BINDING TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

ZÁVAZNÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

MYLAN s. r. o.

MYLAN s. r. o.

DATED: November 3, 2016

ZO DŇA: November 3, 2016

1.
OFFER. This offer to purchase is effective and expressly
conditional on Supplier’s unconditional assent to these Binding Terms and
Conditions of Purchase (the “Terms”) either expressly by giving notice of
acceptance within three (3) working days or impliedly by commencement of
performance by Supplier. Mylan’s obligations are limited to those contained
herein. In no event will Mylan be legally or financially responsible for any
services performed or goods delivered except as set forth herein. No
modification or waiver of the provisions of these Terms shall be valid or
binding unless contained in a written document that is signed by both parties.
Notwithstanding any course of dealings of the parties at any time, no proposal,
quote, invoice, or similar document shall be construed to modify these Terms,
unless the document: (a) is signed by Mylan and Supplier; and (b) expressly
refers to this Section 1 and to all provisions of these Terms that the parties
intend to modify by such document. Any attempt by Supplier to unilaterally
interpose different or additional terms or conditions, or to in any respect alter
or reject Mylan’s Terms, is rejected by Mylan and shall not become part of
the agreement between Mylan and Supplier.

1.
PONUKA. Účinnosť ponuky na kúpu je výslovne podmienená
bezvýhradným súhlasom Dodávateľa s týmito Záväznými Všeobecnými
Obchodnými Podmienkami (ďalej len „Podmienky“) vyjadreným buď
výslovným oznámením o prijatí do troch (3) pracovných dní alebo implicitne,
začatím plnenia zo strany Dodávateľa. Povinnosti spoločnosti Mylan sú
obmedzené len na tie, ktoré sú obsiahnuté v týchto Podmienkach. Spoločnosť
Mylan nie je právne ani finančne zodpovedná za akékoľvek poskytnuté služby
alebo dodaný tovar, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v týchto Podmienkach.
Žiadna úprava alebo zrušenie ustanovení týchto Podmienok sa nestane
platným alebo záväzným, pokiaľ nie je vyhotovené vo forme písomného Ftu
podpísaného oboma stranami. Bez ohľadu na akékoľvek rokovania
prebiehajúce kedykoľvek medzi oboma stranami, žiadny návrh, cenová
ponuka, faktúra alebo podobný dokument nebude meniť tieto Podmienky,
okrem prípadov, keď takýto dokument bude: (a) podpísaný spoločnosťou
Mylan a Dodávateľom; a bude (b) výslovne odkazovať na tento Odsek 1 a
všetky ostatné ustanovenia týchto Podmienok, ktoré majú strany v úmysle
pozmeniť predmetným dokumentom. Akýkoľvek pokus Dodávateľa o
jednostranné vloženie iných alebo dodatočných podmienok, alebo o
akúkoľvek úpravu alebo odmietnutie Podmienok spoločnosti Mylan, budú
spoločnosťou Mylan odmietnuté a nebudú považované za súčasť Zmluvy
medzi spoločnosťou Mylan a Dodávateľom.

2.
WARRANTY. Supplier expressly warrants that all goods meet
Mylan’s specifications in all respects, are merchantable, are fit for the
particular purpose(s) for which Mylan intends to use such goods, and are free
from defects. Additionally, Supplier expressly warrants that any services to
be performed under the Agreement will be performed in a professional and
workmanlike manner consistent with generally accepted industry standards
and shall meet Mylan’s specifications in all respects. No attempt by Supplier
to disclaim any warranty, express or implied by law, shall be effective, and
every such attempt to disclaim any warranty, express or implied by law, is
expressly rejected by Mylan, its successors, assigns, and/or customers.
Supplier expressly warrants that any and all specifications for any goods or
services provided hereunder shall not be changed or modified in any manner
without the express prior written consent of Mylan. If the Agreement is for
goods which are (or contain components) manufactured by a party other than
Supplier, Mylan acknowledges that Supplier is not the manufacturer of such
goods (or components) and agrees that all such goods (or components) are
warranted: (i) to the extent of the manufacturer’s express warranties to
Supplier, which Supplier shall provide to Mylan upon Mylan’s first demand;
or (ii) to the extent of the warranty stated in Supplier’s Offer, whichever of (i)
or (ii) is higher. In the event of any default reported by Mylan to Supplier
under the manufacturer’s warranty, Supplier shall take all appropriate actions
against the manufacturer.

2.
ZÁRUKA. Dodávateľ výslovne zaručuje, že všetky tovary
spĺňajú požiadavky spoločnosti Mylan vo všetkých ohľadoch, sú
obchodovateľné, sú vhodné pre daný účel, pre ktorý spoločnosť Mylan hodlá
použiť takéto tovary, a sú bez akýchkoľvek vád. Navyše, Dodávateľ výslovne
zaručuje, že všetky služby, ktoré majú byť vykonané v rámci Zmluvy, budú
vykonávané profesionálnym a odborným spôsobom v súlade so všeobecne
uznávanými priemyselnými štandardmi a budú spĺňať požiadavky spoločnosti
Mylan vo všetkých ohľadoch. Akékoľvek snahy Dodávateľa o zbavenie sa
zodpovednosti v prípade akýchkoľvek záruk, výslovne uvedených alebo
implicitne vyplývajúcich zo zákona, nebudú účinné, a všetky takéto snahy
Dodávateľa o zbavenie sa zodpovednosti v prípade akýchkoľvek záruk,
výslovne uvedených alebo implicitne vyplývajúcich zo zákona, sú výslovne
odmietnuté spoločnosťou Mylan, jej právnymi nástupcami, nadobúdateľmi jej
práv, a/alebo zákazníkmi. Dodávateľ výslovne zaručuje, že žiadne požiadavky
pre akékoľvek tovary alebo služby poskytované podľa týchto Podmienok
nebudú žiadnym spôsobom pozmenené alebo upravené bez predchádzajúceho
písomného súhlasu spoločnosti Mylan. V prípade, že Zmluva sa týka tovarov,
ktoré sú vyrobené (alebo obsahujú súčasti vyrobené) inou osobou ako
Dodávateľom, spoločnosť Mylan uznáva, že Dodávateľ nie je výrobcom tohto
tovaru (alebo jeho súčastí) a súhlasí s tým, že na všetok takýto tovar (alebo
jeho súčasti) sa vzťahujú záruky: (i) v rozsahu výslovnej záruky výrobcu
poskytovanej Dodávateľovi, ktorú Dodávateľ predloží spoločnosti Mylan pri
prvom vyžiadaní zo strany spoločnosti Mylan; alebo (ii) v rozsahu záruky
uvedenej v ponuke Dodávateľa, a to podľa toho, ktorá zo záruk podľa (i)
alebo (ii) je rozsiahlejšia. V prípade akéhokoľvek porušenia záruky
poskytnutej výrobcom, oznámeného Dodávateľovi spoločnosťou Mylan,
musí Dodávateľ prijať všetky potrebné opatrenia voči výrobcovi.

3.
WARRANTY OF TITLE AND NON-INFRINGEMENT.
All title conveyed shall be good and its transfer free and clear from any
security interest, lien, or encumbrance of which Mylan, at the time of
contracting, has no knowledge. This warranty will be excluded or modified
only by specific language or circumstances which give Mylan reason to know
that Supplier does not claim title or that Supplier is purporting to sell only
such right or title as Supplier may have. Furthermore, Supplier warrants that
the goods delivered and the services performed hereunder shall be free of the
rightful claim of any third-party for infringement of any right or interest,
including, without limitation, any right to intellectual property. Title to the
goods shipped by Supplier remains with Supplier and shall not pass to Mylan
until the relevant portion of the Price has been paid in full to Supplier.

3.
ZÁRUKA PRÁVNEHO TITULU A NEPORUŠENIA.
Prevádzané vlastnícke právo bude bez akýchkoľvek záložných práv, tiarch
alebo vecných bremien, o ktorých spoločnosť Mylan nemá v čase podpisu
Zmluvy vedomosť. Táto záruka môže byť vylúčená alebo pozmenená iba
výslovným prejavom alebo za špecifických podmienok, ktoré odôvodňujú,
aby spoločnosť Mylan mala vedomosť, že Dodávateľ nemá vlastnícke právo
alebo, že Dodávateľ má v úmysle previesť len také právo, aké sám má. Okrem
toho Dodávateľ zaručuje, že dodaný tovar a poskytované služby budú bez
akýchkoľvek oprávnených nárokov tretích strán vo vzťahu k porušeniu práv
alebo záujmov, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek práv duševného
vlastníctva. Vlastnícke právo k prepravovanému tovaru zostáva Dodávateľovi
a neprejde na spoločnosť Mylan, pokým nebude Dodávateľovi uhradená
príslušná cena v plnom rozsahu.

4.
BREACH AND LIMITATION OF LIABILITY. In the event
of breach by Supplier of these Terms, Supplier shall be liable to Mylan for all
remedies available to Mylan at law. NOTWITHSTANDING THE
FOREGOING, NEITHER PARTY SHALL BE LIABLE TO THE OTHER
PARTY IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT FOR
CONSEQUENTIAL OR INCIDENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, LOST PROFITS, EVEN IF EITHER PARTY KNEW
OR SHOULD HAVE KNOWN OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.

4.
PORUŠENIE
PODMIENOK
A
OBMEDZENIE
ZODPOVEDNOSTI. V prípade porušenia týchto Podmienok zo strany
Dodávateľa, je Dodávateľ povinný poskytnúť spoločnosti Mylan akúkoľvek
nápravu, ktorá vyplýva zo zákona. BEZ OHĽADU NA UVEDENÉ, ŽIADNA
ZO STRÁN NEZODPOVEDÁ VOČI DRUHEJ STRANE V SÚVISLOSTI
S TOUTO ZMLUVOU ZA DODATOČNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY,
VRÁTANE, NIE VŠAK VÝLUČNE, UŠLÝ ZISK, A TO AJ V PRÍPADE,
ŽE KTORÁKOĽVEK STRANA VEDELA ALEBO MALA VEDIEŤ O
MOŽNOSTI TAKEJTO ŠKODY.

5.
NO WAIVER. No claim or right arising out of a breach of these
Terms and the Agreement can be discharged in whole or in part by a waiver

5.
VZDANIE SA PRÁV. Žiadne nároky alebo práva vyplývajúce
z porušenia týchto Podmienok alebo Zmluvy nemôžu, či už v plnej miere
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or renunciation of the claim or right, unless such waiver or renunciation is in
writing and signed by Mylan and Supplier.

alebo v časti, zaniknúť vzdaním sa nároku alebo práva, pokiaľ vzdanie sa
práva nie je vyhotovené v písomnej forme a podpísané spoločnosťou Mylan a
Dodávateľom.

6.
COMPLIANCE WITH STATUTES AND REGULATIONS.
Supplier guarantees, warrants, and certifies it is in compliance with, and will
continue to comply with, all European and local laws and regulations, any
violation of which may cause liability to accrue to Mylan, including, but not
limited to those related to, labor, wages, hours, and other conditions of
employment.

6.
SÚLAD S PRÁVNYMI PREDPISMI. Dodávateľ garantuje,
zaručuje a potvrdzuje, že koná a bude konať v súlade so všetkými európskymi
a miestnymi zákonmi a predpismi, vrátane, nie však výlučne, predpisov
spojených s pracovnými, mzdovými podmienkami, podmienkami pracovného
času a inými podmienkami zamestnávania, ktorých porušenie by mohlo
spôsobiť vznik zodpovednosti spoločnosti Mylan.

7.
INDEMNIFICATION.
Supplier shall protect, defend,
indemnify, and hold Mylan, its employees, directors, officers, affiliates,
distributors and dealers harmless from and against any and all expenses,
claims, losses, demands, damages, or causes of action of every kind and
character, including reasonable legal fees, arising out of: (i) any actual
violation of any federal, state, or local law or regulation relating to the goods
sold, supplied, or delivered or services performed hereunder; (ii) goods in
which the possession, distribution, sale and/or use of, or by reason of seizure
of, results in a prosecution or any action whatsoever by any governmental
body or agency or by any private party; (iii) any actual third party claim of
bodily injury, death or property damage caused by failure of the non-modified
goods and/or services; (iv) Supplier’s negligence or willful misconduct; and
(v) breach of warranty. Supplier shall pay and discharge any and all judgments
or decrees, including legal fees, which may be rendered in any such suit,
action, or preceding. If Mylan sustains monetary damage or legal fees as a
result of any non-modified goods or services delivered and if such liability or
exposure is found to be Supplier’s fault (including negligence), Supplier shall
be responsible for damages sustained by Mylan and/or its employees,
directors, officers, affiliates, distributors, and dealers, including legal fees and
expenses. Mylan shall indemnify and hold Supplier and each of its officers,
directors, employees, shareholders, affiliates, agents, representatives,
successors and assigns harmless from and against any and all claims, actions,
demands, legal proceedings, judgments, settlements, sums, costs, liabilities,
losses, obligations, damages, penalties, fines, costs and other expenses
(including but not limited to, reasonable attorneys’ fees) relating to, arising
out of or resulting from: (i) actual third party claims for personal injury or
property damage resulting from Mylan’s negligence or willful misconduct;
and (ii) Mylan’s negligent use of any trademark that Mylan has or will request
Supplier to affix to any goods supplied hereunder. Mylan shall pay and
discharge any and all judgments or decrees, including legal fees, which may
be rendered in any such suit, action, or proceeding. If Supplier sustains
monetary damage or legal fees and if such liability is found to be Mylan’s
fault, Mylan shall be responsible for damages sustained by Supplier and/or its
employees, directors, officers, affiliates, distributors and dealers, including
legal fees and expenses.

7.
NÁHRADA ŠKODY. Dodávateľ je povinný ochrániť
a odškodniť spoločnosť Mylan, jej zamestnancov, riaditeľov, funkcionárov,
prepojené osoby, distribútorov a dílerov vo vzťahu ku všetkým a akýmkoľvek
výdajom, nárokom, stratám, požiadavkám, škodám alebo dôsledkom konaní
akéhokoľvek druhu, vrátane primeraných nákladov na právne zastúpenie,
vychádzajúcich z: (i) akéhokoľvek porušenia akéhokoľvek federálneho,
štátneho alebo miestneho zákona v súvislosti s predaným, dodaným alebo
doručeným tovarom alebo službami poskytnutými podľa týchto Podmienok;
(ii) tovaru, ktorého vlastníctvo, distribúcia, predaj a/alebo užívanie, alebo
ktorého zabavenie môže mať za následok stíhanie alebo akékoľvek iné kroky
zo strany štátnych orgánov, úradov alebo akejkoľvek inej súkromnej osoby;
(iii) akéhokoľvek nároku tretej strany vyplývajúceho z ujmy na zdraví, smrti
alebo škody na majetku spôsobenej chybou nemodifikovaného tovaru alebo/a
služieb; (iv) akejkoľvek nedbanlivosti alebo úmyselného protiprávneho
konania Dodávateľa; a (v) porušenia záruky. Dodávateľ je povinný platiť
a nahradiť náklady vyplývajúce z akýchkoľvek rozhodnutí alebo uznesení,
vrátane nákladov na právne zastúpenie, ktoré môžu byť uložené v spojitosti s
akoukoľvek žalobou, úkonom alebo konaním. Pokiaľ spoločnosť Mylan utrpí
finančnú škodu alebo náklady na právne zastúpenie ako výsledok
akéhokoľvek doručeného nemodifikovaného tovaru alebo služby a pokiaľ sa
tak stane z dôvodu porušenia na strane Dodávateľa (vrátane nedbanlivosti),
Dodávateľ bude zodpovedný za škody spôsobené spoločnosti Mylan a/alebo
jej zamestnancom, riaditeľom, funkcionárom, prepojeným osobám,
distribútorom a dílerom, vrátane nákladov na právne zastúpenie a iných
nákladov. Spoločnosť Mylan je povinná ochrániť a odškodniť Dodávateľa a
každého z jeho funkcionárov, riaditeľov, zamestnancov, spoločníkov,
prepojených osôb, agentov, zástupcov, právnych nástupcov a nadobúdateľov
práv vo vzťahu k akýmkoľvek nárokom, konaniam, požiadavkám, súdnym
konaniam, rozhodnutiam, urovnaniam, nákladom, výdavkom, záväzkom,
stratám, povinnostiam, škodám, sankciám, pokutám, a iným výdavkom
(vrátane, nie však výlučne, primeraných nákladov právneho zastúpenia)
súvisiacich, vzniknutých alebo vyplývajúcich z: (i) aktuálnych nárokov tretej
strany z dôvodu ujmy na zdraví alebo škody na majetku spôsobenej
nedbanlivosťou alebo úmyselným protiprávnym konaním spoločnosti Mylan;
a (ii) nedbanlivostného používania ochrannej známky spoločnosťou Mylan,
ktorú spoločnosť Mylan má alebo bude vyžadovať, aby ju Dodávateľ pripojil
k akýmkoľvek dodávaným tovarom. Spoločnosť Mylan je povinná zaplatiť
a nahradiť náklady vyplývajúce z akýchkoľvek rozhodnutí alebo uznesení,
vrátane nákladov právneho zastúpenia, ktoré môžu byť uložené v spojitosti s
akoukoľvek žalobou, úkonom alebo konaním. Pokiaľ Dodávateľ utrpí
finančnú škodu alebo náklady na právne zastúpenie a pokiaľ sa tak stalo
porušením povinnosti spoločnosti Mylan, spoločnosť Mylan bude
zodpovedná za škodu spôsobenú Dodávateľovi a/alebo jeho zamestnancom,
riaditeľom, funckionárom, prepojeným osobám, distribútorom a dílerom,
vrátane nákladov právneho zastúpenia a iných nákladov.

8.
PATENT,
COPYRIGHT
AND
TRADEMARK
INDEMNITY. This Purchase Order includes payment in full for all patents,
utility models, designs, copyrights, and trademarks which are referenced or
developed. Supplier shall not be entitled to any additional payment by virtue
of the presence of a patent, utility model, design, copyright, trademark, or
other proprietary rights in the goods and materials covered by the Purchase
Order.

8.
PATENTY,
AUTORSKÉ
PRÁVA
A OCHRANNÉ
ZNÁMKY. Objednávka zahŕňa platbu v plnej výške za všetky patenty,
úžitkové vzory, dizajny, autorské práva a ochranné známky, ktoré sú
zaregistrované alebo vyvinuté. Dodávateľ nemá nárok na akékoľvek ďalšie
platby v spojitosti s existenciou patentov, úžitkových vzorov, dizajnov,
autorských práv, ochranných známok alebo iných majetkových práv na tovar
a materiálov na ktoré sa vzťahuje Objednávka.

For the furnishing of services, involving a creation developed for the benefit
of Mylan, Supplier shall assign or if the assignment is not possible under
applicable law, license to Mylan any and all intellectual property rights,
including without limitation the right of reproduction, adaptation, translation,
representation, marketing and publishing on any and all medias as might be
attached to the developed creation. Supplier shall cooperate with Mylan and
execute all documents appropriate for securing protection of any such patent,
copyright, or trademark.

Za účelom poskytovania služieb je Dodávateľ povinný postúpiť, alebo ak
v súlade s platnými právnymi predpismi postúpenie nie je možné, udeliť
licenciu spoločnosti Mylan na všetky práva duševného vlastníctva, ktoré
spočívajú vo vytvorení diela v prospech spoločnosti Mylan, vrátane, bez
akýchkoľvek obmedzení, práv na rozmnožovanie, úpravy, preklady,
reprezentácie, marketing a publikovanie na akýchkoľvek nosičoch, ktoré by
mohli byť pripojené k vytvorenému dielu. Dodávateľ bude spolupracovať so
spoločnosťou Mylan a vyhotoví všetky dokumenty vhodné pre zabezpečenie
ochrany takého patentu, autorského práva alebo ochrannej známky.

Supplier represents and guarantees that it is the sole and exclusive owner of
any and all intellectual property rights to be assigned to Mylan and, therefore,
no third party has any rights that may prevent, restrain or restrict the
acquisition of rights by Mylan or the further use by Mylan of such rights.

Dodávateľ vyhlasuje a zaručuje, že je jediným a výhradným vlastníkom
akýchkoľvek práv duševného vlastníctva, ktoré majú byť postúpené
spoločnosti Mylan, a preto žiadna tretia strana nedisponuje žiadnymi právami,
ktoré môžu brániť alebo obmedzovať nadobúdanie práv, prípadne ďalšie
využívanie týchto práv zo strany spoločnosti Mylan.

In the event any good supplied hereunder is claimed to infringe any patent,
copyright, trademark, or other trade designation, trade secret, or other
proprietary right of a third party in effect in Europe at the date of the
Agreement, Supplier agrees, at its option: (1) to procure for Mylan the right
to use the good; (2) to modify or replace the good so as to avoid such

V prípade, že akýkoľvek tovar dodaný v súlade s týmito Podmienkami zakladá
porušenie akéhokoľvek patentu, autorských práv, ochranných známok alebo
iných obchodných označení, obchodné tajomstvo alebo iné majetkové práva
tretej strany účinné na území Európy ku dňu podpisu Zmluvy, Dodávateľ sa
zaväzuje, podľa vlastného výberu: (1) zabezpečiť pre spoločnosť Mylan právo
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infringement; or (3) to accept redelivery of the good and reimburse Mylan for
the purchase price as a result of such redelivery. Should any infringement
claim be instituted against Mylan based on any good in the condition received
from Supplier, Supplier will undertake the defense on Mylan’s behalf and pay
any damages and costs awarded therein against Mylan, provided Supplier is
given written notice of any such claim and is furnished with copies of each
communication, notice, or other action relating to the alleged infringement in
a timely manner; and provided Mylan cooperates fully in giving Supplier
authority, information and assistance, at Supplier’s expense, for such defense,
as well as control over the defense and any settlement proceedings. Mylan
reserves the right, at its own expense, to participate in any defense or
settlement proceedings to protect its interests. Mylan’s purchase of the goods
hereunder does not grant to, convey, or entitle Mylan or Mylan’s customers,
a license, express or implied, under any patent rights of Supplier covering or
relating to any combination, method or process in which such goods might be
or are used.

užívať tovar; (2) upraviť alebo nahradiť tovar tak, aby nedošlo k porušeniu;
alebo (3) prijať opätovné doručenie tovaru a uhradiť spoločnosti Mylan kúpnu
cenu ako dôsledok takéhoto opätovného doručenia. Pokiaľ bude proti
spoločnosti Mylan podaná žaloba v súvislosti s porušením, založená na tovare
v stave, v akom bol doručený Dodávateľom, Dodávateľ bude povinný
zabezpečiť obhajobu spoločnosti Mylan v jej mene, a uhradiť všetky škody a
náklady uložené spoločnosti Mylan, v prípade, že Dodávateľ dostane písomné
oznámenie o takomto nároku a včas disponuje kópiami kompletnej
komunikácie, oznámení, alebo iných úkonov týkajúcich sa údajného
porušenia; a za predpokladu, že spoločnosť Mylan poskytuje na náklady
Dodávateľa plnú súčinnosť pri udeľovaní poverenia Dodávateľovi a pri
poskytnutí potrebných informácií a asistencie na obhajobu, rovnako ako na
monitoring obhajoby a akýchkoľvek konaní o vyrovnaní. Spoločnosť Mylan
si vyhradzuje právo, na vlastné náklady zúčastniť sa na všetkých konaniach
obhajoby alebo na konaniach o urovnaní, za účelom ochrany svojich záujmov.
Kúpa tovaru spoločnosťou Mylan neudeľuje ani negarantuje spoločnosti
Mylan alebo jej zákazníkom, oprávnenie využívať licenciu, výslovnú alebo
implicitne vyjadrenú zákonom, v rámci žiadnych patentových práv
Dodávateľa pokrývajúcich alebo vzťahujúcich sa na akúkoľvek kombináciu,
metódu alebo procesy, v ktorých takýto tovar mohol byť alebo je používaný.

9.
SHIPMENT AND DELIVERY. Time is of the essence.
Supplier will use every reasonable effort to meet estimated shipping and
delivery deadlines. The goods shall be packaged in a commercially reasonable
manner acceptable to commercial carriers, in suitable containers for
protection in shipment and storage, and accompanied by a shipping slip
containing the order reference, nature, quantities, weight and volume of the
shipped goods. Mylan’s count will be accepted as conclusive on shipment not
accompanied by shipping slip. If delivery or performance by Supplier is not
complete within the stipulated deadline and if such delay is not remedied
within a reasonable time limit notified by Mylan in writing, Mylan may (in
addition to other rights and remedies) terminate the Agreement and purchase
substitute goods or services elsewhere, and Supplier shall be responsible for
any loss incurred by Mylan; provided, however, that Supplier shall not be
liable for any failure to meet such estimated shipping date as a result of
Mylan’s failure to provide necessary, complete, and correct specifications,
information and data on a timely basis. If any portions of the goods or services
do not meet Mylan’s specifications in any way or manner, Mylan reserves the
right to terminate the Agreement and to cancel any undelivered and/or
unaccepted goods or unperformed and/or unaccepted services, after providing
reasonable time and opportunity for Supplier to bring the goods into
compliance, said time period not to exceed thirty (30) days. Supplier shall not
be liable for damage to any good resulting from: (i) improper installation or
operation; (ii) installation of unauthorized factory parts; (iii) improper or
unauthorized repairs; (iv) improper storage or handling of such good prior to
placing the good in service; or (v) negligent or willful misconduct of Mylan.
Mylan reserves the right to cancel the Agreement if, after receiving and
accepting goods or services in anticipation of future goods and services under
the Agreement, any such part thereof fails to conform to any of the terms of
the Agreement or does not meet Mylan’s specifications in any way or manner.
Mylan reserves the right to make changes in quantities, specifications, and/or
delivery schedules.

9.
PREPRAVA A DODÁVANIE. Čas je esencia. Dodávateľ
vynaloží všetko primerané úsilie na dodržiavanie odhadovaných prepravných
a dodacích lehôt. Tovar musí byť zabalený komerčne primeraným spôsobom,
prijateľným pre komerčných prepravcov, do vhodných nádob pre
zabezpečenie ochrany počas prepravy a skladovania, a opatrený prepravným
dokladom, ktorý obsahuje referenčné číslo Objednávky, typ, množstvo,
hmotnosť a objem prepravovaného tovaru. Výpočet spoločnosti Mylan bude
uznaný ako konečný v prípade, že dodávka nie je opatrená prepravným
dokladom. V prípade, že dodanie alebo plnenie Dodávateľa nie je
sfinalizované v stanovenej lehote, a ak toto omeškanie nie je napravené v
primeranej lehote, písomne určenej spoločnosťou Mylan, spoločnosť Mylan
je (okrem iných práv a opravných prostriedkov) oprávnená vypovedať
Zmluvu a kúpiť náhradný tovar alebo služby od iného dodávateľa a Dodávateľ
bude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré vznikli spoločnosti Mylan; avšak
Dodávateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek nesplnenie predpokladaného
dátumu dodania, ktoré je výsledkom neposkytnutia včasnej, potrebnej, úplnej
a správnej požiadavky, informácií a iných potrebných údajov zo strany
spoločnosti Mylan. Ak niektoré časti tovaru či služby úplne alebo sčasti
nespĺňajú požiadavky spoločnosti Mylan, spoločnosť Mylan si vyhradzuje
právo vypovedať Zmluvu a zrušiť všetky nedoručené a/alebo neprijaté
dodávky tovaru či nesplnené a/alebo neprijaté služby, potom čo poskytol
primeraný čas a príležitosti pre Dodávateľa pre uvedenie tovaru do súladu,
predmetná lehota nesmie presiahnuť tridsať (30) dní. Dodávateľ nenesie
zodpovednosť za škody na tovare vyplývajúce z: (i) nesprávnej inštalácie
alebo prevádzky; (ii) inštalácie neautorizovaných továrenských dielov; (iii)
nevhodných alebo neoprávnených opráv; (iv) nesprávneho skladovania alebo
manipulácie s tovarom pred uvedením tovaru do prevádzky; alebo (v) z
nedbanlivostného alebo úmyselného protiprávneho konania spoločnosti
Mylan. Spoločnosť Mylan si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy, ak po
prijatí tovaru alebo služby, pri očakávaní ďalších budúcich výrobkov a služieb
v rámci predmetnej Zmluvy, akákoľvek časť nie je v súlade s niektorou z
podmienok Zmluvy alebo akýmkoľvek spôsobom nespĺňa požiadavky
spoločnosti Mylan. Spoločnosť Mylan si vyhradzuje právo vykonávať zmeny
v množstvách, požiadavkách a/alebo časových harmonogramoch dodávky.

All payments made by Mylan to Supplier shall be done by bank transfer to the
account number indicated on the invoices provided by Supplier and
containing Mylan’s details, order reference and VAT number. All sums shall
become payable upon delivery of the goods within sixty (60) days date of
invoice unless otherwise agreed in the Purchase Order.

Supplier shall acknowledge receipt of the Purchase Order (by mail, e-mail or
facsimile), confirming the quantities and the delivery date indicated on the
Purchase Order within three (3) working days from receipt of the said order.
In the event that Mylan receives no response from Supplier within the three
(3) day period, the Purchase Order shall be deemed to have been confirmed
by Supplier.
If Mylan fails to pay outstanding balances within seven (7) days after receipt
of Supplier’s written notice of the same, Supplier shall be entitled to receive
from Mylan a default interest equal to 1.5 times the prime interest rate p.a.
issued by the European Central Bank.
10.
RISK OF LOSS. Risk of loss or damage shall pass to Mylan
only at the time the goods are delivered to Mylan’s location and accepted by
Mylan, regardless of mode of transportation.
11.
INSPECTION. Mylan retains its right to inspect goods prior to
shipment and upon receipt. Mylan’s waiver of inspection prior to shipment
shall not relieve Supplier from full responsibility for conforming to the

Všetky platby vykonané zo strany spoločnosti Mylan a adresované
Dodávateľovi musia byť vykonané bankovým prevodom na číslo účtu
uvedené na faktúrach poskytnutých Dodávateľom a musia obsahovať detaily
spoločnosti Mylan, t.j. referenčné číslo Objednávky a číslo DPH. Všetky
sumy sú splatné po dodaní tovaru najneskôr do šesťdesiatich (60) dní odo dňa
uvedeného na faktúre ak nie je v Objednávke dohodnuté inak.
Dodávateľ je povinný oznámiť prijatie Objednávky (poštou, e-mailom alebo
faxom), potvrdzujúc množstvo a termín dodania uvedené na Objednávke, do
troch (3) pracovných dní odo dňa prijatia uvedenej Objednávky. V prípade,
že spoločnosť Mylan nedostane žiadnu odpoveď od Dodávateľa v lehote troch
(3) dní, má sa za to, že Objednávka bola potvrdená Dodávateľom.
Ak spoločnosť Mylan nezaplatí neuhradený zostatok do siedmich (7) dní po
obdržaní písomného oznámenia od Dodávateľa, bude Dodávateľ oprávnený
účtovať spoločnosti Mylan úrok z omeškania vo výške 1,5 násobku ročnej
úrokovej sadzby vydanej Európskou Centrálnou Bankou.
10.
RIZIKO STRATY. Riziko straty alebo škody prechádza na
spoločnosť Mylan až v okamihu, keď je tovar dodaný na miesto určené
spoločnosťou Mylan a prijatý spoločnosťou Mylan, bez ohľadu na spôsob
dopravy.
11.
KONTROLA. Spoločnosť Mylan si vyhradzuje právo
skontrolovať tovar pred jeho odoslaním a po obdržaní. Vzdanie sa práva
spoločnosti Mylan na kontrolu pred odoslaním neoslobodí Dodávateľa z plnej
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requirements of the Agreement, nor prejudice any claim, right or privilege
Mylan may have due to use of defective or unsatisfactory goods. Section
427(3) of the Act no. 513/1991 Coll., the Commercial Code, shall not apply.
If, upon Mylan’s inspection at time of receipt, any goods are found to be nonconforming, Mylan (in addition to any other rights it may have) shall have the
right to reject and return the goods at Supplier’s expense. Supplier shall not
resell goods from damaged shipments to Mylan. If Mylan elects not to return
the damaged shipments to Supplier, Mylan shall be solely responsible for
disposal of damaged shipments at Supplier’s expense.

zodpovednosti za dodržanie požiadaviek v zmysle Zmluvy, ani akýchkoľvek
nárokov, práv alebo oprávnení spoločnosti Mylan v dôsledku použitia
chybného alebo neuspokojivého tovaru. Ustanovenie § 427 ods. 3 zákona č.
513/1991 Zb., Obchodný zákonník, sa neaplikuje. Ak bol na základe kontroly
spoločnosti Mylan vykonanej v čase prijatia tovaru, tovar uznaný ako
nevyhovujúci, spoločnosť Mylan má (okrem iných práv) právo odmietnuť a
vrátiť tovar na náklady Dodávateľa. Dodávateľ nesmie ďalej predávať
spoločnosti Mylan tovar z poškodených zásielok. Ak sa spoločnosť Mylan
rozhodne nevrátiť poškodené zásielky Dodávateľovi, nesie spoločnosť Mylan
výhradnú zodpovednosť za likvidáciu poškodených zásielok na náklady
Dodávateľa.

12.
INSURANCE. Supplier shall be responsible for any claim,
liability, loss, settlement payment, cost and expense, fines or fees, interest,
award, judgement, damages, death, bodily injury, or property damage
resulting from Supplier’s performance of the Agreement and hereby
represents and warrants that Supplier has and will maintain up-to-date, at its
own costs and expense, an adequate and sufficient insurance coverage for any
and all risks and liabilities incurred by virtue of this Section, with a reputable
insurance company. Upon Mylan’s request, Supplier shall promptly provide
a copy of its insurance certificate evidencing the coverage conditions and
amounts. Supplier shall promptly inform Mylan of any changes in its
insurance coverage and shall provide Mylan with a copy of the new insurance
certificate. The value of such insurance coverage shall at least cover the total
value of the goods payable to Supplier by Mylan under these Terms. Unless
otherwise specified, all ocean freight, air freight, parcel post, air mail, and
express shipments must be insured at invoiced value of goods.

12.
POISTENIE. Dodávateľ nesie zodpovednosť za akékoľvek
nároky, záväzky, straty, urovnania, náklady a výdavky, pokuty alebo
poplatky, úroky, rozhodnutia, rozsudky, škody, smrti, ujmy na zdraví alebo
škody na majetku vyplývajúce z výkonu Zmluvy Dodávateľom a týmto
prehlasuje a zaručuje, že Dodávateľ má a zabezpečí na svoje vlastné náklady
aktuálne, zodpovedajúce a dostatočné poistné krytie v renomovanej poisťovni
na pokrytie akýchkoľvek škôd a záväzkov, ktoré môžu vzniknúť na základe
tohto Odseku. Na žiadosť spoločnosti Mylan, Dodávateľ bezodkladne
poskytne kópiu svojho potvrdenia o poistení preukazujúceho podmienky
poistného krytia a finančné sumy. Dodávateľ bezodkladne informuje
spoločnosť Mylan o akýchkoľvek zmenách vo svojom poistení a poskytne
spoločnosti Mylan kópiu nového poistného potvrdenia. Hodnota takéhoto
poistného krytia musí pokryť minimálne celkovú hodnotu tovaru Dodávateľa
splatnú spoločnosťou Mylan v súlade s týmito Podmienkami. Ak nie je
uvedené inak, kompletná námorná doprava, letecká doprava, balíková pošta,
letecká pošta a expresné zásielky musia byť poistené na fakturovanú hodnotu
tovaru.

13.
ADVANCE MANUFACTURE AND DELIVERY. Supplier
shall not deliver any material in advance of the delivery date without Mylan’s
written consent. Mylan reserves the right to return at Supplier’s cost, all goods
delivered in advance of the delivery date. Mylan will not be responsible for
cancellation or change to the order, or for any charges related to any
manufacture in advance of a normal ﬂow time necessary to meet the schedules
agreed to under the Purchase Order, unless Mylan’s written consent to
advance manufacture has been obtained.

13.
PREDČASNÁ VÝROBA A DODÁVKA. Dodávateľ nesmie dodať
akýkoľvek materiál predčasne pred dátumom dodania bez písomného súhlasu
spoločnosti Mylan. Spoločnosť Mylan si vyhradzuje právo vrátiť na náklady
dodávateľa, všetok tovar dodaný predčasne pred dátumom dodania.
Spoločnosť Mylan nenesie zodpovednosť za zrušenie alebo zmenu
Objednávky, alebo za všetky poplatky súvisiace s akoukoľvek predčasnou
výrobou oproti bežnému obdobiu potrebnému na splnenie časového
harmonogramu dohodnutého na základe Objednávky, pokiaľ nebol získaný
písomný súhlas spoločnosti Mylan k predčasnej výrobe.

14.
NOTICE OF INSPECTION. Supplier shall provide Mylan
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 goods are performed (“Covered Activities”); provided, that if prior notice
of any such inspection is not possible, Supplier shall provide notice and a
summary of the results of such inspection to Mylan within three (3) business
days after such inspection. Supplier shall provide Mylan with copies of any
written inspection reports, requests, directives or other correspondence or
communications issued to Supplier by any regulatory authority relating to the
Covered Activities or the goods (“Regulatory Communications”) within three
(3) business days of Supplier’s receipt thereof. Prior to responding to any
Regulatory Communications, Supplier will provide a copy of any such
responses to Mylan for Mylan’s review and comment.

14.
UPOVEDOMENIE O KONTROLE. Dodávateľ poskytne
spoločnosti Mylan oznámenie vopred a možnosť zúčastňovať sa (sám alebo
prostredníctvom zástupcu spoločnosti Mylan), akýchkoľvek kontrol každého
zariadenia, v ktorom prebiehajú niektoré z výrobných, spracovateľských,
testovacích alebo skladovacích činností súvisiacich s tovarom ("Zastrešené
činnosti"); ak predchádzajúce oznámenie o akejkoľvek takejto kontrole nie je
možné, Dodávateľ musí zabezpečiť oznámenie a súhrn výsledkov kontroly
spoločnosti Mylan do troch (3) pracovných dní po uskutočnení kontroly.
Dodávateľ poskytne spoločnosti Mylan kópie všetkých písomných správ o
kontrole, žiadostí, smerníc alebo iných písomností alebo komunikácií
vydaných Dodávateľovi ktorýmkoľvek regulačným úradom v rámci
Zastrešených činností alebo tovaru ("Regulačné komunikácie") do troch (3)
pracovných dní od ich obdržania Dodávateľom. Pred poskytnutím reakcie na
akúkoľvek Regulačnú komunikáciu, je Dodávateľ povinný poskytnúť kópiu
všetkých takýchto odpovedí spoločnosti Mylan na posúdenie a
pripomienkovanie.

15.
SET-OFF. Mylan shall be entitled at all times to set-off any
amount owing from Supplier to Mylan against any amount due or owing to
Supplier with respect to the Agreement.

15.
ZAPOČÍTANIE. Spoločnosť Mylan je oprávnená kedykoľvek
započítať akékoľvek dlžné čiastky od Dodávateľa voči spoločnosti Mylan
proti akejkoľvek dlžnej čiastke od spoločnosti Mylan voči Dodávateľovi v
súvislosti so Zmluvou.

16.
ASSIGNMENT. Supplier shall not assign or subcontract any
right, interest, obligation, or duty contained herein, including any payment
due or to become due, without the prior written consent of Mylan. No
subcontracting shall release Supplier from responsibility for its obligations
under these Terms.

16.
POSTÚPENIE. Dodávateľ nesmie postúpiť alebo zadať žiadne
práva, záujmy, povinnosti alebo zadania obsiahnuté v týchto Podmienkach,
vrátane všetkých platieb, ktoré sú alebo budú splatné, bez predchádzajúceho
písomného súhlasu spoločnosti Mylan. Žiadna subdodávka nezbaví
Dodávateľa zodpovednosti za svoje povinnosti vyplývajúce z týchto
Podmienok.

17.
FORCE MAJEURE. The parties agree that neither Mylan nor
Supplier shall have liability for any failure or delay in shipment or other nonperformance, if shipment or performance is rendered impossible,
impracticable, or unreasonably burdensome by any event, whether or not
foreseen or foreseeable, brought about by any cause other than the willful
conduct of that party, including without limitation, any labor dispute, strike,
war, riot, civil disorder, casualty or disaster, Act of God or act of public
authority which renders it impossible for either party to perform. In the event
any such failure or delay in shipment or other non-performance continues for
more than thirty (30) days, Mylan may, at its sole option and without liability,
cancel all or any portion of the Agreement upon written notice to Supplier.
Upon Supplier’s receipt of such notice of cancellation from Mylan, Supplier
shall immediately cancel Mylan’s order, and no additional payment shall be
due or owing from Mylan to Supplier. Such cancellation or deferral shall not

17.
VYŠŠIA MOC. Strany sa dohodli, že ani spoločnosť Mylan ani
Dodávateľ nenesú zodpovednosť za akékoľvek neplnenie alebo oneskorenie
pri preprave alebo iné neplnenie, ak je preprava alebo plnenie znemožnené,
neuskutočniteľné, alebo neprimerane zaťažené akoukoľvek predvídateľnou
alebo nepredvídateľnou udalosťou, príčinou inou ako úmyselné konanie strán,
vrátane, bez akýchkoľvek obmedzení, akýmkoľvek pracovným sporom,
štrajkom, vojnou, vzburou, občianskymi nepokojmi, nehodami alebo
katastrofami, vyššou mocou alebo konaním orgánu verejnej moci, ktorá
znemožňuje ktorejkoľvek zo strán plniť. V prípade akéhokoľvek takéhoto
neplnenia alebo oneskorenia pri preprave alebo iného neplnenia trvajúceho
dlhšie ako tridsať (30) dní, spoločnosť Mylan môže podľa svojho uváženia a
bez zodpovednosti odstúpiť od tejto Zmluvy ako celku alebo od ktorejkoľvek
jej časti, na základe písomného oznámenia Dodávateľovi. Po obdržaní
takéhoto oznámenia o odstúpení, Dodávateľ okamžite zruší Objednávku
spoločnosti Mylan, a spoločnosť Mylan nebude dlžná ani povinná uhradiť
Dodávateľovi žiadnu dodatočnú sumu. Takýmto odstúpením alebo odkladom
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affect the right of Supplier to recover any payment for any goods previously
provided hereunder.

nie je dotknuté právo Dodávateľa vymáhať akúkoľvek platbu za akýkoľvek
tovar, ktorý už bol poskytnutý skôr podľa týchto Podmienok.

18.
CANCELLATIONS FOR INSOLVENCY. In the event of any
suspensions of payment or the institution of any proceedings by or against
Mylan or Supplier, voluntary or involuntary, in bankruptcy or insolvency or
for the appointment of a receiver or trustee of Mylan or Supplier or in the
event of a breach of any of the terms hereof, including warranties of Supplier,
Mylan or Supplier shall be entitled to cancel the Agreement.

18.
ODSTÚPENIE PRE PLATOBNÚ NESCHOPNOSŤ. V
prípade akýchkoľvek zastavení platieb alebo začatia akýchkoľvek konaní
spoločnosťou Mylan alebo Dodávateľom alebo voči spoločnosti Mylan alebo
Dodávateľovi, úmyselným alebo neúmyselným, konkurzným konaním alebo
konaním vo veciach platobnej neschopnosti alebo pri vymenovaní likvidátora
alebo správcu spoločnosti Mylan alebo Dodávateľa alebo v prípade porušenia
niektorého ustanovenia týchto Podmienok, vrátane záruk Dodávateľa, sú
spoločnosť Mylan alebo Dodávateľ oprávnení zrušiť Zmluvu.

19.
SECURITY. Should it become necessary for Supplier to
perform services on Mylan’s premises, Supplier and its personnel will comply
with all of Mylan’s reasonable security procedures, rules, regulations,
policies, holiday, and office/working schedules and will use reasonable and
customary efforts to minimize disruption to Mylan's normal business
operations.

19.
BEZPEČNOSŤ. Ak by bolo nutné, aby Dodávateľ poskytoval
spoločnosti Mylan služby v jej priestoroch, Dodávateľ a jeho zamestnanci
budú dodržiavať všetky náležité bezpečnostné postupy, pravidlá, predpisy,
poriadky, dovolenkové a pracovné časové harmonogramy spoločnosti Mylan
a budú vynakladať primerané a obvyklé úsilie na minimalizáciu narušenia
bežnej obchodnej činnosti spoločnosti Mylan.

20.
LANGUAGES. These Terms have been prepared in the English
and Slovak languages. In the event of any discrepancy between the English
and the Slovak language versions, the Slovak language version shall prevail.

20.
JAZYK. Tieto Podmienky boli pripravené v anglickom a
slovenskom jazyku. V prípade rozporu medzi anglickou a slovenskou
jazykovou verziou, bude rozhodujúca verzia v slovenskom jazyku.

21.
CONFIDENTIALITY. Supplier shall not, without the prior
written consent of Mylan, release or divulge to any third party orally or in
writing, nor use for any purpose other than the Purchase Order, any
information acquired from, or forwarded by, Mylan.

21.
MLČANLIVOSŤ. Dodávateľ nesmie bez predchádzajúceho
písomného súhlasu spoločnosti Mylan, odhaliť alebo poskytnúť akejkoľvek
tretej strane ústne ani písomne, ani použiť na iný účel než stanovuje
Objednávka, akékoľvek informácie získané od alebo poskytnuté
spoločnosťou Mylan.

22.
GOVERNING LAW AND JURISDICTION. The terms of
this purchase, including any applicable Purchase Order and these Terms, shall
be governed by and construed in accordance with the laws of Slovak Republic,
excluding its principles relating to conflicts of laws. All causes of action
arising out of this purchase shall be settled by the Slovak Courts.

22.
ROZHODNÉ PRÁVO A PRÁVOMOC. Podmienky kúpy,
vrátane prípadných Objednávok a týchto Podmienok, sa budú riadiť a
vykladať v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, s výnimkou zásady
týkajúcej sa konfliktu zákonov. Všetky spory vyplývajúce z kúpy budú
riešené slovenskými súdmi.

23.
SEVERABILITY. If any provision of these Terms is found
invalid, illegal or unenforceable by a court of law, the remainder of the terms
shall continue in full force and effect. Upon any such finding, the parties shall
negotiate in good faith to modify these Terms so as to effect the original intent
of the parties as closely as possible to the fullest extent permitted by applicable
law, to the end that the transactions contemplated hereby are fulfilled to the
extent possible.

23.
DOLOŽKA ODDELITEĽNOSTI. V prípade, že niektoré
ustanovenia týchto Podmienok sa stanú neplatnými, nezákonnými alebo
nevymáhateľnými súdom, ostatné ustanovenia Podmienok zostávajú v plnej
platnosti a účinnosti. Po každom takomto zistení budú strany rokovať v dobrej
viere za účelom zmeniť tieto Podmienky tak, aby bol zachovaný pôvodný
zámer strán v čo najväčšom možnom rozsahu povolenom platnými právnymi
predpismi tak, aby uskutočnenie zamýšľaných transakcií v zmysle týchto
Podmienok mohlo byť splnené v čo najväčšom možnom rozsahu.

24.
RESERVATION OF RIGHTS. A delay or failure in enforcing
any right or remedy afforded hereunder or by law shall not prejudice or
operate to waive that right or remedy or any other right or remedy, whether of
a similar or different character

24.
VÝHRADA PRÁVA. Oneskorenie či neúspech pri
presadzovaní akéhokoľvek práva alebo náhrady škody podľa týchto
Podmienok alebo podľa zákona nesmie smerovať k alebo spôsobiť vzdanie sa
tohto práva alebo práva na náhradu škody alebo akéhokoľvek iného práva
alebo práva na náhradu škody, či už podobného alebo odlišného charakteru.

25.
SURVIVAL. The terms, provisions, representations, warranties,
and covenants contained in these Terms that by their sense and context are
intended to survive the performance thereof by either party or both parties
hereunder shall so survive the completion of performance, expiration or
termination of any applicable Purchase Order.

25.
PLATNOSŤ. Podmienky, ustanovenia, vyhlásenia, záruky a
dojednania obsiahnuté v týchto Podmienkach, ktoré majú podľa svojej povahy
a kontextu zostať v platnosti aj po plnení ktoroukoľvek zo strán alebo oboma
stranami, ostávajú platné aj po dokončení plnenia, vypršaní alebo ukončení
akejkoľvek platnej Objednávky.

26.
CONFLICTS. In the event of any ambiguity or conflict between
or among these Terms and any other agreement or writing, offering
documents or communication between the parties, these Terms shall govern
and control, unless expressly provided otherwise in accordance with Section
1 herein.

26.
KONFLIKTY. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo
rozporov medzi ustanoveniami týchto Podmienok a akoukoľvek zmluvou
alebo písomným ponukovým dokumentom alebo komunikáciou medzi
stranami, sú rozhodujúce tieto Podmienky, ak nie je výslovne uvedené inak v
súlade s Odsekom 1 týchto Podmienok.

27.
HEADINGS. The headings used in these Terms are intended for
convenience only. They are not a part of the written understanding between
the parties, and they shall not affect the construction and interpretation of
these terms.

27.
NADPISY. Nadpisy používané v týchto Podmienkach sú určené
len pre účely prehľadnosti. Nie sú súčasťou písomných ustanovení medzi
stranami, a nemajú vplyv na konštrukciu a interpretáciu týchto Podmienok.

28.
NOTICES. Any notices relating to these Terms must be in
writing and will be considered given at the earlier of the date when actually
delivered to an officer of a party at the address provided in writing to the other
party.

28.
OZNÁMENIA. Všetky oznámenia týkajúce sa týchto
Podmienok musia mať písomnú formu a budú považované za doručené
najskôr ku dňu, kedy boli skutočne doručené funkcionárovi jednej zo strán na
adresu poskytnutú písomne druhej strane.

29.
REFERENCES. Supplier may not, without Mylan’s prior
written consent, use Mylan’s name or logo in its lists of references, nor publish
technical memoranda, photographs and images relating to the supply or
service by mentioning Mylan’s name or the process or context in which such
supply or service is made or used.

29.
REFERENCIE. Dodávateľ nesmie bez predchádzajúceho
písomného súhlasu spoločnosti Mylan, použiť meno alebo logo spoločnosti
Mylan vo svojich zoznamoch referencií, ani publikovať technické
memorandá, fotografie a obrázky týkajúce sa dodávky alebo služby s
uvedením názvu spoločnosti Mylan; alebo zverejňovať procesy alebo iný
obsah, v ktorom sú takéto dodávky alebo služby vyhotovované alebo inak
využívané.
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30.
ANTI-CORRUPTION UNDERTAKING. Supplier shall
comply with, and will not cause Mylan and its affiliated companies,
associates, directors, officers, shareholders, employees, representatives or
agents worldwide to be in violation of the United States Foreign Corrupt
Practices Act (the "FCPA") or the UK Bribery Act 2010. Without limiting the
foregoing, Supplier 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
affiliated companies. Supplier 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: (1) it is intended to bring about the improper
performance of a relevant function or activity, or to reward such improper
performance; or (2) 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. Supplier
must also (1) make and keep books, records and accounts, which, in
reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and
dispositions of assets of the company, and (2) devise and maintain a system
of internal accounting controls.

30.
PROTIKORUPČNÉ USTANOVENIA. Dodávateľ musí
konať v súlade a nespôsobiť, aby bola spoločnosť Mylan a jej prepojené
osoby, kolegovia, riaditelia, úradníci, spoločníci, zamestnanci, zástupcovia
alebo agenti po celom svete, v rozpore so zákonom Spojených štátov
Amerických o korupčných praktikách (ďalej len "FCPA") alebo vo Veľkej
Británii so Zákonom o úplatkárstve z roku 2010. Bez obmedzenia vyššie
uvedeného, Dodávateľ nebude, priamo alebo nepriamo, platiť akékoľvek
úhrady, alebo ponúkať alebo poskytovať čokoľvek hodnotné, akémukoľvek
"štátnemu úradníkovi", v zmysle ako je tento termín používaný vo FCPA, za
účelom získania alebo zachovania podnikania alebo na zaistenie akýchkoľvek
obchodných alebo finančných výhod pre spoločnosť Mylan alebo pre seba
alebo pre niektorú z ich prepojených spoločností. Dodávateľ sa zaväzuje, že
nebude podplácať štátnych úradníkov alebo akékoľvek súkromné spoločnosti
alebo jednotlivcov, kde "úplatky" majú nasledujúcu definíciu: ponuka, sľub
alebo poskytnutie finančnej alebo inej výhody, iným osobám, ak: (1) je určená
na vyvolanie neprístojného plnenia príslušnej funkcie alebo činnosti, alebo
odmeňovanie takéhoto neprístojného plnenia; alebo (2) prijatie ponúkanej,
sľubovanej alebo poskytnutej výhody, ktorá predstavuje sama o sebe
neprístojné plnenie príslušnej funkcie alebo činnosti. "Neprístojné plnenie"
znamená porušenie očakávaní, že osoba bude konať v dobrej viere, nestranne,
alebo v súlade s očakávanou dôverou. Dodávateľ musí tiež (1) viesť a
uchovávať knihy, záznamy a účty, ktoré primeraným spôsobom, podrobne,
presne a spravodlivo odrážajú transakcie a dispozície s majetkom spoločnosti,
a (2) zriadiť a udržiavať systém interných účtovných kontrol.

31.
DEBARMENT. In the performance of any of its obligations
pursuant to these Terms and the Agreement, neither Party shall 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.

31.
VYLÚČENIE. Pri plnení niektorej z povinností podľa týchto
Podmienok a Zmluvy nesmie žiadna strana vedome využívať služby
akéhokoľvek zamestnanca alebo inej osoby, ktorá je vylúčená z Úradu správy
potravín a liekov Spojených štátov amerických, akýmkoľvek iným
regulačným úradom alebo akýmkoľvek iným platným právnym predpisom
alebo má akýmkoľvek štátnym orgánom inak zakázané zúčastňovať sa
akéhokoľvek štátneho zdravotníckeho programu.
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