Vyhlásenie Dodávateľa o spoločenskej zodpovednosti
a zákaze korupcie
( ďalej len „Vyhlásenie“)
( verzia platná od 15.11.2013)

1. Slovak Telekom, a.s. (ďalej len „ST“) vytvoril
základné princípy a hodnoty, ktoré vyjadrujú
vôľu zdieľať záväzky v oblasti etiky,
spoločenskej zodpovednosti a životného
prostredia so svojimi dodávateľmi. Tieto
princípy sú zhrnuté v dokumentoch „Etický
kódex“ a „Sociálna charta“, dostupných aj na
web stránke www.suppliers.telekom.de. ST
žiada
svojich
Dodávateľov
a ich
Subdodávateľov, aby dodržiavali pravidlá
uvedené
v Etickom kódexe a v Sociálnej
charte.
2. Dodávateľ sa najmä zaväzuje, že on, jeho
Subdodávatelia a osoby pod jeho kontrolou
budú
dodržiavať
príslušné
domáce,
medzinárodné právne predpisy a predpisy
Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na
dodržiavanie základných ľudských práv,
ochranu životného prostredia, udržateľný
rozvoj, zákaz korupcie a podplácania, tak ako
je to uvedené v odseku 1 tohto Vyhlásenia
a v príslušnej nákupnej zmluve (ďalej len ako
„pravidlá“).
3. Dodávateľ je povinný na základe požiadavky
ST informovať ST o opatreniach, ktoré prijal,
aby zabezpečil súlad s hore uvedenými
pravidlami. ST je oprávnená samostatne alebo
pomocou nej nominovaného audítora vykonať
kontrolu, či Dodávateľ a osoby jemu spriaznené
dodržiavajú hore uvedené princípy.
4. Dodávateľ sa zaväzuje predchádzať akejkoľvek
aktívnej alebo pasívnej korupcii, rovnako
v súkromnom ako aj vo verejnom sektore.
Aktívna korupcia znamená ponúknutie,
sľúbenie
alebo
udelenie
akejkoľvek
neprimeranej výhody, za účelom ovplyvniť
konanie alebo rozhodnutie konkrétnej osoby,
spočívajúce v porušení plnenia jeho povinností.
Pasívna korupcia znamená požadovanie,
súhlas akceptovať alebo prijatie akejkoľvek
neprimeranej výhody za účelom ovplyvniť
konanie alebo rozhodnutie osoby, spočívajúce
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v porušení
plnenia
jeho
povinností.
Neprimeraná výhoda znamená akýkoľvek
konflikt záujmov na ktorý nemá prijímateľ
žiadny právny nárok ani oprávnenie a ktorá
objektívne zlepšuje jeho finančnú, právnu
alebo osobnú situáciu. Výhoda môže byť
poskytnutá v rôznych formách ako napríklad
pohostenie, úhrada cestovných výdavkov,
dovoleniek,
poskytnutie
reklamných
predmetov, darčekov, peňažných darov,
pozvaní do reštaurácii, zľavy, odmeny a iné
privilégia. Dodávateľ berie na vedomie, že ST
môže požadovať informácie a dokumenty za
účelom verifikovať súlad s proti korupčnými
ustanoveniami, tak ako sú vymenované vyššie
a zároveň Dodávateľ súhlasí, že takéto
informácie poskytne riadne a včas.
ST v rámci svojej spoločenskej zodpovednosti
podporuje zlepšenie životného prostredia a
pokles spotreby energií. Z uvedeného dôvodu
sa Dodávateľ zaväzuje ponúkať ST tovary, ktoré
spĺňajú vysoký energetický štandard a sú
v súlade s predpismi EÚ. Ďalej sa Dodávateľ
zaväzuje, že bude poskytovať ST informácie
týkajúce sa spotreby energií jednotlivých
dodaných tovarov za účelov zníženia emisií
CO2.
Dodávateľ sa zaväzuje, že poskytne ST všetky
potrebné informácie týkajúce sa chemického
zloženia dodaných tovarov, ich obalov a ďalšie
špecifické informácie. Z uvedeného dôvodu
môže byť Dodávateľ požiadaný o:
- poskytnutie uhlíkovej stopy produktu
obsahujúcej najmenej údaje o tom, kde
bol produkt vytvorený, o jeho doprave,
použití a dobe životnosti; a
- vyplnenie
dotazníka
za
účelom
zhromaždenia všetkých relevantných
environmentálnych údajov.
Dodávateľ týmto súhlasí, že ST bude hore
uvedené informácie využívať aj pre svojich
zákazníkov. Dodávateľ sa ďalej zaväzuje
zabezpečiť úplný súlad tovarov/produktov
s právnymi predpismi, ktoré platia v krajine
dodania tovaru. Dodávateľ preukáže ST súlad
s hore uvedenými požiadavkami a to najneskôr
v čase dodania tovaru.
Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade
s predpismi týkajúcimi sa Zberu a nakladania
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s elektronickým odpadom bude stav produktu
na konci doby jeho životnosti definovaný
zmluvne.
Dodávateľ sa zaväzuje, že bude spĺňať
náležitosti uvedené v zákone o odpadoch
č.223/2001 Z. z.
S ohľadom na nariadenie Európskej komisie
týkajúce sa Registrácie, hodnotenia a
autorizácie chemických látok (REACH) sa
Dodávateľ zaväzuje zabezpečiť spoločnosti ST
všetky príslušné informácie týkajúce sa
jednotlivých látok dodávaných tovarov.
Dodávateľ sa ďalej zaväzuje, že zabezpečí
súlad so Smernicou o obmedzení používania
určitých nebezpečných látok (RoHS).
Za účelom predchádzania vzniku pochybností,
hore uvedené ustanovenia nemôžu byť
menené, obmedzené a nemožno sa ich vzdať v
príslušnej nákupnej zmluve.
V prípade, že Dodávateľ poruší akékoľvek
ustanovenie uvedené v tomto Vyhlásení, je ST
oprávnená uplatňovať si zmluvnú pokutu vo
výške 10.000 EUR za každé jednotlivé
porušenie povinností uvedených v tomto
Vyhlásení. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je
dotknuté právo ST na náhradu škody v plnom
rozsahu. Faktúra na zmluvnú pokutu je splatná
do 14 dní odo dňa vystavenia.

