Vyhlásenie o spolupráci a poctivom obchodnom styku
1. Dodávateľ a spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ďalej len „Objednávateľ“)sa
zaväzujú, že podniknú všetky nevyhnutné a odôvodnené kroky v rámci ich
zmluvného vzťahu a rozsahu zodpovednosti tak, aby zabránili a predišli
vážnemu porušeniu ich povinností v súvislosti so zadávaním, plnením
a realizáciou objednávok a zmlúv. Vážne porušenie povinností zahŕňa
úmyselné konanie alebo opomenutie konania porušujúce povinnosť, a
ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť Objednávateľovi hmotné, alebo
nehmotné škody (napríklad podvod, sprenevera).
Bez ohľadu na to, či Objednávateľ utrpel škodu, je pre účely tohto
ustanovenia vážnym porušením povinností Dodávateľa najmä nasledovné
konanie:
-

-

-

členom výkonných orgánov, predstavenstva alebo iným
zamestnancom Objednávateľa alebo jeho dcérskych alebo
materských spoločností – bez ohľadu na právnu povahu ich
pracovnoprávneho vzťahu - ktorí sú zodpovední za zadávanie,
plnenie a realizáciou objednávok a zmlúv alebo sú v týchto
aktivitách zahrnutí z titulu svoje pozície;
osobám, ktoré pracujú pre Objednávateľa alebo pre spoločnosť
vybratú Objednávateľom pri zadávaní, plnení a realizácii
objednávok a zmlúv alebo v spojení s nimi (napríklad konzultanti,
subdodávatelia, projektoví manažéri atď ) mimo pracovnoprávneho
vzťahu s Objednávateľom;
osobám vykonávajúcim verejné funkcie, voleným zástupcom,
členom orgánov zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci, členom
politických strán a organizácií, členov alebo zamestnancom
národných alebo medzinárodných organizácií, ktoré disponujú
právom vykonávať zvrchovanú moc, alebo ktoré vykonávajú
povinnosti vyplývajúce zo zvrchovanosti na Slovensku a v ďalších
krajinách,

boli priamo alebo pre tretiu osobu ponúknuté, sľúbené alebo poskytnuté
výhody (napríklad dary, pozvania, provízie, honoráre, zľavy, odmeny) pri
zadávaní, plnení a realizácii objednávok a zmlúv alebo v spojení s nimi a to
v prípade, keď tieto výhody sú poskytnuté s úmyslom, alebo sú spôsobilé,
vzhľadom na ich predmet, typ a rozsah, neférovo ovplyvniť služby
poskytované týmito jednotlivcami.
Bez ohľadu na to, či Objednávateľ utrpel škodu, každé úmyselné
porušenie právnych predpisov upravujúcich ochranu voľnej hospodárskej
súťaže, obchodného tajomstva, autorského práva a práva priemyselného
vlastníctva Objednávateľa a v prípade, že je takéto porušenie spáchané
v súvislosti so zadávaním, plnením a realizáciou objednávky alebo zmluvy,
rovnako zakladá pre účely tohto ustanovenia vážne porušenie povinností
Dodávateľa.
2. V prípade, že členovia výkonných orgánov, predstavenstva, alebo iní
zamestnanci Dodávateľa, subdodávatelia Dodávateľa, alebo tretie strany,
ktoré pracujú pre Dodávateľa, alebo pre spoločnosť vybratú Dodávateľom
na základe zmluvy uzavretej medzi Odberateľom a Dodávateľom, porušia
v súvislosti so zadávaním, plnením a realizáciou objednávky alebo zmluvy
povinnosti podľa bodu 1 tohto Vyhlásenia, je Dodávateľ povinný zaplatiť
Objednávateľovi zmluvnú pokutu. Výška tejto zmluvná pokuta bude 10%
z hodnoty objednávky, najmenej však 10 000,-EUR. Uplatnením zmluvnej
pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na uplatnenie nároku na
náhradu škody, ktorú Objednávateľ utrpel v dôsledku porušenia
povinností v zmysle bodu 1 tohto Vyhlásenia. Objednávateľ je oprávnený
vystaviť faktúru na zmluvnú pokutu bez zbytočného omeškania po
porušení zmluvných povinností. Faktúra na zmluvnú pokutu je splatná do
14 dní odo dňa jej vystavenia.

Zmluvná pokuta podľa tohto ustanovenia nebude uplatnená, v prípade, že
bolo porušenie povinností v zmysle bodu 1 tohto Vyhlásenia spôsobené
subdodávateľom Dodávateľa, ktorého výber bol požadovaný
Objednávateľom a členovia výkonných orgánov, predstavenstva, alebo
ostatní zamestnanci Dodávateľa, neboli do porušenia povinností zapojení,
ani neboli o takomto porušení povinností informovaní.
3. V prípade, že osoby alebo spoločnosti uvedené v bode 2 tohto Vyhlásenia,
porušia povinnosti uvedené v bode 1 tohto Vyhlásenia pri zadávaní, plnení
a realizácii objednávok a zmlúv alebo v spojení s nimi, je Objednávateľ
oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez oznámenia o odstúpení pre závažné
dôvody. Zmluva sa v takomto prípade ruší doručením oznámenia
o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
V prípade, že objednávky boli zadané Objednávateľom alebo jeho
dcérskymi alebo materskými spoločnosťami, bude Dodávateľ spravidla
vylúčený z výberov a nebudú mu zadávané objednávky v trvaní od 4
mesiacov do troch rokov. V špeciálne závažných prípadoch môže byť toto
obdobie predĺžené až na 7 rokov. Dodávateľ môže byť vylúčený z výberov
a nebudú mu zadávané objednávky v prípade že existuje dôvodné
podozrenie, že Dodávateľ porušuje povinnosti uvedené v bode 1 tohto
Vyhlásenia.
4. Dodávateľ sa zaväzuje spolupracovať s Objednávateľom za účelom
predchádzania a identifikovania možných porušení povinností uvedených
v bode 1 tohto Vyhlásenia. Dodávateľ sa predovšetkým zaväzuje
poskytnúť Objednávateľovi informácie prístupné v rámci jeho časti
zmluvného vzťahu a rozsahu zodpovednosti , ktoré sú potrebné na
identifikáciu vzniknutého problému, alebo sprístupniť tieto informácie
Objednávateľovi v prípade, ak existujú oprávnené dôvody domnievať sa
(podozrenie z porušenia), že prišlo k porušeniu povinností uvedených v
bode 1 tohto Vyhlásenia. V prípade, že z dôvodu ochrany obchodného
tajomstva Dodávateľa nie je možné tieto informácie Objednávateľovi
odovzdať alebo oznámiť, Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť alebo
sprístupniť tieto informácie tretej strane vybranej Objednávateľom, ktorá je
viazaná jej profesijnou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť ( napríklad
audítor, daňový poradca, advokát).
5. V prípade, že sa Dodávateľ dozvie o skutočnostiach, ktoré zakladajú
podozrenie, že v rámci Objednávateľovej jeho časti zmluvného vzťahu
a rozsahu zodpovednosti došlo k porušeniu povinností uvedených v bode
1 tohto Vyhlásenia, je Dodávateľ povinný bez zbytočného omeškania
informovať o takejto skutočnosti Objednávateľa. Toto ustanovenie je
aplikovateľné najmä v prípade, že osoby uvedené v bode 1 požadujú za
svoje služby výhody, tak ako je uvedené v bode 1 či už pre nich, alebo pre
tretie strany alebo demonštrujú svoj záujem byť ovplyvnení získaním
takejto výhody či už pre seba alebo pre tretiu osobu v súvislosti
so zadávaním, plnením a realizáciou objednávok alebo zmlúv. Informácie
alebo reporty podľa prvej vety tohto bodu môžu byť poskytnuté dôverne
alebo anonymne prostredníctvom komunikačných kanálov uvedených na
portáli pre správu porušení etického kódexu (Code of conduct violations
portal) skupiny Deutsche Telekom ( www.telekom.com/ethicsline).
6. V prípade, že Dodávateľ poruší povinnosti, ktoré mu boli uložené v zmysle
bodov 4 a 5 tohto Vyhlásenia, je Objednávateľ oprávnený od zmluvy
odstúpiť. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo Objednávateľa na
uplatnenie náhrady vzniknutej škody od Dodávateľa. To isté platí aj pre
aplikáciu všetkých príslušných zákonných ustanovení.

7. Dodávateľ sa tiež zaväzuje dodržiavať všetky princípy uvedené v Etickom

kódexe Objednávateľa, vrátane jeho Sociálnej Charty. Etický kódex
a Sociálna Charta budú poskytnuté Dodávateľovi na požiadanie. V prípade
podozrenia na porušenie ustanovení Etického kódexu, sa budú
zodpovedajúco aplikovať príslušné ustanovenia bodu 5, prvá a tretia veta
tohto Vyhlásenia.

