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Mylan’s Terms and Conditions 

 

1 Performance of the Services  
1.1 The purpose of this AGREEMENT is to set out the terms and conditions under which 

PROVIDER shall provide to MYLAN the Services described in Exhibit.  

 

1.2 These Conditions alone govern and are incorporated in every contract or other course 

of dealings made or undertaken by MYLAN with PROVIDER.  No other action on the 

part of MYLAN, whether by accepting the Services or otherwise, shall be construed as 

an acceptance of any other conditions. 

 

1.3 PROVIDER shall perform the Services according to the requirements and deadlines 

detailed in the AGREEMENT, its Exhibit(s) and these Conditions, as well as in 

accordance with MYLAN’s instructions. MYLAN shall be entitled to reject any 

Services which do not conform to such requirements and/or instructions. In the event 

Services are rejected by MYLAN, PROVIDER shall, as soon as reasonably possible, 

procure that the Services comply with the relevant requirements. PROVIDER shall 

perform the Services as an independent contractor. Any exercise by MYLAN of its 

right to instruct PROVIDER and any inspection made by MYLAN pursuant to this 

PROVIDER shall not prejudice in any way PROVIDER’S independent status. 

 

 

1.4 PROVIDER undertakes to: 

1.4.1 conduct itself in the manner generally expected by MYLAN of its own employees and 

in a manner consistent with the best practices in the workplace; 

1.4.2 comply with all instructions and orders given by MYLAN; 

1.4.3 promptly notify MYLAN in writing about any unreasonable, inefficient or unlawful 

instructions; 

1.4.4 devote such of its time, attention and abilities as necessary for the proper performance 

of the Services and to the best of MYLAN’s interests; 

 

1.4.5 carry out the Services in accordance with all relevant applicable current legislation and 

administrative regulations and with the relevant EU standards; 

1.4.6 faithfully and diligently perform those duties and tasks, and exercise such powers 

consistent with them which are necessary in connection with the performance of the 

Services. 

1.5 MYLAN shall make available to PROVIDER, to the extent necessary for the 

performance of the Services, all information regarding the Services, in general, as well 

as day-to-day requirements in relation to the Services. 

 

1.6 Due to the nature of the Services, PROVIDER may be required to use some of 

MYLAN’s equipment and materials, provided however that such use is intended for 

the sole purpose of and is strictly in connection with the furtherance of the Services. 

Any and all documents (along with all copies, reproductions and reductions into 

writing thereof), materials and equipment made available to PROVIDER by MYLAN, 

at any time during the AGREEMENT, shall remain the exclusive property of MYLAN 

and shall be returned to MYLAN (i) at any time upon MYLAN’s written request 

within fifteen (15) days following such request, and (ii) within fifteen (15) days 

following the termination for whatever reason of this AGREEMENT. PROVIDER 

shall under no circumstances retain, sell, loan, use as a deposit and/or security or in 

any way dispose of the documents, materials or equipment provided under the 

AGREEMENT. PROVIDER shall remain responsible for any and all such documents, 

materials or equipment for the duration of this AGREEMENT and, therefore, be solely 

liable for any and all damages caused to any third party by the materials or equipment 

provided hereunder. 

 

 

1.7 If PROVIDER fails to meet any deadline set out in relation to the performance of the 

Services or breaches any of its other obligations set out in this AGREEMENT or 

prescribed by applicable legislation, MYLAN reserves its right to claim from 

PROVIDER compensation for any and all damages directly incurred by MYLAN in 

conjunction with such breach. In case of delay by PROVIDER exceeding fifteen (15) 

days, MYLAN – following a written notice setting at least fifteen (15) days of 

fulfilment term and the unsuccessful expiry thereof – shall be entitled to rescind the 

AGREEMENT by written notice with immediate effect. MYLAN shall, within thirty 

(30) days of delivery of the rescission notice, pay PROVIDER for all Services 

performed to date as witnessed by the corresponding written performance certificate(s) 

signed by MYLAN. 

 

1.8 Upon request of MYLAN and based on a written agreement concluded between the 

Parties, PROVIDER shall provide to MYLAN, in addition to the Services, any 

additional services which are consistent with the type of the Services (hereinafter 

referred to as “Additional Services”).  

 

2 Price and expenses  
2.1 In consideration of the Services, MYLAN shall pay PROVIDER the Price at the rate 

and in the manner set out in this AGREEMENT. The Parties agree that the Price is a 

fixed lump sum price, which shall cover PROVIDER’s profit as well as any and all 

costs to be incurred by PROVIDER in conjunction with the provision of the Services, 

including without limitation the costs planning, costs of materials machinery and 

equipment, costs of labour, costs of inspection, tests and documentation needed for the 

performance. Therefore, such Price is exclusive of any other payment and constitutes 

the full and final payment for the Services provided by PROVIDER to MYLAN by 

virtue of this AGREEMENT. Any extraordinary hours or extra costs charged shall be 

discussed and agreed in writing between the Parties beforehand.  

Mylan Szerződési Feltételei 

 

1 A Szolgáltatások nyújtása  

1.1 A jelen SZERZŐDÉS célja azon szabályok és feltételek rögzítése, amelyek mellett a 

SZOLGÁLTATÓ a Mellékletben körülírt SZOLGÁLTATÁSOKAT a MYLAN részére 

nyújtani köteles. 

1.2 Ezek a Feltételek önmagukban irányadóak és a részét képezik a MYLAN és a 

SZOLGÁLTATÓ között létrejött vagy általuk elvállalt valamennyi szerződésnek vagy 

bármely más típusú ügyletnek. A MYLAN részéről semmilyen cselekmény, ideértve a 

Szolgáltatások elfogadását vagy más hasonló aktust sem értelmezhető semmilyen más 

szerződéses feltételek elfogadásaként. 

1.3 A SZOLGÁLTATÓ a Szolgáltatásokat a SZERZŐDÉSBEN, annak Mellékleteiben és a 

jelen Feltételekben foglalt követelményeknek és határidőknek, valamint a MYLAN 

utasításainak megfelelően köteles nyújtani. A MYLAN az ezen követelményeknek 

és/vagy utasításoknak nem megfelelő Szolgáltatásokat jogosult visszautasítani. 

Amennyiben a MYLAN visszautasítja a Szolgáltatásokat, úgy a SZOLGÁLTATÓ, amint 

az ésszerűen lehetséges, köteles gondoskodni róla, hogy a Szolgáltatások a vonatkozó 

követelményeknek megfeleljenek. A SZOLGÁLTATÓ független szerződő félként 

köteles nyújtani a Szolgáltatásokat. A MYLAN SZOLGÁLTATÓ vonatkozásában 

fennálló utasítási jogának bármely módon történő gyakorlása, illetve az ez alapján 

végzett ellenőrzések semmilyen módon nem érintik a SZOLGÁLTATÓ független 

státuszát. 

1.4 A SZOLGÁLTATÓ vállalja, hogy: 

1.4.1 a MYLAN által általában a saját alkalmazottaitól elvárt és a legjobb munkahelyi 

gyakorlatoknak megfelelő magatartást tanúsít; 

1.4.2 betartja a MYLAN valamennyi utasítását és rendelkezését; 

1.4.3 bármilyen ésszerűtlen, nem hatékony vagy jogellenes utasítás esetén azonnal írásban 

értesíti a MYLAN-t; 

1.4.4 a Szolgáltatások megfelelő teljesítéséhez és a MYLAN érdekeinek a lehető legteljesebb 

mértékben történő megfeleléshez szükséges időt, figyelmet és képességeket a 

feladatainak szenteli; 

1.4.5 a Szolgáltatásokat valamennyi alkalmazandó jogszabálynak és hatósági előírásnak, 

illetve EU szabványnak megfelelően nyújtja; 

1.4.6 a Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges kötelezettségeket és feladatokat pontosan és 

gondosan teljesíti és azokhoz kapcsolódó hatásköröket is ily módon gyakorolja. 

 

1.5 A MYLAN köteles a SZOLGÁLTATÓ rendelkezésére bocsátani – a Szolgáltatások 

teljesítéséhez szükséges mértékben – a Szolgáltatásokra vonatkozó valamennyi 

információt általánosságban, illetve a Szolgáltatásokkal kapcsolatos naprakész 

követelményeket is. 

1.6 A Szolgáltatások természete miatt előfordulhat, hogy a SZOLGÁLTATÓNAK 

használnia kell a MYLAN felszereléseit vagy anyagait azzal azonban, hogy erre a 

használatra kizárólag a Szolgáltatások nyújtásának az előmozdítása céljából és szigorúan 

azzal összefüggésben kerülhet csak sor. A MYLAN által a jelen SZERZŐDÉS tartama 

alatt bármikor a SZOLGÁLTATÓ rendelkezésére bocsátott valamennyi dokumentum 

(azok valamennyi másolatával, reprodukciójával és írásbeli kivonatával együtt), anyag és 

felszerelés a MYLAN kizárólagos tulajdonában marad, és a SZOLGÁLTATÓ köteles azt 

a MYLAN részére visszaszolgáltatni (i) a MYLAN írásbeli kérésére bármikor, a kéréstől 

számított tizenöt (15) napon belül, illetve (ii) a jelen SZERZŐDÉS bármilyen okból 

történő megszűnését követő tizenöt (15) napon belül. A SZOLGÁLTATÓ a jelen 

SZERZŐDÉS alapján a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, anyagokat vagy 

felszereléseket semmilyen körülmények között sem jogosult visszatartani, értékesíteni, 

kölcsönadni, letétbe helyezni és/vagy biztosítékként használni vagy azokkal bármilyen 

más módon rendelkezni. A SZOLGÁLTATÓ a jelen SZERZŐDÉS tartama alatt 

felelősséggel tartozik ezen dokumentumokért, anyagokért, illetve felszerelésekért, és 

ennek megfelelően, kizárólagos felelősséggel tartozik az ezen anyagok, illetve 

felszerelések által harmadik személyeknek okozott valamennyi kárért is. 

1.7 Amennyiben a SZOLGÁLTATÓ a Szolgáltatások nyújtására megállapított határidőt 

elmulasztja, vagy a jelen SZERZŐDÉS alapján fennálló vagy az alkalmazandó 

jogszabályok által előírt bármely más kötelezettségét megszegi, a MYLAN fenntartja 

magának a jogot hogy a SZOLGÁLTATÓTÓL ezen szerződésszegéssel összefüggésben 

a MYLAN részéről közvetlenül felmerült valamennyi kár tekintetében kártérítést 

követeljen. Amennyiben a SZOLGÁLTATÓ késedelme meghaladja a tizenöt (15) napot, 

úgy a MYLAN – az írásbeli felszólításában a teljesítésre szabott legalább tizenöt (15) 

napos póthatáridő eredménytelen leteltét követően – jogosult a jelen SZERZŐDÉST 

írásban azonnali hatállyal felmondani. A MYLAN a felmondás közlésétől számított 

harminc (30) napon belül köteles a SZOLGÁLTATÓ által a felmondás időpontjáig a 

MYLAN által aláírt vonatkozó írásbeli teljesítési igazolás(ok) tanúsága szerint elvégzett 

Szolgáltatások ellenértékét a SZOLGÁLTATÓ részére megfizetni. 

1.8 A MYLAN kérésére, illetve a Felek között létrejött írásbeli megállapodás alapján a 

SZOLGÁLTATÓ köteles a MYLAN részére a Szolgáltatásokon felül a Szolgáltatások 

természetével összhangban lévő egyéb szolgáltatásokat is nyújtani (a továbbiakban 

“Többlet Szolgáltatások”).  

 

2 Vételár és költségek  

2.1 A Szolgáltatások ellenértékeként a MYLAN a jelen SZERZŐDÉSBEN meghatározott 

összegű Vételárat köteles a SZOLGÁLTATÓNAK megfizetni a jelen SZERZŐDÉSBEN 

meghatározott módon. A Felek megállapodnak, hogy a Vételár egy fix átalány ár, amely 

magában foglalja a SZOLGÁLTATÓ nyereségét, valamint a SZOLGÁLTATÓNAK a 

Szolgáltatások nyújtásával összefüggésben felmerült valamennyi költségét is, ideértve, 

de nem kizárólagosan a teljesítéshez szüksége tervezési költségeket, anyagköltségeket, 

gépek és felszerelések költségeit, munkaerőköltségeket, ellenőrzések, tesztek és 

dokumentáció költségeit. Ennek megfelelően, ez a Vételár kizár bármilyen más fizetési 

kötelezettséget, és a SZOLGÁLTATÓ által a jelen SZERZŐDÉS alapján a MYLAN-nek 

nyújtott Szolgáltatások teljes és végső ellentételezését jelenti. Bármilyen ezen felüli 

rendkívüli munkavégzés vagy extra költség kizárólag a Felek erre vonatkozó előzetes 
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2.2 Payment of all sums due to PROVIDER under this AGREEMENT shall be made by 

bank transfer within sixty (60) days from receipt of the corresponding invoice 

submitted by PROVIDER. PROVIDER shall issue any and all invoices only upon 

MYLAN’s issuing of a written fulfillment certificate for the corresponding Services. 

PROVIDER will submit with each invoice a detailed activity report setting out a 

description of the Services provided for MYLAN. In the event of any dispute in 

relation to the Price, the Parties will use all reasonable efforts to resolve such dispute. 

MYLAN shall be entitled to defer payment of the disputed amount for as long as such 

dispute hasn’t been fully resolved. 

 

3 Term and termination  
3.1 This AGREEMENT shall come into effect on the Effective Date and remain in force 

for the duration of performance of the Services by PROVIDER, unless terminated by 

either Party or by mutual written consent of both Parties. 

 

3.2 Either Party may terminate this AGREEMENT by ordinary termination upon thirty 

(30) days prior written notice sent to the other Party by registered letter with 

acknowledgement of receipt. 

3.3 Either Party may, without prejudice to its claim against the other Party for any 

compensation, terminate this AGREEMENT by extraordinary termination, upon 

written notice to the other Party with immediate effect, if the other Party commits a 

serious breach of the AGREEMENT which is not remedied within ten (10) days from 

the delivery of such notice. No prior notice shall anticipate the termination notice in 

case the breach is, by its nature, not capable of remedy. 

3.4 MYLAN shall also be entitled to terminate this AGREEMENT by extraordinary 

termination, upon written notification to PROVIDER with immediate effect and 

without any compensation being due by MYLAN, if liquidation, bankruptcy or 

voluntary dissolution process is initiated against PROVIDER. Any termination of this 

AGREEMENT by MYLAN shall be without prejudice to any other rights or remedies 

available to MYLAN in respect of any breach of this AGREEMENT by PROVIDER. 

 

 

4 Effects of Termination 
4.1 Notwithstanding the termination for whatever reason of this AGREEMENT: (i) the 

rights of the Parties accrued prior to such termination shall not be affected; and (ii) any 

and all provisions intended to survive the termination of this AGREEMENT shall 

continue to apply in full force and effect.  

4.2 In the event of termination of the AGREEMENT by any means, MYLAN shall pay 

PROVIDER for all Services performed to date as witnessed by the corresponding 

written performance certificate(s) signed by MYLAN. 

 

 

5 Representations and Warranties 
5.1 PROVIDER represents and warrants that: 

(a) PROVIDER shall not knowingly infringe upon any copyright, patent, trade secret or 

other property right of any former client, employer or third party in the performance of 

the Services; 

(b) PROVIDER has all up-to-date required licenses and permits required for the 

performance of the Services and  possesses the skills, qualifications, sufficient 

knowledge, human resources and such other experience appropriated and necessary for 

the performance of the Services; 

(c) PROVIDER will, and will cause its personnel and/or eventual subcontractors to, carry 

out the Services with all reasonable diligence and care, in accordance with (i) all 

relevant applicable laws and regulations, (ii) the rules of good workmanship, (iii) the 

best practices relative to the Services and (iv) MYLAN’s requirements, and cooperate 

with MYLAN’s personnel in order to perform the Services with maximum efficiency; 

PROVIDER shall bear full liability for any damages caused to MYLAN by the breach 

of any of the above warranties.    

 

(d) PROVIDER complies, in the performance of its activity, with all relevant rules in 

force on guarantee, implied warranty and warranty of title.  

(e) PROVIDER’s personnel will comply with MYLAN’s Environment, Health and Safety 

(EHS) rules.  

(f) PROVIDER has the authority to enter into and perform the AGREEMENT, provided 

that the entry into this AGREEMENT and the performance of the Services will not 

result in a breach or violation of any contract, agreement, obligation or understanding 

PROVIDER may have with any third party. 

(g) Notwithstanding the provisions of Article 7 below, PROVIDER is the sole and 

exclusive owner of any and all rights to be assigned to MYLAN with respect to the 

Services and, therefore, no third party has any rights that may restrain or restrict the 

acquisition of rights by MYLAN or the further use by MYLAN of such rights. 

 

 

6 Intellectual Property/Ownership 
6.1 Any and all results and/or deliverables (movable or immovable property, intellectual 

property rights, etc.) created or discovered by PROVIDER in the course of the 

performance of the AGREEMENT and in connection with the Services or otherwise in 

connection with the subject matter of this AGREEMENT, shall forthwith be disclosed 

to MYLAN and shall belong to and become the exclusive property of MYLAN. 

 

6.2 MYLAN reserves its right to use such results or discovery at its own convenience and 

for whatever purpose MYLAN deems appropriate. MYLAN shall therefore be 

exclusively entitled to use, alter fully or partially, employ in any other work phase, 

develop further, reproduce the above described results or discovery and to exercise any 

other rights or actions in connection thereof. 

írásbeli megállapodása esetén érvényesíthető. 

2.2 A jelen SZERZŐDÉS alapján a SZOLGÁLTATÓNAK fizetendő valamennyi összeg a 

SZOLGÁLTATÓ által az adott összegről kiállított számla kézhezvételétől számított 

hatvan (60) napon belül banki átutalás útján fizetendő. A SZOLGÁLTATÓ valamennyi 

számláját kizárólag a MYLAN által az alapul fekvő Szolgáltatások teljesítéséről kiállított 

írásbeli teljesítési igazolás alapján jogosult kiállítani. A SZOLGÁLTATÓ minden 

számlához köteles mellékelni egy, a MYLAN részére nyújtott Szolgáltatások leírását 

tartalmazó részletes tevékenység leírást. A Vételárral kapcsolatos bármilyen vita esetén a 

Felek minden ésszerű intézkedést kötelesek megtenni a vita rendezése érdekében. A 

MYLAN jogosult a vitatott összeg kifizetését a vita teljes rendezéséig elhalasztani. 

 

3 Tartam és megszüntetés  

3.1 A jelen SZERZŐDÉS a Hatálybalépés Napján lép hatályba és a Szolgáltatások 

SZOLGÁLTATÓ általi nyújtásának tartama alatt, azaz marad érvényben, hacsak a Felek 

bármelyike fel nem mondja azt, vagy a Felek közös megegyezéssel írásban meg nem 

szüntetik. 

3.2 Bármelyik Fél jogosult a jelen SZERZŐDÉST harminc (30) napos felmondási idővel a 

másik Félnek ajánlott tértivevényes levélben megküldött írásbeli nyilatkozatával rendes 

felmondással megszüntetni. 

3.3 Bármelyik Fél jogosult a jelen SZERZŐDÉST – a másik Féllel szembeni kártérítési 

igénye érintetlenül hagyása mellett – a másik Féllel közölt írásbeli nyilatkozatával, 

rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a másik Fél a 

SZERZŐDÉST súlyosan megszegi és azt az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 

tíz (10) napon belül nem orvosolja. Nem kell előzetes felszólításnak megelőznie a 

felmondást abban az esetben, ha a szerződésszegés természeténél fogva nem orvosolható. 

3.4 A MYLAN jogosult továbbá a jelen SZERZŐDÉST a SZOLGÁLTATÓVAL közölt 

írásbeli nyilatkozatával, rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal és kártérítési 

kötelezettség nélkül megszüntetni, amennyiben a SZOLGÁLATATÓ ellen csődeljárást, 

felszámolási eljárást vagy végelszámolást kezdeményeztek. A jelen SZERZŐDÉS 

MYLAN általi bármilyen jogcímen történő megszüntetése nem érinti a MYLAN számára 

jelen SZERZŐDÉS SZOLGÁLATATÓ általi megszegése esetére nyitva álló semmilyen 

más jog vagy jogorvoslat érvényességét. 

 

4 A megszüntetés következményei 

4.1 A jelen SZERZŐDÉS bármilyen okból történő megszűnése ellenére: (i) a Feleknek a 

megszűnés előtt keletkezett jogai változatlanul fennmaradnak; és (ii) a SZERZŐDÉS 

megszűnését túlélni rendelt valamennyi rendelkezés változatlanul hatályban és érvényben 

marad.  

4.2 A jelen SZERZŐDÉS bármilyen okból történő megszűnése esetén, a MYLAN köteles a 

SZOLGÁLTATÓ által a megszűnés időpontjáig a MYLAN által aláírt vonatkozó írásbeli 

teljesítési igazolás(ok) tanúsága szerint elvégzett Szolgáltatások ellenértékét  a 

SZOLGÁLTATÓ részére megfizetni. 

 

5 Kijelentések és szavatosságok 

5.1 A SZOLGÁLTATÓ az alábbi kijelentéseket teszi és szavatol azok tartalmáért: 

(a) a SZOLGÁLTATÓ a Szolgáltatások teljesítése során tudatosan nem sérti meg egyik 

korábbi ügyfelének, munkáltatójának vagy más harmadik személynek a szerzői jogát, 

szabadalmát, üzleti titkát vagy más tulajdonjogát; 

(b) a SZOLGÁLTATÓ rendelkezik a Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges valamennyi 

érvényes engedéllyel és jogosítvánnyal, és birtokában van a Szolgáltatások teljesítéséhez 

megfelelő és szükséges valamennyi képességnek, képesítésnek, tudásnak, munkaerőnek 

és gyakorlatnak; 

(c) a SZOLGÁLTATÓ, valamint a személyzete és/vagy az esetleges alvállalkozói az 

elvárható alapossággal és gondossággal fogják a Szolgáltatásokat teljesíteni (i) 

valamennyi alkalmazandó jogszabálynak és előírásnak, (ii) a szakszerűség szabályainak, 

(iii) a Szolgáltatásokra vonatkozó bevált gyakorlatoknak, és a (iv) MYLAN 

követelményeinek mindenben megfelelően, valamint együttműködik a MYLAN 

személyzetével a Szolgáltatások maximális hatékonysággal történő nyújtása érdekében; a 

SZOLGÁLTATÓ teljes felelősséggel tartozik a fenti szavatosságok bármelyikének a 

megszegésével a MYLAN-nek okozott károkért. 

(d) a SZOLGÁLTATÓ tevékenysége folytatása során betartja a jótállásra, hallgatólagos 

garanciákra, tulajdonjogi szavatosságra vonatkozó hatályos szabályokat; 

(e) a SZOLGÁLTATÓ személyzete be fogja tartani a Mylan környezetvédelmi, 

egészségügyi és biztonsági (EHS) szabályzatát; 

(f) a SZOLGÁLTATÓ rendelkezik a szükséges felhatalmazással a jelen SZERZŐDÉS 

megkötésére és teljesítésére azzal, hogy a jelen SZERZŐDÉS megkötése nem sért 

semmilyen a SZOLGÁLTATÓ és valamely harmadik személy között fennálló 

szerződést, megállapodást, kötelezettséget vagy egyezséget; 

(g) az alábbi 7. pont érvényének korlátozása nélkül, a SZOLGÁLTATÓ a kizárólagos és 

egyedüli tulajdonosa a Szolgáltatásokkal összefüggésben a MYLAN-re átruházandó 

valamennyi jogosultságnak, és ennek megfelelően harmadik fél nem rendelkezik 

semmilyen olyan joggal, amely a jogosultságok MYLAN általi megszerzését vagy 

jövőbeni használatát megakadályozná vagy korlátozná. 

 

6 Szellemi tulajdon/Tulajdonjog 

6.1 A SZOLGÁLTATÓ által a jelen SZERZŐDÉS teljesítése során, illetve a Szolgáltatások 

nyújtásával összefüggésben, vagy egyébként a jelen SZERZŐDÉS tárgyával 

kapcsolatosan létrehozott vagy felfedezett valamennyi eredményt és/vagy teljesítményt 

(ingó vagy ingatlan vagyont, szellemi tulajdont stb.) haladéktalanul a MYLAN 

tudomására kell hozni, és ezek teljes egészükben a MYLAN tulajdonába kerülnek, illetve 

oda tartoznak. 

6.2 A MYLAN fenntartja magának a jogot, hogy ezen eredményeket vagy felfedezéseket 

saját belátása szerint használhassa az általa megfelelőnek tartott bármilyen célra. A 

MYLAN ezért kizárólagosan jogosult ezen eredményeket, illetve felfedezéseket 

használni, részben vagy teljes egészében módosítani, bármilyen más munkafázisban 

alkalmazni, továbbfejleszteni, reprodukálni, illetve azokkal összefüggésben bármilyen 
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7 Liability/Insurance 
7.1 PROVIDER shall defend, indemnify and hold MYLAN harmless from and against any 

damage, claim, loss, liability, cost and expense, interest, judgement, damages, fines or 

fees, including, but not limited to attorneys’ fees, suffered or incurred by MYLAN as a 

result of: (i) any breach or violation of any representation, obligation, warranty or 

provision of this AGREEMENT  by PROVIDER; (ii) any misrepresentation made in 

connection herewith by PROVIDER; (iii) any act or failure to act by PROVIDER 

which is in violation of any applicable laws, rules, regulations or of any judicial or 

administrative authority.  

 

 

7.2 Therefore, PROVIDER shall have and maintain up-to-date, at its own costs and 

expense, during the term of this AGREEMENT, an appropriate and sufficient insurance 

coverage for any and all risks and liability incurred by virtue of this AGREEMENT, 

with a reputable insurance company. PROVIDER shall, upon MYLAN’s request, 

provide a copy of the insurance policy certificate evidencing the coverage conditions 

and amounts. PROVIDER shall inform MYLAN of any change in its insurance 

coverage. In any event, the value of such insurance coverage shall at least cover the 

total value of the Price payable to PROVIDER by MYLAN under the AGREEMENT. 

 

 

 

8 Independent Contractors  
8.1 PROVIDER acknowledges that none of its employees are employees, directors, partners 

or agents of MYLAN.  

8.2  PROVIDER shall be solely responsible for meeting its corporation tax and employee 

social security obligations as well as for ensuring that its employees meet their 

respective income tax, social security and all other social insurance obligations. 

PROVIDER shall indemnify and hold MYLAN harmless from and against all taxes, 

national insurance or other contributions, costs, claims, penalties, interest, expenses or 

proceedings which MYLAN may incur as a result of PROVIDER’s failure to meet its 

responsibilities under this Article. 

 

 

9 General 
9.1 These Conditions, the AGREEMENT, together with its Exhibit(s): (i) embodies the 

entire understanding between the Parties hereto with respect to the subject matter 

hereof; (ii) supersedes all previous communications, representations, agreements or 

understandings, either oral or written, between the Parties with respect to the subject 

matter hereof; and (iii) may only be modified in writing by mutual agreement signed 

by the duly authorized representatives of both Parties. 

9.2 PROVIDER may not, without the prior written consent of MYLAN assign any of its 

rights or transfer any of its obligations, or sub-contract or delegate any of its 

obligations under the AGREEMENT. 

 

9.3 If any provision of these Conditions and/or the AGREEMENT is held to be invalid or 

unenforceable by any judicial or other competent authority, all other provisions will 

remain in full force and effect and will not in any way be impaired.  

 

9.4 PROVIDER shall not without the prior written consent of MYLAN advertise or 

announce that it supplies Services to MYLAN and shall discontinue any such 

permitted advertisement or announcement on demand.  

 

9.5 No failure or delay on the part of either Party to exercise any right or remedy under 

this AGREEMENT shall be construed or operate as a waiver thereof, nor shall any 

single or partial exercise of any right or remedy preclude the further exercise of any 

such right or remedy. The waiver of any claim for breach of this AGREEMENT by 

either Party shall not operate as a waiver of any claim pertaining to another, prior or 

subsequent, breach. 

 

9.6 The failure or inability of either Party to comply with the terms and conditions hereof 

due to a Force Majeure event should not be deemed a breach of this AGREEMENT.  

The Party claiming Force Majeure, shall promptly notify the other Party in writing of 

the occurrence of any event delaying or preventing the performance of its obligations 

hereunder. In such case, the performance of the obligations of each Party shall be 

suspended for the period of the Force Majeure event. If the Force Majeure event 

continues for a period exceeding one (1) month, the Parties shall review in good faith 

the desirability of and the conditions for terminating the AGREEMENT. "Force 

Majeure" means, with respect to either Party, any cause affecting the performance of 

this AGREEMENT  arising from or attributable to an exceptional event or 

circumstance (other than the payment of money), which is beyond the Party’s 

reasonable control, which such Party could not reasonably have provided against 

before entering into this AGREEMENT, which, having arisen, such Party could not 

reasonably have avoided or overcome and which is not substantially attributable to the 

other Party; 

9.7 Any and all notice or other communications required to be given under this 

AGREEMENT shall be made in writing and shall either be delivered by hand against 

receipt of the receiving Party,  be sent by prepaid and registered post with 

acknowledgement of receipt to the receiving Party’s business address as last notified in 

writing to the other Party. 

10 Governing Law and Jurisdiction  
This AGREEMENT is governed by and is to be construed in accordance with Hungarian 

law. The Parties irrevocably agree that any dispute, which may arise out of or in connection 

with the AGREEMENT shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Komárom Town 

egyéb jogokat gyakorolni, intézkedéseket tenni. 

 

7 Felelősség/Biztosítás 

7.1 A SZOLGÁLTATÓ köteles megvédeni, kártalanítani és mentesíteni a MYLAN-t a 

MYLAN által a következők eredményeként elszenvedett vagy az őt azok miatt ért 

valamennyi kár igény, veszteség, felelősség, költség és kiadás, kamat, ítélet, kártérítés, 

bírság vagy díj (ideértve, de nem kizárólagosan az ügyvédi díjakat is) vonatkozásában: (i) 

a jelen SZERZŐDÉS szerinti kijelentéseknek, kötelezettségeknek, szavatosságoknak 

vagy rendelkezéseknek a SZOLGÁLTATÓ általi bármilyen módon történő megszegése 

vagy megsértése; (ii) a SZOLGÁLTATÓ által a jelen SZERZŐDÉSSEL kapcsolatosan 

tett bármilyen félrevezető kijelentés; (iii) a SZOLGÁLTATÓ bármilyen az alkalmazandó 

jogszabályokat, szabályzatokat, bírósági vagy hatósági előírásokat sértő cselekménye 

vagy mulasztása.  

7.2 Ennek megfelelően a SZOLGÁLTATÓ köteles egy neves biztosító társaságnál saját 

költségén megkötni és a jelen SZERZŐDÉS tartama alatt hatályában fenntartani egy, a 

jelen SZERZŐDÉSSEL összefüggésben felmerülő valamennyi kockázat és felelősség 

tekintetében megfelelő és kielégítő biztosítási fedezetet nyújtó biztosítást. A MYLAN 

kérésére a SZOLGÁLTATÓ köteles haladéktalanul átadni a fedezeti feltételeket és 

összegeket tanúsító biztosítási kötvényének egy másolati példányát. A SZOLGÁLTATÓ 

köteles haladéktalanul tájékoztatni a MYLAN-t a biztosítási fedezetében bekövetkező 

valamennyi változásról. A biztosítás értékének minden esetben legalább a MYLAN által a 

jelen SZERZŐDÉS alapján a SZOLGÁLTATÓNAK fizetendő Vételár teljes értékére 

fedezetet kell nyújtania. 

 

8 Független szerződő felek  

8.1 A SZOLGÁLTATÓ tudomásul veszi, hogy egyik alkalmazottja sem minősül a MYLAN 

munkavállalójának, igazgatójának, partnerének vagy ügynökének.  

8.2 A SZOLGÁLTATÓ kizárólagos felelősséggel tartozik a társasági adójával és a 

munkavállalók társadalombiztosításával kapcsolatos fizetési kötelezettségei teljesítéséért, 

valamint annak biztosításáért, hogy munkavállalói teljesítsék a személyi jövedelemadó-, 

társadalombiztosítási- és egyéb járulékfizetési kötelezettségeiket. A SZOLGÁLTATÓ 

köteles kártalanítani és mentesíteni a MYLAN-t valamennyi adó-, társadalombiztosítási- 

vagy más járulékfizetési kötelezettség, költség, igény, büntetés, kamat, kiadás alól, illetve 

bármely olyan eljárás tekintetében, amely annak eredményeként áll elő, hogy a 

SZOLGÁLTATÓ a jelen szakasz szerinti kötelezettségeit megszegi. 

 

9 Általános rendelkezések 

9.1 A jelen Feltételek, a SZERZŐDÉS, annak valamennyi Mellékletével együtt: (i) a Felek 

teljes, megállapodását tartalmazza a jelen Szerződés tárgyára vonatkozóan; (ii) felülír a 

Felek között a jelen Szerződés tárgyára vonatkozóan létrejött valamennyi korábbi szóbeli 

vagy írásbeli kommunikációt, kijelentést, megállapodást illetve megegyezést; és (iii) 

kizárólag írásban, a Felek közös megállapodásával, a Felek megfelelően felhatalmazott 

képviselői által aláírt okirattal módosítható. 

9.2 A SZOLGÁLTATÓ csak a MYLAN előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a jelen 

Szerződésből eredő bármely jogát másra engedményezni, illetve bármely kötelezettségét 

harmadik személyre átruházni, delegálni vagy a teljesítésére alvállalkozóval szerződést 

kötni. 

9.3 Ha a jelen Feltételek és/vagy a SZERZŐDÉS bármely rendelkezése bármely bíróság 

vagy más illetékes hatóság döntése alapján érvénytelennek, vagy kikényszeríthetetlennek 

bizonyul, attól a fennmaradó rendelkezések továbbra is változatlanul érvényben és 

hatályban maradnak. 

9.4 A SZOLGÁLTATÓ a MYLAN előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult 

reklámozni, vagy nyilvánosságra hozni, hogy Szolgáltatásokat nyújt a MYLAN-nak, és 

felszólításra az összes ilyen engedélyezett hirdetési tevékenységet vagy közzétételt 

köteles beszüntetni.  

9.5 A jelen SZERZŐDÉSBEN foglalt jogok vagy jogorvoslatok gyakorlásának a valamely 

Fél részéről történő elmulasztása vagy késedelme nem tekinthető és nem minősül az 

adott jogról való lemondásnak, továbbá bármely jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy 

részleges gyakorlása nem akadályozza az adott jog vagy jogorvoslat jövőbeni 

gyakorlását. A jelen SZERZŐDÉS megszegése miatti igény érvényesítéséről történő 

valamely Fél általi lemondás nem minősül semmilyen más, korábbi vagy későbbi 

szerződésszegéssel kapcsolatos igény érvényesítéséről történő lemondásnak. 

9.6 Ha valamely Fél vis major esemény miatt nem teljesíti vagy nem képes teljesíteni a jelen 

szerződéses feltételeket, az nem tekintendő a jelen Szerződés megszegésnek. A vis 

majorra hivatkozó Fél haladéktalanul köteles a másik Felet a jelen SZERZŐDÉSBŐL 

eredő kötelezettségeinek a teljesítését akadályozó vagy késleltető bármilyen esemény 

bekövetkeztéről írásban értesíteni. Ilyen esetben a vis major esemény időtartamára 

mindét Fél kötelezettségeinek teljesítését fel kell függeszteni. Amennyiben a vis major 

esemény egy (1) hónapon túl is folytatódik, a Felek kötelesek jóhiszeműen áttekinteni a 

Szerződés megszüntetésének kívánatosságát és feltételeit. A "vis major" jelent bármelyik 

fél tekintetében bármilyen okot, amely a jelen SZERZŐDÉS teljesítésére kihatással van, 

és amely a Fél ésszerű hatókörén kívül eső kivételes esemény vagy körülmény nyomán 

merült fel vagy annak tudható be, amely ellen az adott Fél nem tehetett a jelen 

SZERZŐDÉS megkötése előtt, amelyet az adott Fél ésszerűen nem kerülhetett el, vagy 

győzhetett le, és amely lényegében nem a másik Félnek felróható. 

 

 

9.7 A jelen SZERZŐDÉSSEL kapcsolatos valamennyi értesítés, vagy más kommunikáció 

írásban teendő meg és a másik Félnek az általa utoljára írásban közölt üzleti címére 

kézbesítendő személyesen átvételi elismervény ellenében vagy ajánlott tértivevényes 

levél útján (átvételi elismervénnyel). 

 

10 Irányadó jog és joghatóság  

A jelen SZERZŐDÉSRE a magyar jog az irányadó, illetve az a magyar joggal 

összhangban értelmezendő. A Felek visszavonhatatlanul megállapodnak, hogy a jelen 

SZERZŐDÉSBŐL eredő, illetve az azzal összefüggő bármely jogvitára a Komáromi 
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Court or the Tatabánya Civil Court, depending on court competence. 

 

 

11 Notice of Inspection 
PROVIDER shall provide with prior notice of, and the opportunity to attend (itself or 

through a representative of MYLAN), any regulatory inspection of any facility at which any 

of the manufacturing, processing, testing or storage activities relating to the Services are 

performed (“Covered Activities”); provided, that if prior notice of any such inspection is 

not possible, PROVIDER shall provide notice and a summary of the results of such 

inspection to MYLAN within three (3) business days after such inspection.  PROVIDER 

shall provide MYLAN with copies of any written inspection reports, requests, directives or 

other correspondence or communications issued to PROVIDER by any regulatory authority 

relating to the Covered Activities or the Services (“Regulatory Communications”) within 

three (3) business days of PROVIDER’s receipt thereof.  Prior to responding to any 

Regulatory Communications, PROVIDER will provide a copy of any such responses to 

MYLAN for MYLAN’s review and comment. 

 

 

12 Debarment and Anti-Corruption 
12.1 PROVIDER shall not knowingly utilize the services of any employee or other person 

who is debarred by the US Food and Drug Administration, any other regulatory 

authority or any other applicable law or is otherwise prohibited by any government 

authority from participating in any government health program. 

 

12.2 PROVIDER shall comply with, and will not cause MYLAN and its affiliates, 

associates, directors, officers, shareholders, employees, representatives or agents 

worldwide to be in violation with any applicable anti-corruption regulation and 

notably without limiting the foregoing to any provision of the United States Foreign 

Corrupt Practices Act (the "FCPA") and U.K. Bribery Act 2010. Without limiting the 

foregoing, PROVIDER will not, directly or indirectly, pay any money to, or offer or 

give anything of value to, any "government official" as that term is used in the FCPA, 

in order to obtain or retain business or to secure any commercial or financial advantage 

for MYLAN or for itself or any of their respective affiliates. PROVIDER undertakes 

not to bribe government officials or any private companies or individuals, “bribes” 

having the following definition: Offering, promising, or giving a financial or other 

advantage to another person where it is intended to bring about the improper 

performance of a relevant function or activity, or to reward such improper 

performance; acceptance of the advantage offered, promised or given in itself 

constitutes improper performance of a relevant function or activity.  “Improper 

Performance” means a breach of expectations that a person will act in good faith, 

impartially, or in accordance with a position of trust. 

Városi Bíróság vagy – az alkalmazandó hatásköri szabályoktól függően – a Tatabányai 

Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

11 Vizsgálati Értesítés 
A SZOLGÁLTATÓ Mylan-nak előzetes értesítést küld és biztosítja a lehetőséget Mylan 

számára, hogy megjelenjen (saját maga vagy Mylan képviselője által) bármely 

létesítményben, ahol az árucikkhez kapcsolódó gyártás, feldolgozás, tesztelés vagy tárolási 

tevékenység zajlik (“Tárgyalt tevékenységek”), hogy szabályozói vizsgálatot végezzen; azzal 

a feltétellel, hogy amennyiben az ilyen vizsgálatról szóló előzetes értesítés nem lehetséges, a 

SZOLGÁLTATÓ egy értesítést és összegzést ad Mylan-nek egy ilyen vizsgálat eredményeiről 

három (3) munkanapon belül a vizsgálatot követően. A SZOLGÁLTATÓ az írásos vizsgálati 

jelentések, kérések, irányelvek vagy egyéb levelezések illetve a SZOLGÁLTATÓNAK 

bármely a Tárgyalt tevékenységekhez vagy az árucikkekhez kapcsolódó szabályozó hatóság 

által küldött közlések (“Szabályozói közlések”) másolatait átadja Mylan-nek, azok a 

SZOLGÁLTATÓ általi átvételét követően három (3) munkanapon belül. A Szabályozói 

közlésekre történő válaszadás előtt a SZOLGÁLTATÓ egy másolatot juttat el a válaszból 

Mylan részére, hogy Mylan áttekintse és észrevételt tegyen arra. 

 

12 Eltiltás és korrupció ellenes kötelezettségvállalás 

12.1 A SZOLGÁLTATÓ nem veheti igénybe tudatosan olyan alkalmazott vagy más személy 

szolgáltatásait, aki az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszer Felügyelete (angolul: 

US Food and Drug Administration), bármely más felügyeleti szerv, vagy bármely más 

alkalmazandó jogszabály által eltiltásra került, vagy akinek bármilyen kormányzati 

egészségügyi programban való részvételét valamely kormányzati hatóság megtiltotta. 

12.2 A SZOLGÁLTATÓ köteles betartani minden alkalmazandó korrupcióellenes 

szabályozást, illetve – az előzőek érvényének a korlátozása nélkül – az Egyesült Államok 

külföldi korrupciós gyakorlatról szóló törvényét (angolul: United States Foreign Corrupt 

Practices Act) (az FCPA) és a 2010. évi angol vesztegetési törvényt (angolul: U.K. 

Bribery Act 2010), és semmilyen módon nem idézheti elő, hogy a VEVŐ vagy a VEVŐ 

kapcsolt vállalkozásai, munkatársai, igazgatói, hivatalnokai, részvényesei, alkalmazottai, 

vagy ügynökei a világ bármely táján megsértsék ezek bármelyikét. Az előzőek 

érvényének a korlátozása nélkül, a SZOLGÁLTATÓ közvetlenül vagy közvetve nem 

fizet pénzt, vagy ad át vagy ajánl fel semmilyen értékkel bíró dolgot semmilyen az FCPA 

alapján "kormányzati tisztviselőnek" minősülő személynek valamilyen üzlet megszerzése 

vagy megtartása, vagy valamilyen kereskedelmi vagy pénzügyi előny biztosítása céljából 

akár a maga akár a VEVŐ vagy ezek kapcsolt vállalkozásai részére. A SZOLGÁLTATÓ 

vállalja, hogy nem veszteget meg kormányzati tisztviselőket vagy magántulajdonú 

vállalatokat vagy magánszemélyeket azzal, hogy a „megvesztegetés” a következő 

jelentéssel bír: egy másik személynek pénzügyi vagy más előny ajánlása, ígérése, vagy 

adása amennyiben az az érintett feladatának helytelen ellátását célozza vagy annak a 

díjazására szolgál; a kínált, ígért, vagy adott előny elfogadása önmagában az adott feladat 

helytelen ellátásának minősül. A feladat "helytelen ellátása": azon elvárás megsértését 

jelenti, hogy egy személy jóhiszeműen, részrehajlás nélkül, vagy a bizalmi pozíciónak 

megfelelően jár el. 

 


