VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY
1. VŠEOBECNĚ
1.1 Tyto všeobecné nákupní podmínky („VNP“) se vztahují na všechny smlouvy
uzavřené společností skupiny APTARGROUP uvedenou ve spodní části každé
stránky („Aptar“) za účelem nákupu jakýchkoli výrobků („výrobek(y)“) a/nebo služeb
(„služba(y)“) od kteréhokoli z jejich dodavatelů („dodavatel“), („smlouvy“). VNP mají
přednost před veškerými obchodními podmínkami nebo jakýmkoli dokumentem
jednostranně předaným dodavatelem, jež se odchylují od VNP nebo jsou s nimi v
rozporu, a nejsou výslovně písemně přijaty společností Aptar.
1.2 Jakékoli selhání nebo zpoždění při uplatňování jakéhokoli práva nebo opravného
prostředku podle VNP nebo platného zákona nesmí být považováno za vzdání se
nároku společnosti Aptar při jakémkoli následném porušení nebo neplnění smlouvy.
Obdobně to nesmí představovat omezení pro další uplatnění tohoto práva nebo
opravného prostředku nebo jakéhokoli jiného práva nebo opravného prostředku.
1.3 Pokud kterýkoli soud nebo příslušný orgán zjistí, že je jakékoli ustanovení VNP
(nebo část jakéhokoli ustanovení) neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, bude
příslušné ustanovení nebo část ustanovení považováno za odstraněné, a to v
potřebném rozsahu, přičemž platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení VNP
nebude dotčena.
2. OBJEDNÁVKY
2.1 Všechny objednávky vydává společnost Aptar formou nákupní objednávky, bez
ohledu na způsob předání (dopisem, faxem nebo prostřednictvím e-mailu či
internetu) („objednávka“).
2.2 Objednávka zahrnuje, ale není omezena pouze na: (i) zvláštní smluvní podmínky
objednávky, (ii) případné technické smluvní podmínky nebo specifikace objednávky
(„specifikace“), (iii) tyto VNP a (iv) jakékoli dodatky. V případě jakýchkoli
nesrovnalostí mezi ustanoveními jednoho nebo více dokumentů tvořících
objednávku platí pořadí přednosti uvedené výše.
2.3 Dodavatel je povinen potvrdit přijetí objednávky vydané společností Aptar během
dvaceti čtyř (24) hodin; pokud se tak nestane, bude objednávka považována za
přijatou. Provedení jakékoli změny objednávky dodavatelem nebude pro společnost
Aptar závazné, pokud nebude výslovně odsouhlasena oběma stranami. Dokud dále
dodavatel nepotvrdí přijetí objednávky, vyhrazuje si společnost Aptar právo ji
změnit.
3. DODÁNÍ / PŘEPRAVNÍ DOKLADY
3.1 Incoterm
Není-li stanoveno jinak, spadají nákupy výrobků do doložky DAP (dle Incoterms
2010) s dodáním na místo společnosti Aptar uvedené v objednávce.
3.2 Dodací lhůta
Dodavatel je povinen dodat nebo zpřístupnit výrobky a poskytovat služby ve
stanovených lhůtách uvedených v objednávce nebo případně ve specifikacích.
Dodací lhůta je základní podmínkou objednávky.
Výrobky jsou dodány, když dodavatel splní své závazky týkající se dodávky
v souladu s podmínkami Incoterm uvedenými v bodě 3.1.
3.3 Dodaná množství
Množství dodaných výrobků musí být v souladu s údaji uvedenými v objednávce
nebo případně ve specifikacích.
3.4 Přepravní doklady
Veškeré dodávky výrobků by měly být doprovázeny dokumentem („dodací list“) s
uvedením čísla objednávky, popisu výrobku, kódu výrobku dle značení společnosti
Aptar, dodaného množství a nesplacené částky, která má být dodána později.
Dodací list musí obsahovat i veškeré informace obvykle uváděné pro příslušný
výrobek. Každá dodávka výrobku nebo jakékoli poskytování služby by mělo být
doprovázeno jakýmkoli jiným dokumentem uvedeným ve specifikacích a/nebo
požadovanými platnými zákony a nařízeními.
3.5 Nedodržení dodací lhůty
Jakmile si dodavatel uvědomí riziko zpoždění dodávky výrobků nebo poskytování
služby, je povinen neprodleně informovat společnost Aptar. Aniž by byla dotčena
jakákoli jiná práva na náhradu škody nebo vymáhání jakéhokoli jiného opravného
prostředku stanoveného zákonem, není-li dodávka výrobků dodána nebo služby
nejsou provedeny v požadovaném množství a/nebo lhůtě, společnost Aptar si poté,
co dodavateli udělila dodatečnou přiměřenou lhůtu na dodání výrobků nebo
provedení služeb (pokud to uzná za vhodné), vyhrazuje právo: (i) účtovat pokutu ve
výši 0,5 % za každý den prodlení, maximálně 10 % z celkové výše objednávky,
a/nebo (ii) odstoupit od smlouvy, a to zcela nebo zčásti, a/nebo (iii) si opatřit zboží
nebo si nechat služby provést jiným dodavatelem na náklady a riziko dodavatele.
Pokud je za účelem zamezení zpoždění dodávka provedena rychlejším dopravním
prostředkem, budou dodatečné náklady hrazeny dodavatelem. Všechny dlužné
částky ze strany dodavatele vzniklé z důvodu nedodržení dodací lhůty budou
společností Aptar získány zpět jakýmikoli právními prostředky. Výše uvedené
ustanovení se stejným způsobem vztahuje na případ nedodržení dodací lhůty pro
výměnu výrobků nebo opětovné poskytnutí nevyhovujících služeb v souladu s
článkem 8.1 níže. Předčasné dodávky nebudou akceptovány bez výslovného a
předchozího souhlasu společnosti Aptar.
4. CENY / FAKTURACE / PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Ceny
Není-li dohodnuto jinak, jsou ceny uvedené v objednávce pevné a nelze je měnit.
Pokud není uvedeno jinak, jsou ceny uváděny bez daně, zahrnují ale všechny
náklady, výdaje na balení a dopravu, dovozní daně a proclení.
4.2 Fakturace
Dodavatel je oprávněn společnosti Aptar fakturovat výrobky a služby po dodání
výrobků nebo provedení služeb. Každá faktura musí být zaslána v jednom
vyhotovení na fakturační adresu společnosti Aptar, uvedenou na objednávce, a
musí obsahovat údaje o bankovním účtu dodavatele. Faktury budou vystavovány v
měně objednávky. V případě, že se nákup týká služeb poskytovaných v několika
etapách, bude faktura vystavena po ukončení každé etapy.
4.3 Platební podmínky
Pokud není dohodnuto jinak, uhradí společnost Aptar veškeré nesporné faktury v
termínech stanovených v jednotlivých objednávkách. Platba se provádí bankovním

převodem. Platba za výrobky dodané nebo služby prováděné za zde uvedených
podmínek nepředstavuje akceptaci těchto výrobků a služeb.
4.4 DPH
Společnost Aptar a dodavatel jsou povinni si navzájem sdělit svá daňová
identifikační čísla (DIČ) a vzájemně se neprodleně informovat o případných
změnách identifikačních údajů pro daňové účely (tj. daňového domicilu,
identifikačního čísla firmy (IČ), obchodní firmy, adresy sídla atd.).
Dodavatel potvrzuje, že bankovní účet uvedený na každém daňovém dokumentu
vystaveném k provedení úhrad podle smlouvy je pouze bankovní účet zveřejněný
správcem daně způsobem umožňujícím vzdálený přístup v souladu se zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění („oznámený účet“).
Bude-li na některém z daňových dokladů dodavatele uveden jiný než oznámený
účet, je společnost Aptar oprávněna provést příslušnou platbu na kterýkoliv
oznámený účet dodavatele. Platba na oznámený účet dodavatele (tj. na jiný účet,
než který je uveden v daňovém dokladu) se bude považovat za řádnou úhradu podle
smlouvy.
Pokud dodavatel je nebo se stane nespolehlivým plátcem daně a tato skutečnost je
zveřejněna způsobem umožňujícím vzdálený přístup (např. na internetových
stránkách příslušného státního úřadu), bude společnost Aptar oprávněna provést
úhradu příslušné části kupní ceny odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na
bankovní účet oprávněného správce daně. Taková platba se bude považovat za
řádnou úhradu podle smlouvy.
5. SHODA VÝROBKU, SLUŽBY, BALENÍ A OZNAČOVÁNÍ
5.1 Shoda výrobku a služby
Dodávané výrobky nebo prováděné služby musí bezpodmínečně splňovat
objednávku a/nebo specifikace. Schválení počátečních vzorků společností Aptar
nezbavuje dodavatele jeho odpovědnosti vztahující se na dodávané výrobky.
Veškeré změny týkající se výrobků nebo služeb, a to i menší, musí být vzhledem ke
specifikacím předmětem písemné dohody mezi stranami. Povinnost dodavatele
dodávat výrobky nebo provádět služby v souladu s objednávkou a/nebo
specifikacemi jej nezprošťuje (i) povinnosti poskytovat poradenství v oblasti výrobků
nebo služeb se zřetelem na používání, pro které jsou dotčené výrobky nebo služby
určeny, a (ii) povinnosti poskytovat informace, zejména pokud jde o vlastnosti
použitých materiálů a o rizika, která mohou představovat z hlediska ochrany
životního prostředí, z lékařského nebo průmyslového hlediska.
5.2 Shoda balení, označování, paletizace a dalších logistických podmínek
Dodavatel je vázán stejnou povinností poskytovat rady a informace týkající se
balení, označování a dalších logistických podmínek, jak je stanoveno v článku 5.1
výše, a všechny výrobky musí být řádně zabaleny a zajištěny tak, aby do cíle
dorazily v nepoškozeném stavu.
5.3 Shoda se zákony a nařízeními
Dodávané výrobky a služby musí být v souladu s právními a zákonnými požadavky
platnými v zemi, pro kterou jsou určeny, stejně jako s evropskými a mezinárodními
požadavky. Mimoto se dodavatel zavazuje na své vlastní náklady vyřídit všechny
formální náležitosti a povinnosti vyplývající z nařízení ES 1907/2006 o registraci,
hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení „REACH“). Je-li to
potřebné, dodavatel se rovněž zavazuje zajistit, aby nařízení REACH splňovali jeho
vlastní dodavatelé. V případě nedodržení náležitostí požadovaných nařízením
REACH se dodavatel zavazuje nahradit jakékoli škody, které z tohoto nedodržení
mohou společnosti Aptar vzniknout.
Mimoto dodavatel poskytuje společnosti Aptar záruku, že dodané výrobky
neobsahují „konfliktní minerály“ (dle definice níže) a že pro fungování ani vytvoření
výrobku není potřebný žádný „konfliktní minerál“. Dodavatel se zavazuje na
vyžádání předat společnosti Aptar veškeré dokumenty dokládající tuto záruku. Od
dodavatele se očekává, že (i) bude neprodleně písemně informovat společnost
Aptar v případě, pokud ví nebo má-li důvod se domnívat, že byly porušeny současné
podmínky, a (ii) zajistí včasnou nápravu takové neshody. V případě porušení těchto
podmínek ze strany dodavatele bude společnost Aptar oprávněna odstoupit s
okamžitou platností od smlouvy bez jakéhokoli vyplacení náhrady nebo uhrazení
škody způsobené tímto odstoupením dodavateli. „Konfliktními minerály“ se rozumí
kolumbit-tantalit (koltan), kasiterit, zlato, wolframit a jejich deriváty (tyto deriváty jsou
v současné době omezeny na tantal, cín a wolfram) nebo jakýkoli jiný minerál nebo
jakýkoli z jeho derivátů, jehož těžba a prodej je ministrem zahraničí USA považován
za zdroj financování konfliktů v Demokratické republice Kongo nebo v sousedních
zemích.
5.4 Kontrola
Dodavatel je povinen být kdykoli schopen poskytnout společnosti Aptar podpůrné
doklady pro ověření preventivních a nápravných kontrolních opatření zavedených
ve svých závodech jako záruku shody výrobků a služeb se specifikacemi a platnými
právními předpisy a nařízeními a článkem 13 níže.
Zástupce společnosti Aptar nebo jakákoli jí zplnomocněná osoba může na základě
přiměřeného oznámení a během obvyklé pracovní doby navštívit prostory
dodavatele a provádět jakoukoli kontrolu nebo zkoušku s cílem ověření souladu se
specifikacemi, platnými právními předpisy a nařízeními a článkem 13 níže.
Prováděné kontroly v žádném případě nezprošťují dodavatele jeho odpovědnosti,
jak je stanoveno v článku 8 níže.
6. PŘEJÍMKA DODÁVKY / ODMÍTNUTÍ DODÁVKY
6.1 Přejímka
Žádná kontrola nebo přejímka výrobků nebo služeb neodebírá společnosti Aptar
právo následně odmítnout nebo zrušit přejímku výrobků nebo služeb vykazujících
neshody s objednávkou a/nebo specifikacemi.
6.2 Odmítnutí dodávky
Společnost Aptar si vyhrazuje právo zrušit a/nebo odmítnout jakoukoli dodávku,
která není v souladu s objednávkou a/nebo specifikacemi, bez ohledu na to, zda je
neshoda kvantitativního nebo kvalitativního původu. Dodavatel je povinen převzít
zpět výrobky odmítnuté společností Aptar na vlastní náklady a ve lhůtě jednoho (1)
měsíce ode dne oznámení neshody. Společnost Aptar je oprávněna zadržet platbu
za výrobky nebo služby, které nejsou v souladu s objednávkou a/nebo specifikací,
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dokud nebudou výrobky vyměněny, služby nebudou provedeny v souladu s
objednávkou nebo dokud dodavatel nevystaví dobropis.
7. PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A RIZIK
7.1 Vlastnické právo k výrobkům přechází na společnost Aptar při dodání výrobků.
Jakékoli zachovávání vlastnictví, které je přímo nebo nepřímo zamýšleno jako
podmínění převodu vlastnictví výrobků vyplacením celé nebo části ceny, je vůči
společnosti Aptar nevymahatelné.
7.2 Na základě podmínek uvedených v objednávce přechází riziko z dodavatele na
společnost Aptar při dodání výrobků do místa určení uvedeného v objednávce a v
souladu s DAP Incoterm.
8. ZÁRUKY / NÁHRADA ŠKODY / POJIŠTĚNÍ
8.1 Záruky dodavatele
Dodavatel poskytuje při dodání a na dobu třiceti šesti (36) měsíců od dodání záruku,
že služby, výrobky nebo jakékoli jejich části, jejich balení, označování, paletizace a
další logistické podmínky:
- budou v každém ohledu splňovat objednávku a/nebo specifikace;
- byly vyrobeny a/nebo označeny a/nebo provedeny v přísném souladu s platnými
nařízeními;
- neobsahují podstatné vady konstrukce, materiálu a zpracování;
- budou vhodné pro jakýkoli účel požadovaný dodavatelem nebo výslovně či
nepřímo oznámený dodavateli a společnost Aptar v tomto ohledu spoléhá na
odbornost a úsudek dodavatele;
- neporušují a nebudou porušovat práva jakýchkoli třetích stran (mimo jiné včetně
práv duševního vlastnictví).
Záruční doba bude odpovídat době skladovatelnosti výrobků, pokud je tato doba
skladovatelnosti kratší než 36 měsíců od data dodání a za předpokladu, že je tato
doba skladovatelnosti uvedena písemně na obalu každého výrobku. V případě
neshody služeb, výrobků, podmínek balení, označování nebo paletizace s
objednávkou a/nebo specifikacemi a/nebo nařízeními a v případě jakékoli závady
ovlivňující služby, výrobky, jejich balení a označování je dodavatel povinen na
žádost společnosti Aptar opravit nebo vyměnit vadné nebo nevyhovující výrobky
nebo znovu provést nevyhovující služby v přiměřené lhůtě stanovené společností
Aptar nebo, jestliže oprava či výměna není možná a na základě odstoupení
společnosti Aptar od smlouvy, okamžitě vrátit společnosti Aptar plnou cenu těchto
výrobků nebo služeb.
V případě, že dodavatel není ochoten nebo schopen opravy, výměny nebo úhrady
dle výše uvedených podmínek, vyhrazuje si společnost Aptar právo nechat práci
provést jiným dodavatelem na náklady původního dodavatele. Článkem 8.1 nejsou
dotčena zvláštní ustanovení týkající se záruky, údržby a poprodejního servisu
určitých kategorií výrobků, jako jsou formy, stroje nebo zařízení, které budou
uvedeny na jiném místě.
8.2 Náhrada škody
Dodavatel je za všech okolností povinen odškodnit, chránit a bránit společnost Aptar
a jakoukoli třetí stranu proti jakýmkoli nárokům, ztrátám, nákladům (na základě
odškodnění v plné výši), škodám, soudům, sankcím, výlohám a závazkům
jakéhokoli druhu (včetně poplatku za advokáta) vyplývající nebo údajně vzniklé z:
jakékoli žaloby nebo nároku třetích stran, včetně těch, které souvisejí s právy
duševního vlastnictví, které proti němu mohou být uplatněny. V důsledku toho
bude dodavatel pokrývat všechny výdaje vzniklé společnosti Aptar (včetně
všech právních a procedurálních nákladů), stejně jako jakoukoli formu
finančních důsledků, které mohou případně vyplývat z žalob třetích stran, jako
je přiznání náhrady škody:
procesu hledání závad, nahrazování jiných výrobků nebo služeb za již
objednané výrobky nebo služby a/nebo pokračování v odstraňování nebo
stahování výrobků.
Dodavatel bere na vědomí diskreční pravomoc společnosti Aptar objednat
odstranění nebo stažení výrobku a definovat podmínky tohoto odstranění nebo
stažení. Za všech okolností, a aniž jsou dotčeny platné právní předpisy, společnost
Aptar uplatní jakýkoliv nárok do dvou (2) let počínaje dnem (i) podání žaloby nebo
nároku třetí strany nebo (ii) zjištěním vad výrobků nebo služeb.
8.3 Pojištění
Dodavatel je povinen uzavřít pojistku pokrývající jeho odpovědnost za přímé nebo
nepřímé škody, které může společnost Aptar utrpět, a dodavatel je povinen na
základě žádosti společnosti Aptar poskytnout důkaz, že udržuje pojištění
požadované těmito podmínkami. Dodavatel musí mít ve všech pojistných
smlouvách schváleno, že se pojistitel vzdává svých práv na postoupení nároků vůči
společnosti Aptar a jeho vlastním pojistitelům.

11. DŮVĚRNOST INFORMACÍ
11.1 Společnost Aptar a dodavatel se zavazují, že po dobu trvání obchodního vztahu a
po dobu deseti (10) let po jeho ukončení z jakéhokoliv důvodu budou zachovávat
naprostou důvěrnost a nebudou poskytovat žádné třetí straně jakékoli informace
nebo materiál jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně specifikací a práv duševního
vlastnictví. Každá smluvní strana musí na žádost druhé smluvní strany a ve
stanovené lhůtě vrátit všechny důvěrné informace (zejména studie, výkresy, návrhy,
modely a prototypy).
11.2 Závazky smluvních stran podle tohoto článku 11 se nevztahují na důvěrné
informace, o nichž může příjemce důvěrných informací („příjemce“) prokázat, že: (i)
přestaly být tajnými bez zavinění na straně příjemce; (ii) byly již v držení příjemce
před jejich sdělením sdělující stranou nebo jejím jménem; (iii) byly získány od třetí
strany, která je nezískala důvěrně a která je může svobodně a bez omezení sdělit
příjemci; (iv) nebo byly v době jejich sdělení veřejně známé, případně se staly
veřejně známými následně bez zavinění na straně příjemce.
12. POSTOUPENÍ / SUBDODÁVKY
Dodavatel nesmí převést, postoupit, svěřit, předat do opatrování pro kteroukoliv
osobu, obchodovat a/nebo subdodavatelsky zadat plnou nebo dílčí část svých práv
a povinností v rámci smlouvy jakékoli třetí straně bez předchozího souhlasu
společnosti Aptar. Pokud se tak přesto stane, bude mít společnost Aptar právo zrušit
celou probíhající objednávku nebo její část a/nebo odstoupit od všech či kterýchkoliv
dosud nesplněných smluv.
13. OBCHODNÍ CHOVÁNÍ / ETIKA / UDRŽITELNÝ ROZVOJ
13.1
Dodavatel tímto potvrzuje, že se seznámil a má plnou znalost Charty
udržitelného nakupování dostupné na internetových stránkách společnosti Aptar
(https://www.aptar.com/en-us/sustainability/vision-2030.html) a zavazuje se, že tuto
chartu bude dodržovat on i jeho subdodavatelé a/nebo dodavatelé.
13.2 Dodavatel za sebe a své subdodavatele zavazuje:
- respektovat minimální platný produktivní věk a zdržet se zaměstnávání dětí nebo
využívání jakékoli formy nucené nebo povinné práce; poskytovat svým
zaměstnancům pracovní podmínky, které splňují požadavky týkající se bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci; mít na pracovišti vhodný a nezbytný program
bezpečnosti; poskytovat všem pracovníkům rovné příležitosti a zajistit, aby v jeho
společnosti nebo u jeho subdodavatelů a/nebo dodavatelů neexistovala žádná
forma diskriminace; dodržovat všechny platné místní pracovní zákony;
- splňovat všechny právní předpisy v oblasti životního prostředí a nařízení vztahující
se k jeho výrobním závodům a metodám; nepoužívat materiály, které jsou škodlivé
lidskému zdraví nebo životnímu prostředí; snižovat znečišťování životního prostředí
a spotřebu energie, vody a všech neobnovitelných přírodních zdrojů;
- splňovat požadavky všech platných právních protikorupčních předpisů jak
národních, tak zahraničních, včetně zákona Spojeného království o korupci z roku
2010 a zákona USA o zahraničních korupčních praktikách, neprovádět, neslibovat,
nenabízet, nepřijímat nebo nevyžadovat jakoukoli platbu nebo převod čehokoli
hodnotného (přímo nebo nepřímo) jakékoli (i) osobě, (ii) společnosti, (iii) asociaci,
(iv) partnerské společnosti nebo (v) veřejnoprávním orgánu, ať už je nebo není v
pozici, kdy je ze svého oficiálního postavení schopen ovlivňovat, chránit nebo
udržovat jakékoli podnikání a/nebo poskytovat jakoukoli finanční nebo jinou výhodu
pro sebe nebo společnost Aptar;
- vést přesné účetní knihy a záznamy související se smlouvami a na žádost
společnosti Aptar umožnit jejich kontrolu.
13.3 Porušení podmínek tohoto článku 13 dodavatelem bude považováno za podstatné
porušení a společnost Aptar může kdykoli okamžitě a s okamžitou platností
odstoupit od všech nebo kterýchkoliv dosud nesplněných smluv bez proplacení
jakékoli náhrady nebo jiných škod způsobených tímto odstoupením dodavateli.
14. ROZHODNÉ PRÁVO / SOUDNÍ PRAVOMOC
14.1 VNP a všechny smlouvy uzavřené při uplatňování VNP a všechny jiné než smluvní
závazky z nich vyplývající či s nimi související se řídí a vykládají podle právních
předpisů země, ve které má příslušný nákupní subjekt společnosti Aptar své
statutární sídlo (nebo hlavní místo podnikání), s výjimkou pravidel pro kolizi právních
předpisů. Nebude uplatněna Vídeňská úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi
zboží ze dne 11. dubna 1980.
14.2 Výhradní pravomoc projednávat jakékoli spory vyplývající ze smlouvy nebo VNP,
včetně záležitostí týkajících se jiných než smluvních závazků, nebo související s
nimi budou mít soudy v místě statutárního sídla společnosti Aptar ke dni podání
objednávky.

9. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
9.1 Co se týká práv k duševnímu vlastnictví (zejména autorských práv, ochranné
známky, patentů a modelů) společnosti Aptar, a zejména těch, které jsou spojovány
s výrobky, jejich balením a označováním, se dodavatel zdrží propůjčování těchto
práv nebo jejich používání k jiným účelům než k vyřízení objednávky.
9.2 Dodavatel se zavazuje k ochraně práv duševního vlastnictví uvedených výše a v
tomto ohledu zajistí, aby nebyly porušovány jeho zaměstnanci, zástupci a agenty.
Také se zavazuje neprodleně informovat společnost Aptar o jakémkoli porušení
nebo poškození těchto práv, které zjistí na základě svých znalostí, a poskytovat jí
veškerou pomoc v rámci sporu týkajícího se této úmluvy.
10. POSKYTOVÁNÍ NÁSTROJŮ, SUROVIN A DALŠÍHO ZBOŽÍ SPOLEČNOSTÍ
APTAR
10.1 Všechny návrhy, výkresy, modely, nástroje, suroviny nebo jiné zboží potřebné k
výrobě výrobků nebo provádění služeb (dále jen „zboží“) poskytované společností
Aptar zůstávají za všech okolností výhradním vlastnictvím společnosti Aptar a/nebo
jeho zákazníků a budou použity výhradně k výrobě výrobků nebo k provádění
služeb. Musí být označeny jako výhradní vlastnictví společnosti Aptar a/nebo jeho
zákazníků a nesmí být z jakéhokoli důvodu dodavatelem zadrženy. Na žádost
společnosti Aptar musí být zboží vráceno ve lhůtě uvedené v žádosti.
10.2 Po celou dobu, po niž je mu dáno k dispozici, nese veškerá rizika týkající se zboží
dodavatel. V tomto ohledu se zavazuje, že bude používat toto zboží, a zajistí, aby
bylo uchováváno za stejných podmínek jako jeho vlastní zboží. Dodavatel se
výslovně zavazuje, že se na dotyčné zboží vztahuje pojištění jejich reprodukční
hodnoty.
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