebo zrušiť Zmluvu alebo zmenšiť objem
objednaného Tovaru, ak jej bude zabránené vykonávať jej
obchodnú činnosť alebo ak v nej bude omeškaná z dôvodu
okolností mimo primeranej kontroly Spoločnosti, najmä z
dôvodu Vyššej moci, štátnych zásahov, vojny alebo
19.11
celoštátneho výnimočného stavu, skutkov terorizmu,
protestov, povstania, občianskych nepokojov, požiaru,
výbuchu, potopy, epidémie, výluky, štrajkov alebo iných
pracovných sporov (bez ohľadu na to, či sa týkajú
pracovných síl ktorejkoľvek strany alebo nie), alebo
19.12
obmedzení alebo omeškaní týkajúcich sa prepravcov alebo
neschopnosti alebo omeškania získavania dodávok
adekvátnych alebo vhodných materiálov.
ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA
Dohoda sa spravuje anglickým právnym poriadkom. Ak z tejto Dohody
alebo v súvislosti s ňou vznikne akýkoľvek spor alebo rozdiel, strany sa
pokúsia vyriešiť takýto spor alebo rozdiel priateľsky použitím
alternatívneho riešenia sporu („ARS”) prijateľného pre obe strany. Ak
ktorákoľvek strana nesúhlasí alebo odmieta súhlasiť s alebo sa nezúčastní
19.13
alebo odmieta zúčastniť ARS alebo ak v každom prípade nebude
takýto
spor alebo rozdiel vyriešený k spokojnosti oboch strán do deväťdesiatich
(90) dní po tom, ako vznikne, ktorákoľvek strana môže iniciovať súdny
proces, pričom strany sa podriadia výlučnej jurisdikcii anglických súdov.
Na vylúčenie pochybností, nič, čo je uvedené v tomto odseku, nebráni
Spoločnosti ani Predávajúcemu kedykoľvek požadovať spravodlivú
úľavu.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Táto Dohoda, spolu s dokumentmi, na ktoré je odkaz
v týchto podmienkach, obsahuje celú dohodu Spoločnosti
a Predávajúceho v súvislosti so záležitosťami, ktorých sa
19.14
týka, a obsahuje všetko, o čom Spoločnosť a Predávajúci
rokovali, a na čom sa dohodli v rámci tejto Dohody.
Nahrádza a ruší akúkoľvek dohodu, oznámenie, ponuku,
návrh alebo korešpondenciu, ústnu alebo písomnú,
vymenenú alebo uzatvorenú medzi Spoločnosťou
a Predávajúcim, týkajúcu sa rovnakého predmetu. Žiadna
modifikácia tejto Dohody nie je účinná, pokiaľ nebola
vykonaná písomne a podpísaná oprávneným zástupcom
každej strany. Strany prehlasujú a zaručujú, že sú
oprávnené uzatvoriť túto Dohodu, a že podmienky tejto
Dohody ne sú v rozpore s ostatnými zmluvnými
záväzkami, výslovnými alebo implicitnými, ktoré môžu
mať.
Predávajúci bude plniť záväzky vyplývajúce z tejto
Dohody v súlade s najvyšším normami danej profesie
a podľa Predávajúceho najlepšej zručnosti a schopnosti
a v súlade so všetkými v tom čase a v budúcnosti platnými
zákonmi a predpismi.
Predávajúci získa akékoľvek a všetky súhlasy, oprávnenia,
licencie alebo vydania potrebné na dodávku Tovaru
a/alebo služieb. Predávajúci sa zaväzuje splniť akékoľvek
príslušné praktické manuály a osobitne tie, ktoré sa týkajú
farmaceutického odvetvia.
Predávajúci splní všetky platné bezpečnostné normy,
pričom riadne zohľadní a dodrží bezpečnostné predpisy
Spoločnosti a bezodkladne nahlási Spoločnosti akýkoľvek
incident, ktorý by mohol viesť k vytvorenie nebezpečných
pracovných podmienok alebo praktík.
Predávajúci splní akúkoľvek špecifikáciu, ktorú dodá
Spoločnosť Predávajúcemu, alebo osobitne vytvorenú
alebo
inak
odsúhlasenú
medzi
Predávajúcim
a Spoločnosťou v súvislosti s touto Dohodou.
Predávajúci nezíska, nevyžiada si ani neovplyvní žiadneho
zo zamestnancov, klientov alebo zákazníkov Spoločnosti.
Akékoľvek oznámenie v súvislosti s touto Dohodou musí byť v písomnej
forme a v anglickom jazyku a musí byť platné podané v súvislosti
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s každou stranou, ak bolo doručené osobne (s písomným
potvrdením o prevzatí), zaslané faxom alebo doporučenou
poštou alebo medzinárodne uznávanou doručovateľskou
službou na adresu stanovenú v príslušnej Objednávke
takému inému adresátovi, na také iné faxové číslo alebo
adresu, ktorú môže jedna strana oznámiť druhej strane
v súlade s týmto odsekom. Akékoľvek oznámenie
nadobúda účinnosť po prijatí a považuje sa za prijaté
v čase dodávky, ak bolo doručené osobne alebo
v nasledujúci pracovný deň na miesto, na ktoré sa posiela,
ak bolo zaslané nočnou doručovateľskou službou alebo
faxom (avšak za predpokladu, že žiadne takéto potvrdenie
nebude prijaté do troch pracovných dní, oznámenie sa bude
považovať za prijaté k dátumu prijatia takéhoto
potvrdenia), prípadne v prvý pracovný deň nasledujúci po
dátume odoslania, v prípade odoslania doporučenou poštou
za predpokladu, že odosielateľ a adresát majú sídlo v UK,
alebo tri pracovné dni (na miesto odoslania) po dátume
odoslania v prípade odoslania doporučenou poštou, ak
odosielateľ alebo adresát nemá sídlo v UK.
Každé právo alebo opravný prostriedok Spoločnosti
vyplývajúci zo Zmluvy existuje bez toho, aby
ovplyvňovalo akékoľvek iné právo alebo opravný
prostriedok Spoločnosti či už vyplývajúce zo Zmluvy alebo
nie.
Ak akýkoľvek súd, tribunál alebo správny orgán príslušnej
jurisdikcie zistí, že je akékoľvek ustanovenie Zmluvy
celkom alebo čiastočne nezákonné, neplatné, zrušiteľné,
nevykonateľné alebo neprimerané, bude sa v rozsahu
takejto
nezákonnosti,
neplatnosti,
zrušiteľnosti,
nevykonateľnosti alebo neprimeranosti považovať za
oddeliteľné, pričom zostávajúce ustanovenia Zmluvy
a zostatok takéhoto ustanovenia budú i naďalej plne platné
a účinné.
Nevykonanie alebo čiastočné vykonanie alebo omeškanie
vykonania alebo čiastočného vykonania akéhokoľvek
ustanovenia Zmluvy zo strany Spoločnosti sa nevykladá
ako vzdanie sa akýchkoľvek jej práv vyplývajúcich zo
Zmluvy.
Akékoľvek vzdanie akéhokoľvek porušenia akékoľvek
neplnenie podľa akéhokoľvek ustanovenia Zmluvy
Predávajúcim sa považuje za vzdanie sa akéhokoľvek
následného porušenia alebo neplnenia a žiadnym spôsobom
neovplyvní ostatné podmienky Zmluvy.
Predávajúci nevykoná žiadnu tlačovú správu, oznámenie
ani verejné prehlásenie vrátane prostredníctvom reklamy
alebo materiálov na propagáciu predaja ani žiadnym iným
spôsobom, ktorý sa spomína Spoločnosť alebo mená
zamestnancov alebo odkazuje na Spoločnosť alebo mená
zamestnancov bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Spoločnosti a nezverejní výsledky žiadnej svojej práce
vykonanej
na základe týchto
podmienok
bez
predchádzajúceho písomného schválenia Spoločnosťou.
Predávajúci nesmie nikdy konať spôsobom, ktorý by sa
dotýkal práv Spoločnosti, vrátane včasného neinformovania
Spoločnosti, ak sa Predávajúci dozvie o porušení alebo
očakávanom porušení práv Duševného vlastníctva alebo
akomkoľvek porušení Dôvernosti. Počas trvania a po trvaní
tejto Dohody a na žiadosť Spoločnosti Predávajúci pomôže
Spoločnosti (na náklady Spoločnosti) pri získavaní,
vymáhaní a/alebo udržiavaní práv Spoločnosti na Duševné
vlastníctvo a neodvolateľne vymenuje Spoločnosť a jej
oprávnených
zástupcov
za
právnych
poradcov
Predávajúceho na takýto účel.
Úmyslom strán nie je vymáhateľnosť Zmluvy
prostredníctvom Zákona o (Právach tretích strán) zmluvách
z roku 1999 ktoroukoľvek stranou, ktorá nie je jej stranou.

