VIII.
Obchodná

spolupráca

l . Predávajúci a kupujúci sa dohodli na súčinnosti pri podpore predaja tovarov.
Obchodní zástupcovia predávajúceho
budú vykonávať objednávkový
styk a informovať
kupujúceho o obchodných aktivitách predávajúceho.
3. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť. aby obchodní zástupcovia
pôsobiaci v oblasti I.ilinského
samosprávneho
kraja doručovali objednávky kupujúceho predávajúcemu.
pokia!' sa
nedohodne inak.
I

Osobitné

IX.
ustanovenie o spolupráci pri vytvorení podmienok bezpečnosti
zdravia pri práci na spoločnom pracovisku

a ochrany

1. Predmetom tohto ustanovenia je úprava spolupráce na spoločných pracoviskách a to
prevádzkových
jednotkách kupujúcich. ktorú vyplýva pre zmluvne strany /.0 /.úkona
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení Ll to najmä
pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, pri koordinácií činností z toho vyplývajúcich a pri vzájomnej
iII forrnovanosti.
2. Kupujúci sa za účelom uvedeným v tomto článku zaväzujú. LC vytvoria také
podmienky na spoločnom pracovisku. ktoré budú zodpovedať podmienkam
bezpečného výkonu práce.
3. Predávajúci
sa zaväzuje. LC oboznámi svojich obchodný/ch zástupcov. ktorí
vykonávaj II prácu na spoločnom pracovisku. s podmienkami výkonu tejto práce
z hradiska dodržiavania predpisov o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci, čím
zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ním zamestnávaných
obchodných zástupcov. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že sa budú navzájom
informovať o možných ohrozcniach, preventívnych
opatreniach, o opatreniach na
poskytnutie prvej pomoci, na vykonanie záchranných prác alebo na prípadnú
evakuáci u zamestnancov.

X.
Prechodné

a záverečné

ustanovenia

1. Účastníci zmluvy sa dohodli, že cenové. platobné a ostatné podmienky tejto zmluvy
platia výhradne pri zabezpečovaní
dodávok v prospech kujúcich uvedených v Prílohe
Č. 1 tejto zmluvy.
2. Vyššie uvedenými ujednaniami nie je dotknuté právo kupujúceho získať osobitné
podmienky nad rámec podmienok dohodnutých touto zmluvou.
J. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Platnosť a účinnosť nadobúda dňom jej
podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany môžu platnosť tejto zmluvy ukončiť dohodou zmluvných strún alebo
môžu túto zmluvu vypovedať písomnou formou s výpovednou dobou 3 mesiace.
Výpovedná
doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
S. Zmeniť dohodnutý obsah tejto zmluvy je možné len písomne po vzájomnej dohode
zmluvných strán.
6. Všetky ostatné práva a povinnosti osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia
Obchodným zákonníkom Č. 513/91 Zb. v platnom znení a príslušných právnych
predpisov platných na území Slovenskej republiky.
7. Zásielky, ktoré majú mať v rámci tejto zmluvy písomnú formu a nie je uvedené inak.
sa v rámci tejto zmluvy považujú za doručené dňom. kedy boli prevzaté. Zmluva je
uzatvorená v dvoch vyhotoveniach
s platnosťou originálu pre každú zmluvnú stranu,
z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

