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AGREEMENT ON CLINICAL TRIAL 
COOPERATION 

 
concluded upon par. 269/2 of Act No., 513/1991 

Coll., Commercial Code, as amended 
 

(the “Agreement”) 
 

between 
 

1. Worldwide Clinical Trials Limited  

with its registered office at 2nd Floor, 172 
Tottenham Court Road, London, W1T 7NS, 
United Kingdom 

represented by Mr. Angelico Carta, President 
WCT Global 

Company No.: 945759079 

Bank details: HSBC Bank, no. 
GB21MIDL40051568014258 

(hereinafter “known as WCT )” on the first part, 
 
 

and 
 

2. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice  
with its registered office at Rastislavova 43, 041 
90 Košice, Slovak Republic 
represented by MUDr. Milan Maďar, MPH, 
Director 
ID No.: 00 606 707 
Tax ID: 2021141969 
VAT No.: SK2021141969 
State allowance organization set up by Decree of 
Ministry of Health of Slovak Republic No. 
1842/1990-A/I-2 as of December 18, 1990 
Bank details: Štátna pokladnica, Bank Account 
No.: 7000280550/8180 
IBAN : SK06 8180 0000 0070 0028 0550 
BIC/SWIFT : SPSRSKBA 
 
 
(hereinafter known as “Contractor) ”,  on the 
second part 
 

SECTION I. INTRODUCTORY PROVISIONS 

1. This Agreement is concluded in relation to 
conduct of Clinical study under Protocol no. 

 
 

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI KLINICKOM 
SKÚŠANÍ 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 
Zb.Obchodný zákonník, v znení neskorších 

predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 
 

Medzi zmluvnými stranami : 

1. Worldwide Clinical Trials Limited 

So sídlom: 2nd Floor, 172 Tottenham Court Road, 
Londýn, W1T 7NS, Spojené Kráľovstvo  

 

V zastúpení : Angelico Carta, President WCT 
Global 

Reg. Č. 945759079 

Bankové spojenie : HSBC Bank, č.ú. 
GB21MIDL40051568014258 

 (ďalej len  „WCT“) na jednej strane 
 

 
a 
 

2. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice  
So sídlom : Rastislavova 43, 041 90 Košice 
Slovenská republika 
V zastúpení . MUDr. Milan Maďar, MPH, riaditeľ 
IČO : 00 606 707 
DIČ : 2021141969 
IČDPH : SK2021141969 
Štátna príspevková organizácia zriadená  
Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 
zo dňa 18.12.1990 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 
7000280550/8180 
IBAN : SK06 8180 0000 0070 0028 0550 
BIC/SWIFT : SPSRSKBA 
 
  
 
(ďalej len  „dodávate ľ“) na strane druhej 
 
 
 
ČL. I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
1. Táto zmluva sa uzatvára v  súvislosti s 
vykonávaním klinického skúšania podľa protokolu 
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3098012 involving  patients on ORM-12741 
entitled “Efficacy of ORM-12741 on 
agitation/aggression symptoms in patients 
with Alzheimer’s disease: A randomised, 
double-blind, placebo-controlled, parallel 
group, multicentre study of 12 weeks” (“the 
Study ”, “the  Protocol ”). The Study shall be 
conducted in accordance with the Protocol at the 
premises of EPAMED s.r.o., Topásová 9, 040 11 
Košice, Slovak Republic, ID No.: 45 683 158 by 
responsible investigator MUDr. Eva Pálová 
(“Investigator”)  based on contract concluded 
between the Sponsor and mentioned healthcare 
facility. 

 
 
 
2. The Sponsor of the Study is Orion Corporation 
Orion Pharma, Orionintie 1A, FI-02200 Espoo, 
Finland, Company No.: FI19992126, bank details: 
IBAN: FI17 5000 0120 0071 57 (the “Sponsor”).  
The Sponsor has duly appointed WCT (written 
Power of Attorney dated December 4, 2014) to 
act as its agent to conduct, manage and monitor 
the Study in the Slovak Republic and WCT is 
authorized to enter into this Agreement on behalf 
and as an agent of Sponsor. 

 

 

3. The Study shall be conducted in accordance 
with: 

a/ Decision of State Institute for Drug Control, 
Bratislava, reg.no. 1535/2015, dated May 20, 
2015 

b/ Opinion of Ethics Committee of Košice County 
dated March 24, 2015. 

 

 

SECTION II. SUBJECT MATTER OF THE 
AGREEMENT 

 

1. Contractor will upon this Agreement perform for 
WCT the following services related to Study 
subjects (the “Services ”):  
 

 
 
  

 

 

 

2. Contractor shall perform the Services within its 
facility – Radiodiagnostic and Imaging Clinic, 

  
Computed axial 
tomography, head or 
brain (CT scan) 
 

  

Magnetic resonance 
imaging, orbit, face and 
neck (MRI)  

 

klinickej štúdie č. 3098012 zahŕňajúcej  pacientov 
užívajúcich ORM-12741, ktorá má názov 
“Ú činnos ť ORM-12741 na symptómy 
agitácie/agresivity u pacientov s 
Alzheimerovou chorobou: Randomizované, 
dvojito zaslepené, placebom kontrolované 
multicentrické klinické skúšanie s paralelnými 
skupinami a d ĺžkou trvania 12 týžd ňov“ ( ďalej 
len „klinické skúšanie”, „protokol”) . Klinické 
skúšanie sa bude vykonávať v zdravotníckom 
zariadení EPAMED s.r.o., Topásová 9, 040 11 
Košice, Slovenská republika,IČO :45 683 158 pod 
vedením zodpovedného skúšajúceho  MUDr. Evy 
Pálovej (ďalej len skúšajúci”) , na základe 
zmluvy uzatvorenej medzi zadávateľom a týmto 
zdravotníckym zariadením. 
 
2. Zadávateľom klinického skúšanie je Orion 
Corporation Orion Pharma,                            
Orionintie 1A, FI-02200 Espoo, Finsko, Reg. Č: 
FI19992126, číslo účtu IBAN: FI17 5000 0120 
0071 57 (ďalej len „zadávate ľ“) . Zadávateľ  
poveril WCT (písomné plnomocenstvo zo dňa 
4.12.2014), aby konala ako zástupca zadávateľa 
pri vykonaní tohto klinického skúšania,  riadila a 
monitorovala klinické skúsanie  v Slovenskej 
republike. WCT je oprávnená uzatvoriť túto 
zmluvu  v mene zadávateľa  ako zástupca 
zadávateľa. 
 
3. Klinické skúšanie sa vykonáva v súlade s : 
 
 
a/  Rozhodnutím Štátneho ústavu pre kontrolu 
liečiv, Bratislava č.j. 1535/2015 zo dňa 20.5.2015,  
b/ Stanoviskom Etickej komisie Košického 
samosprávneho kraja zo dňa 24.3.2015. 
 
 
 
 
 
Čl. II. PREDMET A SPÔSOB PLNENIA ZMLUVY 
 
1. Dodávateľ na základe tejto zmluvy sa zaväzuje 
pre WTC vykonávať pre účastníkov kliického 
skúšania  nasledujúce vyšetrenia (ďalej len 
„vyšetrenia“):   
 

 
  

 

 

 

 
2.Dodávateľ vykoná vyšetrenia na svojom 
pracovisku – Klinika rádiodiagnostiky a 

  
Počítačová tomografia, 
hlava/mozog (CT 
snímka) 
 

 

Magnetická rezonancia, 
očnica, tvarová časť, 
krk (MRI)  
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Trieda SNP 1, Košice, under supervision of 
MUDr. Ivica Drahovska. 

3. The Services shall include: Performace of the 
examination in the way described in the Protocol, 
interpretation and record, sending the images to 
the Site performing the Study. 

4. Contractor shall perform for WCT requested  
examination of Study subjects based on written 
request form (in two copies as per the template of 
the Contractor). Investigator is entitled to fill in 
each written request. Written request has to be 
delivered in the aforementioned Clinic of the 
Contractor at the latest 10 working days prior to 
requested term of examination. Within the 
request there has to be mentioned that the 
examination is performed for the purposes of the 
Study (including No. of the Protocol). 

 

SECTION III. PAYMENT AND TERMS  

1. WCT undertakes to pay to the Contractor on 
behalf of Sponsor for the Services upon Sec. II. 
of this Agreement the following price upon par. 4. 
bellow: 

a/ for computed axial tomography, head/ brain 
(CT) 200,00 EUR/1 CT 

b/ for magnetic resonance imaging (orbit, face 
and neck) 900,00 EUR/1 MRI (head/brain) 
containing mentioned areas. 

2. Any additional payment (other than those 
expressly identified in Section III. par 1.) must be 
agreed first by WCT and then duly invoiced.  

 

3. Payments for performed Services shall be 
made quarterly by WCT. The due date of each 
invoice shall be thirty (30) days from receipt of 
duly itemized invoices issued in the name of the 
payer (International Grants Administration, Inc.). 
Specification of Services performed by the 
Contractor must be attached to the invoice. 
Payments will be made in EUR. 

 

 

4. WCT, acting as payment agent, will make 
payments on behalf of Sponsor through its 
corporate affiliate, International Grants 
Administration, Inc., a wholly-owned WCT 
company that performs administrative accounting 
services for WCT.   

 

zobrazovacích metód, Trieda SNP 1, Košice, pod 
vedením MUDr. Ivice Drahovskej. 
 
3.Plnenie podľa tejto zmluvy zahŕňa : vykonanie 
vyšetrení spôsobom popísaným v protokole, 
hodnotenie výsledkov vyšetrení a popis snímkov, 
odoslanie  snímkov na pracovisko skúšania . 
 
4.Dodávateľ vykoná pre WCT  
požadované  vyšetrenia účastníkov klinického 
skúšania a to na základe predložených 
písomných žiadaniek (predkladá sa dvojmo 
formulár žiadanky dodávateľa). Písomnú 
žiadanku je oprávnený vystaviť skúšajúci. 
Písomná žiadanka musí byť doručená na vyššie 
uvedené pracovisko dodávateľa minimálne 10 
pracovných dní pred požadovaným termínom 
realizácie vyšetrení. V žiadanke musí byt 
uvedené, že dané vyšetrenie sa vykonáva pre 
účely klinického skúšania  (uviesť aj číslo 
protokolu.). 

 

ČL. III. PLATBA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1.WCT sa zaväzuje za vyšetrenia podľa čl. II. 
tejto zmluvy uhradiť dodávateľovi menom 
zadávateľa podľa bodu 4. nižšie cenu : 

a/ za počitačovú tomografiu hlavy/mozgu (CT 
snímka) 200,00 €/1 CT, 

b/ za magnetickú rezonanciu (očnica, tvarová 
časť, krk) 900,00 €/1MRI hlavy a krku, ktoré bude 
zahrňat uvedené oblasti.  

 

2. Akákoľvek dodatočná platba (nad rámec 
uvedený v článku III., ods. 1.) musí byť schválená 
spoločnosťou WCT a  následne riadne 
vyfakturovaná.  

3. Platby za vykonané vyšetrenia sa zaväzuje   
uhrádzať spoločnosť WCT štvrťročne na základě 
faktúr vystavených dodávateľom na platiteľa 
faktúr (International Grants Administration, Inc.). 
Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je tridsať  
kalendárncyh dní odo dňa doručenia faktury 
WCT. Prílohou faktúry musí byť špecifikácia 
vyšetrení vykonaných dodávateľom  Platby budú 
vykonané v EUR. 

 

4. WCT, konajúc ako platobný sprostredkovateľ, 
bude uhrádzať platby v mene zadávateľa 
prostredníctvom svojej pridruženej pobočky, 
International Grants Administration, Inc., 
stopercentne vlastnenej spoločnosťou WCT, 
ktorá vykonáva administratívne účtovné služby 
pre spoločnosť WCT.    
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Payer of the Invoice: 
International Grants Administration, 
Inc.  
401 North Maple Drive   
Beverly Hills, CA 90210, USA 
 
Copy of the invoice shall be e-mailed by 
Contractor to:  
 
256701_Central_Invoicing@wwctrials.com 
 
 
Original invoices should be sent by 
Contractor to: 
WORLDWIDE CLINICAL TRIALS  
Isaac Newton Centre, Nottingham 
Science and Technology Park, 
Nottingham, NG7 2RH, UK  
TEL: +44 (0) 115 956 7711 

 
 

Please note that invoices must contain 
the following information: 
• Protocol Number 
• Invoice Date 
• Date & Description of Services 
Provided 
• Project Number 
• Total amount payable 
• Bank transfer details of the payer 
and Contractor 

5. Contractor is liable for discharge of taxes on all 
payments received under this Agreement in 
accordance with the laws of the country he is a 
tax resident of and confirms that he observes the 
rules of the law of Slovak Republic.   

6. Payment will be made by a bank transfer (wire) 
from payer´s bank account no. 167759817 
(HSBC Bank USA), SWIFT: MRMDUS33, to the 
following Contractor´s account, with each party 
responsible for any charges imposed by their 
bank: 

Contractor/Account holder: Univerzitná 
nemocnica L. Pasteura Košice 
Account No.: 7000280550  
Bank: Štátna pokladnica 
Sort Cde (BLZ): SPSRSKBA 
IBAN: SK06 8180 0000 0070 0028 0550 
Tax number, if applicable: SK2021141969  
Applicable VAT rate: 0% 

 

Should this account number change, the 
Contractor shall provide WCT with advance 
written notice. 

 

Platiteľ faktúry : 
International Grants Administration, 
Inc.  
401 North Maple Drive   
Beverly Hills, CA 90210, USA 
 
Kópia faktúry je povinný dodávateľ  
zaslať na e-mailovú adresu:  
 
256701_Central_Invoicing@wwctrials.co
m 
 
Originály faktúr je dodávateľ povinný 
zaslať na: 
WORLDWIDE CLINICAL TRIALS  
Isaac Newton Centre, Nottingham 
Science and Technology Park, 
Nottingham, NG7 2RH, UK  
TEL: +44 (0) 115 956 7711 

 
Jednotlivé  faktúry musia obsahovať tieto 
údaje: 
• Číslo protokolu 
• Dátum fakturácie 
• Dátum a špecifikácia  poskytnutých 
vyšetrení 
• Celková suma k úhrade 
• Údaje bankového spojenia platiteľa 
faktúr a dodávateľa 

 

5. Dodávateľ podlieha úhrade daní v rámci 
všetkých platieb získaných podľa tejto zmluvy v 
súlade s príslušnými právnymi predpismi SR. 
 
 
 
6. Platby budú vykonané bezhotovostným 
bankovým prevodom z účtu platiteľa faktúry č 
167759817 (HSBC Bank USA), SWIFT: 
MRMDUS33, na účet dodávateľa, pričom každá 
strana zodpovedá za všetky bankové poplatky 
vyžadované jej bankou: 
 
Dodávateľ/ Majiteľ účtu: Univerzitná nemocnica L. 
Pasteura Košice 
Číslo účtu:  7000280550 
Banka: Štátna pokladnica 
BIC/SWIFT: SPSRSKBA 
IBAN: SK06 8180 0000 0070 0028 0550 
Daňové číslo, ak sa uplatňuje: SK2021141969  
Platná sadzba DPH: 0% 
 

Ak sa uvedené  číslo účtu zmení, dodávateľ 
spoločnosti WCT vopred podá písomné 
oznámenie. 
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SECTION IV. AUDITS AND INSPECTIONS 

1. The Contractor shall also allow Sponsor and/or 
WCT or Sponsor-designated agents or 
representatives (upon written authorization), to 
conduct any audits of the Facility (premises of the 
location where the services are provided) which 
Sponsor or WCT may deem necessary.  

2. In the event of an audit or inspection by a 
regulatory authority in connection with the Study, 
the Contractor shall (a) notify WCT and Sponsor 
immediately; (b) cooperate with representatives of 
the regulatory agency; (c) provide access to the 
Contractor’s documentation related to 
subject/matter of this Agreement and related 
records, as required by the regulatory agency; 
and report to WCT any findings during such audit 
or inspection. Any audit of the Contractor’s 
Facility will take place as soon as possible after 
the execution of this Agreement, and will review 
compliance with the Regulatory Standards as 
defined in Section VI. below. 
 

SECTION V. CONTRACTOR’S DOCUMENTS 
AND DATA 

1. The Contractor shall keep and maintain 
documents and data relating to the Services 
(examinations for the purposes of the study) for a 
period of fifteen (15) years in compliance with 
applicable Legal Requirement (“Retention 
Period”). 

The Contractor shall notify Sponsor prior to 
disposing of any of Contractor’s documents. 

 

SECTION VI. OBLIGATIONS OF THE 
CONTRACTOR 

1. The Contractor shall ensure that the Services 
described herein are performed satisfactorily by 
staff of the Contractor that have relevant skills 
and qualifications and are adequately trained in 
accordance with ICH guidelines of Good Clinical 
Practice (GCP) and have not been nor are under 
consideration to be debarred.  

2. The Contractor represents and warrants that it 
shall fulfill the Agreement in compliance with the 
relevant legal regulations of the Slovak Republic, 
namely with Act No. 576/2004 Coll., 122/2013 
Coll. and 362/2011 Coll., as well as with: 

 

 

ČL. IV. KONTROLY A INŠPEKCIE 

1. Dodávateľ tiež umožní zadávateľovi a WCT 
alebo zástupcom povereným zadávateľom 
(povinnosť predložiť riadne písomné poverenie)  
vykonať  kontroly zariadenia (budovy pracoviska, 
v ktorých sú vyšetrenia vykonávané), ktoré bude 
zadávateľ alebo WCT považovať za potrebné.  

2. V prípade kontroly alebo inšpekcie vykonanej 
regulačným orgánom v súvislosti s klinickým 
skúšaním dodávateľ (a) okamžite upovedomí 
WCT  (b) bude spolupracovať so zástupcami 
regulačného orgánu; (c) umožní prístup k 
dokumentácii dodávateľa súvisiacej s predmetom 
plnenia tejto zmluvy a súvisiacim záznamom 
podľa požiadaviek regulačného orgánu; a nahlási 
WCT  všetky zistenia, ku ktorým dôjde počas 
kontroly alebo inšpekcie. Akákoľvek kontrola 
zariadenia dodávateľa sa uskutoční, hneď ako to 
bude možné po uzatvorení tejto zmluvy a na 
základe tejto kontroly sa skontroluje súlad s 
regulačnými normami definovanými v článku VI. 
nižšie. 

Čl. V. DOKUMENTY A ÚDAJE DODÁVATE ĽA 

 

1. Dodávateľ bude uchovávať dokumenty a údaje 
súvisiace s vykonaním vyšetrení podľa tejto 
zmluvy (vyšetrenia pre účely klinického skúšania) 
počas obdobia pätnástich (15) rokov v súlade s 
platnými právnymi predpismi („obdobie 
uchovávania“).  

Dodávateľ informuje zadávateľa pred likvidáciou 
akýchkoľvek dokumentov dodávateľa. 

 

Čl. VI. POVINNOSTI DODÁVATEĽA 

1. Dodávateľ zaistí, že vyšetrenia, ktorých 
vykonanie je predmetom  tejto zmluvy uspokojivo 
vykonajú zamestnanci dodávateľa, ktorí majú 
príslušné skúsenosti a odbornú  kvalifikáciu a sú 
náležite vyškolení v súlade s usmerneniami ICH 
pre správnu klinickú prax (GCP) a neboli vylúčení 
ani nie sú vo vylučovacom konaní.  

2. Dodávateľ  sa zaväzuje vykonať plnenie podľa 
tejto zmluvy  v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR, najmä nie však výlučne zák. č. 
576/2004 Z.z., 122/2013 Z.z. a 362/2011 Z.z. a 
ďalej s: 
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a)   Regulation (EU) No. 536/2014 of 
the European Parliament and of 
the Council on clinical trials on 
medicinal products for human 
use, and repealing Directive 
2001/20/EC (“Clinical Trials 
Regulation”), as implemented in 
the relevant jurisdiction(s) 

b) The appropriate Data Protection 
legislation: 

- Directive 95/46/EC on the 
protection of individuals with 
regard to the processing of 
personal data and on the free 
movement of such data (‘Data 
Protection Directive’), as 
implemented in the relevant 
jurisdiction(s) 

 

c) Good Clinical Practice standards: 

- Directive of the Commission No.  
2005/28/EC of 8 April 2005 of the 
European Parliament and of the 
Council (‘Good Clinical Practice 
Directive’) 

 
 

d) ICH Guideline for Good Clinical 
Practice (E6) 

e) The Declaration of Helsinki  

f) all applicable anti-corruption laws, 
rules, regulations and 
decrees.  The Contractor will be 
furnished with WCT’s Global Anti-
Corruption Policy and agrees to 
act in strict accordance with such 
policy.   The Contractor agrees to 
fully cooperate with all diligence 
efforts of WCT inquiring into the 
Contractor’s operations in order 
to satisfy WCT’s obligations 
under the United States Foreign 
Corrupt Practices Act, as 
amended, the UK Bribery Act and 
any implementing legislation 
under the OECD Convention 
Against Bribery of Foreign 
Government Officials in 
International Business 
Transactions.  The Contractor 
agrees not to solicit, request, or 
agree to receive or accept, either 
directly or indirectly, anything of 
value, including any financial or 
other advantage, that is intended 
to or designed in any way to 

a) Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady EÚ č. 536/2014 
z 16. apríla 2014 o klinickom 
skúšaní liekov na humánne 
použitie, ktorým sa zrušuje 
smernica 2001/20/ES („nariadenie 
o klinickom skúšaní“), podľa práva 
príslušnej jurisdikcie, 

 
b) príslušnými právnymi predpismi 

týkajúcimi sa ochrany údajov: 
- smernica č. 95/46/ES o ochrane 

jednotlivcov pri spracovaní 
osobných údajov a voľnom 
pohybe týchto údajov („smernica 
o ochrane údajov“), podľa práva 
príslušnej jurisdikcie, 

 
 
 
 

c) normou týkajúcou sa zásad 
správnej klinickej praxe: 

- smernica Komise č. 2005/28/ES 
z 8. apríla 2005 („smernica o 
správnej klinickej praxi“), 

 
 
 

d) usmernením ICH pre správnu 
klinickú prax (E6); 

e) Helsinskou deklaráciou;  
f) všetkými platnými protikorupčnými 

zákonmi, pravidláami, nariadeniami 
a vyhláškami.  Dodávateľovi budú 
dodané globálné protikorupčné 
pravidlá spoločnosti WCT a 
Dodávateľ súhlasí konať prísne v 
súlade s týmito pravidlami.   
Dodávateľ súhlasí, že bude plne 
spolupracovať s WCT pri 
prípadnom  prešetrovaní činností 
dodávateľa v záujme splnenia 
povinností WCT podľa amerického 
zákona o zahraničných korupčných 
praktikách (United States Foreign 
Corrupt Practices Act), v znení 
zmien, zákona Spojeného 
kráľovstva o úplatkárstve (Bribery 
Act) a všetkých vykonávacích 
právnych predpisov podľa 
Dohovoru OECD o boji s 
podplácaním zahraničných 
verejných činiteľov v 
medzinárodných obchodných 
transakciách.  Dodávateľ súhlasí, 
že nebude vyžadovať, vymáhať 
alebo súhlasiť s prijatím alebo 
prevzatím priamym alebo 
nepriamym, ničoho cenného 
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induce or reward the improper 
performance by the Contractor of 
any function or activity in 
connection with the Study.  The 
Contractor further agrees not to 
accept or pay, give, offer or 
promise to pay or give, directly or 
indirectly, any money or anything 
of value to any government 
official or employee inducing that 
person to do or omit doing any 
act in violation of his or her lawful 
duty, securing an improper 
advantage, or influencing such 
official to use his influence with 
the government to effect or 
influence the decision of such 
government, in order to assist 
WCT or Sponsor in obtaining or 
retaining business 
 
 

g) all other applicable laws, rules, 
regulations, and recognized 
codes of practice.   

 

3. The Contractor shall also ensure the 
safekeeping of Study subject anonymity and shall 
comply with  all privacy requirements. 

SECTION VII. OBLIGATIONS OF WCT 

1. Prior to the commencement of the Study and 
fulfillment of this Agreement, WCT shall obtain, on 
Sponsor's behalf, any and all regulatory 
approvals required to undertake the Study, and 
supply the Contractor with the copies of all 
relevant necessary documents. 

2. WCT shall keep to the conditions set out in this 
Agreement, namely Sec. II., par 4 of this 
Agreement and shall pay to the Contractor on 
behalf of the Sponsor agreed remuneration in 
accordance with Sec. III. of this Agreement for 
proper performance. 

 

SECTION VIII.  CONFIDENTIALITY AND NON-
USE 

The Contractor agrees: 

a) that all information provided by the 
Sponsor and its personnel, contractors 
and agents (including but not limited to 
WCT) that is not in the public domain 
together with any and all information 
generated at by Contractor and/or by 

vrátane finančných alebo iných 
výhod, ktoré by akýmkoľvek 
spôsobom spôsobovali alebo 
odmeňovali nesprávny výkon 
funkcií alebo činností dodávateľa 
spojených so štúdiou.  Dodávateľ 
tiež súhlasí, že neprijme alebo 
nezaplatí, neposkytne, neponúkne 
alebo nesľúbi priamo alebo 
nepriamo peniaze alebo inú 
cennosť vládnemu úradníkovi alebo 
zamestnancovi za účelom 
nabádania tejto osoby k činu, ktorý 
by bol v rozpore s jeho zákonnými 
povinnosťami na získanie 
neprimeraných výhod alebo na 
ovplyvnenie úradníka, aby použil 
svoj vplyv na zabezpečenie alebo 
na ovplyvnenie rozhodnutia vlády v 
prospech WCT alebo zadávateľa 
na získanie alebo udržanie si 
obchodu; 

g) všetkými ostatnými aplikovatelnými 
práávnymi predpismi Slovenskej 
republiky, záväznými pravidlami, 
nariadeniami.   

3. Dodávateľ sa zaväzuje  zaistiť ochranu 
anonymity účastníkov klinického skúšania a  
konať v súlade so všetkými požiadavkami na 
ochranu osobných údajov. 

Čl. VII. POVINNOSTI WCT 

1. Pred začatím vykonávania klinického skúšania 
a plnenia podľa tejto zmluvy sa  WCT v mene 
zadávateľa zaväzuje získať/zabezpečiť akékoľvek 
a všetky regulačné schválenia požadované na 
vykonanie klinického skúšania a poskytnúť  
dodávateľovi kópie všetkých príslušných 
potrebných dokumentov. 

2. WCT sa zaväzuje dodžiavať podmienky 
plnenia tejto zmluvy uvedené v tejto zmluve, 
najmä  čl. II bod 4 tejto zmluvy a za riadne 
vykonané plnenie uhradit dodávateľovi menom 
zadávateľa dohodnutú cenu podľa čl. III. tejto 
zmluvy. 

Čl. VIII.  ZACHOVÁVANIE ML ČANLIVOSTI A 
NEPOUŽITIE INFORMÁCIÍ 

Dodávateľ súhlasí: 

a) že všetky informácie poskytnuté od 
zadávateľa a jeho personálu, 
dodávateľov a zástupcov (okrem iného 
vrátane WCT), ktoré nie sú na verejne 
dostupnej doméne spolu s akýmikoľvek a 
všetkými informáciami vytvorenými 
dodávateľom alebo personálom 



 
 

 
WCT_Vndr_Agmnt_CTA_Rev/Sep2014_SK_OrionCorporation_v.1.0_ 16March2015 
ORI_ORM12741_2567/Site Number: 2009/PI: Eva Palova/ Vendor: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice _ FINAL_11June2015 

Page 8 of 13 

Contractor’s personnel, contractors and 
in connection with the Services will be 
kept in the strictest confidence and not 
used for any purpose not contemplated 
by this Agreement for fifteen (15) years 
after the termination of this Agreement, 
except to the extent that the Sponsor 
agrees in writing to release of 
information or it is required by applicable 
Legal Requirements to be disclosed to 
the relevant ethics committee, the Study 
subject or regulatory agencies. In case 
that disclosure of the confidential 
information is requested by authorised 
body based upon Legal Requirements, 
the Contractor will promptly notify WCT 
in writing of such requested required 
disclosure.. 

b) that in the event that disclosure is 
requested by any person or entity other 
than those described above in a), 
whereas Legal Requirements do not 
impose duty on the Contractor to 
disclose such information to such person 
or entity, to notify WCT promptly in 
writing and not to disclose any 
information without the prior written 
consent of WCT. 
 

c) to be ensuring the personnel, contractors 
and agents of Contractor are obligated to 
responsible for these same terms of 
confidentiality and non-use set forth in 
this Agreement and to be responsible, to 
the fullest extent permitted by applicable 
law, to be liable for any and all claims, 
losses, costs, damages of any nature 
whatsoever arising from breach of the  
confidentiality obligations set forth in this 
Section 6 by personnel, contractors and 
agents of the Contractor; and 
 
 

SECTION IX.  INDEMNITY AND INSURANCE 

 

1. It is understood by the Contractor that 
indemnification under this Agreement is provided 
by Sponsor and not by WCT. The Contractor 
acknowledges that WCT does not provide 
indemnification of any kind for the Services 
provided hereunder and is not a party to this 
indemnification obligation.  Neither WCT nor 
Sponsor will be responsible for, and Contractor 
shall defend, indemnify and hold WCT and 
Sponsor harmless from, any loss, claim, or 
demand arising from any (a) injuries or damages 
incurred if they are, directly or indirectly, the result 
of or are alleged to be the result of negligence or 

dodávateľa, dodávateľmi a v súvislosti 
splnením podľa tejto zmluyy sa budú 
uchovávať ako prísne dôverné a nebudú 
sa používať na žiaden iný účel, ako je 
určené v tejto zmluve, a to počas 
obdobia pätnástich (15) rokov od 
ukončenia platnosti tejto zmluvy, okrem 
rozsahu, ktorý zadávateľ písomne 
schváli na vydanie informácií, alebo ak 
platné právne predpisy požadujú 
zverejnenie informácií  príslušnej etickej 
komisii, účastníkovi klinického skúšania 
alebo regulačným orgánom V prípade, že 
zverejnenie dôverných informácií bude 
požadované oprávneným subjektom na 
základe právnych predpisov dodávateľ 
bude bezodkladne o uvedenom písomne 
informovať WCT. 

b) že v prípade, ak zverejnenie požaduje 
akákoľvek iná osoba alebo subjekt ako 
sú uvedené v a/, pričom príslušné 
právne predpisy neurčujú povinnosť 
dodávateľovi  takéto informácie danej 
osobe/subjektu zverejniť, dodávateľ 
okamžite písomne upovedomí o 
požiadavke zverejniť informácie WCT  a 
nezverejní  žiadnu informáciu bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu 
WCT  

c) byť zodpovedný za zaistenie, že personál, 
dodávatelia a zástupcovia dodávateľa sú 
viazaní rovnakými podmienkami 
zachovávania mlčanlivosti a nepoužitia 
stanovenými v tejto zmluve, a byť 
zodpovedný v plnom rozsahu povolenom 
platnými zákonmi, ručiť za akékoľvek a 
všetky nároky, straty, výdavky, škody 
akejkoľvek povahy, ktoré vyplývajú z 
porušenia povinností personálu, 
dodávateľov a zástupcov dodávateľa 
zachovávať mlčanlivosť, ako je 
stanovené v tomto článku. 

 

Čl. IX.   ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A 
POISTENIE 

1. Dodávateľ berie na vedomie, že odškodnenie 
podľa tejto zmluvy poskytuje zadávateľ, a nie 
WCT. Dodávateľ berie na vedomie, že WCT 
neposkytuje odškodnenie týkajúce sa 
akýchkoľvek vyšetrení poskytnutých podľa tejto 
zmluvy a nie je stranou tejto zodpovednosti za 
škodu.  Dodávateľ neprenesie na WCT, ani 
zadávateľa žiadnu zodpovednosť za škody alebo 
nároky vyplývajúce zo strát, či iných požiadaviek, 
ktoré vyplývajú z akýchkoľvek a) zranení alebo 
ujm spôsobených, priamo alebo nepriamo v 
dôsledku alebo údajne v dôsledku nedbanlivosti 
alebo vedomého pochybenia zo strany 
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willful misconduct on the part of the Contractor or 
Contractor’s employees or agents; or (b) 
activities not in accordance with the Protocol. 
  
 
2. Sponsor warrants that it has sufficient liability 
insurance for damages caused to Study subject 
(in case there was damage to health or death 
caused to the Study subject) to the extent set out 
by Act No. 362/2011 Coll., with a reputable 
insurance company to satisfy its indemnification 
obligations set forth in this Agreement and shall if 
called upon to do so furnish to the other party 
satisfactory evidence of such insurance cover.   
 
3. WCT, on behalf of Sponsor, warrants that the 
Sponsor shall secure and maintain during the 
performance of this Agreement a policy or 
policies of insurance at levels reasonably 
sufficient to support the Sponsor’s obligations in 
this Agreement.  
 
4. Contractor warrants that it has sufficient 
insurance covering liability of the medical care 
provider in accordance with relevant legal 
requirements. 
 

SECTION X. TERM AND TERMINATION 

 

1. This Agreement becomes valid upon its 
signatures by both the Parties hereto and 
effective on the day following the day of its 
publication in Central Register of the Agreements 
held by Government Office of the Slovak 
Republic. 

2. The Agreement is concluded for definite period 
of time until April 28, 2017. 

3. The Parties have agreed that this Agreement 
may be terminated upon: 

a/ mutual agreement of the Parties, 

b/ breach of this Agreement by the other Party, 
and failure by the breaching Party to cure the 
breach within 30 days after receiving notice of the 
breach from the non-breaching Party; in such a 
case this agreement can be terminated by non-
breaching Party by written notice effective upon 
expiration of 5 days as of its delivery to the 
breaching Party, 

c/ termination of the Study or Investigator’s 
participation in the Study, or as otherwise 
required/allowed by legal requirements or 

dodávateľa alebo zamestnancov či zástupcov 
dodávateľa alebo b) činností v nesúlade s 
protokolom a dodávateľ je povinný WCT a 
zadávateľa pred takýmito nárokmi chrániť. 
  
2. Zadávateľ prehlasuje, že má uzavreté  
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
účastníkovi klinického skúšania, ak by v súvilosti 
s klinickým skúšaním došlo k poškodeniu zdravia 
alebo úmrtiu účastníka v rozsahu stanovenom 
zákonom ( zák. č. 362/2011 Z.z.) s uznávanou 
poistnou spoločnosťou v záujme splnenia jeho 
zodpovednosti za škodu, ako je stanovené v tejto 
zmluve a v prípade požiadavky zašle druhej 
strane uspokojivý dôkaz o tomto poistnom krytí.   
 
3. WCT v mene zadávateľa zaručuje, že 
zadávateľ zaistí a v priebehu vykonávania tejto 
zmluvy bude udržiavať poistnú zmluvu alebo 
zmluvy na primeranej úrovni postačujúcej na to, 
aby poistné zmluvy pokrývali povinnosti 
zadávateľa týkajúce sa tejto zmluvy.  
 
4. Dodávateľ prehlasuje, že má uzatvorené 
poistenie zodpovednosti za škodu vzťahujúce sa 
na výkon činnosti poskytovateľa zdravotnej  
starostlivosti v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi 

Čl. X. TRVANIE A UKON ČENIE PLATNOSTI 
ZMLUVY 

 
1. Táto zmluva nadobúda planosť dňom podpisu 
oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení v centrálnom 
registri zmluv vedenom Úradom vlády SR. 
 
 
 
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa 
účinnosti do 28.4.2017. 
 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť tejto 
zmluvy je možné ukončiť 
 
a/ dohodou zmluvných strán, 
 
b/ výpoveďou v prípade porušenia tejto zmluvy 
jednou zo zmluvných strán a nenapravenia tohto 
porušenia touto stranou do 30-tich dní odo dňa 
obdržania oznámenia o porušení od druhej 
zmluvnej strany; v takom prípade je strana, ktorá 
zmluvu neporušila, oprávnena zmluvu  
vypovedať, vypovedna lehota je 5 kalendárnych 
dňov od dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej 
strane;   
 
c/ odstúpením od zmluvy v případě, že dôjde k 
ukončeniu klinického skúšania alebo k ukončeniu 
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regulations or this Agreement; in such a case 
each Party is authorized to withdraw from this 
Agreement in writing.  

 

SECTION XI. INTELLECTUAL PROPERTY AND 
INVENTIONS 

1. Contractor, including its employees or agents, 
shall not acquire any rights of any kind 
whatsoever with respect to the Study drug as a 
result of performance under this Agreement or 
otherwise.  All inventions, discoveries, and 
technology relating to the Study drug, whether 
patentable or not, conceived by Contractor, solely 
or jointly with others as a result of work done 
under this Agreement, shall be, and remain, at all 
times the sole and exclusive property of Sponsor.  
Any and all acts necessary to assist Sponsor in 
perfecting its right to any and all inventions, 
discoveries, and technology shall be performed 
by Contractor or Contractor’s employees or 
agents, as appropriate (to the extent requested by 
the Sponsor).  Contractor warrants by the 
execution of this Agreement, that it has not 
entered, and will not enter, into any contractual 
agreement or relationship which would in any way 
conflict with or compromise Sponsor’s proprietary 
interest in, or rights to, any inventions, 
discoveries, or technology existing at the time of 
the execution of this Agreement or arising out of 
or related to its performance thereunder.  
 

2. The Contractor agrees that if during the course 
of the Study an employee or agent of the 
Contractor conceives or actually reduces to 
practice what the employee believes to be a new 
invention or use involving the Study drugs, 
Contractor shall notify WCT and promptly and the 
new invention shall be the sole property of and 
shall be assigned to the Sponsor. All inventions, 
discoveries, and technology relating to the Study 
Drug, whether patentable or not, conceived by 
Contractor or an employee or agent of Contractor, 
solely or jointly with others as a result of or in 
connection with the performance of the Services 
under this Agreement, shall be, and remain, at all 
times the sole and exclusive property of Sponsor. 
Contractor shall, and shall cause its/his/her 
employees or agents to, perform any and all acts 
necessary to assist Sponsor in perfecting its right 
to and assign to Sponsor any and all inventions, 
discoveries, and technology related to the Study. 
 

 

3. If, in the course of the Study, the Contractor 
generates any patentable inventions or 
discoveries, the Contractor shall promptly 

účasti skúšajúceho v klinickom skúšaní, a z 
dôvodov uvedených v zákone alebo tejto zmluve; 
v takom prípade je každá zo zmluvných strán 
oprávnena písomne od tejto zmluvy odstúpiť. 

. 

čl. XI. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO A VYNÁLEZY 

1. Dodávateľ vrátane svojich zamestnancov a 
zástupcov nenadobúda žiadne práva 
akéhokoľvek druhu v súvislosti so skúšaným 
liekom ako výsledok plnenia tejto zmluvy alebo 
iným spôsobom.  Všetky vynálezy, objavy a 
technológie týkajúce sa skúšaného lieku, či už 
patentovateľné alebo nie, vymyslené 
dodávateľom samostatne alebo spoločne s inými 
ako výsledok práce vykonanej podľa tejto zmluvy 
budú a zostanú za všetkých okolností výlučným 
vlastníctvom zadávateľa.  Dodávateľ alebo 
zamestnanci a zástupcovia dodávateľa poskytnú 
zadávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v ním 
požadovanom rozsahu za účelom  získania jeho 
práva na akékoľvek a všetky vynálezy, objavy a 
technológie.  Dodávateľ zaručuje vykonaním tejto 
zmluvy, že neuzavrel a neuzavrie žiadnu zmluvnú 
dohodu ani zmluvný vzťah, ktorý by bol 
akýmkoľvek spôsobom v rozpore alebo by 
ohrozoval vlastnícky záujem zadávateľa alebo 
práva na akékoľvek vynálezy, objavy alebo 
technológie existujúce v čase vykonávania tejto 
zmluvy alebo vyplývajúce či súvisiace s jej 
vykonávaním podľa týchto podmienok.  

 

2. Dodávateľ súhlasí, že ak počas priebehu 
klinického skúšania zamestnanec alebo zástupca 
dodávateľa vymyslí alebo skutočne zrealizuje 
postup, o ktorom sa zamestnanec nazdáva, že je 
novým vynálezom alebo použitím zahŕňajúcim 
skúšané lieky, dodávateľ okamžite upovedomí 
WCT  nový vynález bude výlučným vlastníctvom 
zadávateľa a postúpi sa mu. Všetky vynálezy, 
objavy a technológie súvisiace so skúšaným 
liekom, či už patentovateľné alebo nie, ktoré 
vytvoril dodávateľ alebo zamestnanec či zástupca 
dodávateľa, samostatne alebo spoločne s 
ostatnými v dôsledku alebo v súvislosti s 
vykonávaním vyšetrení podľa tejto zmluvy, budú a 
zostanú vždy jedine a výlučne vlastníctvom 
zadávateľa. Dodávateľ, spolu so svojimi 
zamestnancami alebo zástupcami, vykonajú 
akékoľvek a všetky činnosti nevyhnutné na 
uľahčenie zadávateľovi zlepšiť jeho práva  na  
akýchkoľvek a všetky vynálezov, objavov a 
technológií zadávateľovi v súvislosti  s klinickým 
skúšaním. 

3. Ak počas klinického skúsania dodávateľ vytvorí 
akékoľvek patentovateľné vynálezy alebo objavy,  
musí ich dodávateľ okamžite prezradiť v plnom 
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disclose them fully and in writing to WCT and/or 
Sponsor. The Contractor will provide all data, 
publications, and information necessary for 
Sponsor to test the patentability and/or to apply 
for a worldwide patent and undertakes to render 
all necessary assistance and co-operation to the 
Sponsor in that regard.  

SECTION XII. PUBLICATION 

The Contractor will not be entitled to publish or 
use the results of the Services in conferences or 
other public presentations. Sponsor shall however 
be entitled to publish or use the results of the 
Services for any and all purposes related to the 
Study. 

SECTION XIII. MISCELLANEOUS 

1. The obligations under Sections V., VI., VII., IX., 
X., XI., XII., XIII. of the Agreement shall survive 
the expiration, termination or cancellation of this 
Agreement. 

2. Any notices to be given hereunder shall be 
given via facsimile or pdf, with an original 
immediately to follow via a recognized express 
courier, at the following addresses: 

     For WCT :  
 Worldwide Clinical Trials Limited, 2nd             
Floor, 172 Tottenham Court Road, London, 
W1T 7NS, United Kingdom 

   For the Contractor:   
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 
Rastislavova 43, 041 90 Košice, Slovak 
Republic 

 
3. Contractor acknowledges and agrees that 
WCT acts on behalf of the Sponsor upon written 
authorization. Sponsor is a third party beneficiary 
to this Agreement and can enforce any of the 
terms here within.  
 
4. The Agreement shall be governed by the laws 
of the Slovak Republic. Both Parties agree that, in 
the case of a dispute arising from or in connection 
with the Agreement, the Parties shall try to solve 
all disputes out of court prior to resorting to any 
legal action. If the Parties are unable to resolve 
the dispute amicably within sixty (60) days from 
the date the complaining party gave written notice 
of such dispute to the other Party, the dispute 
shall be finally settled by relevant court of the 
Slovak Republic. 

 
5. In conducting the subject/matter of this 
Agreement, the Contractor will act as an 
independent contractor, without the capacity to 
bind the Sponsor or WCT legally, and not as an 

rozsahu a písomne WCT a/alebo zadávateľovi. 
Dodávateľ poskytne pre každý vynález všetky 
údaje, publikácie a informácie, ktoré zadávateľ 
potrebuje za účelom overenia patentovateľnosti 
a/alebo ktoré sa vzťahujú na celosvetový patent a 
zaväzuje sa poskytnúť zadávateľovi v tejto 
súvislosti všetku potrebnú pomoc a spoluprácu.  

Čl. XII. PUBLIKOVANIE 

Dodávateľ nebude oprávnený publikovať alebo 
použiť výsledky vyšetrení na konferenciách alebo 
iných verejných prezentáciách. Zadávateľ však 
bude oprávnený publikovať alebo použiť výsledky 
vyšetrení na akékoľvek a všetky účely v 
nadväznosti na klinické skúšanie. 

Čl. XIII. OSOBITNÉ USTANOVENIA 

1.  Povinnosti v článkoch V., VI., VII., IX., X., XI., 
XII., XIII., tejto zmluvy sa zachovajú aj po 
ukončení platnosti tejto zmluvy.. 

2. Akékoľvek oznámenia v rámci tejto zmluvy 
budú podané faxom alebo vo formáte pdf, po 
ktorom bude okamžite poslaný originál 
prostredníctvom uznávaného expresného kuriéra 
na nasledujúce adresy: 
     Pre  WCT:  

 Worldwide Clinical Trials Limited, 2nd 
Floor, 172 Tottenham Court Road, London, 
W1T 7NS, United Kingdom 

   pre dodávateľa:   
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 
Rastislavova 43, 041 90 Košice, Slovenská 
republika 

 
 

3. Dodávateľ berie na vedomie, že WCT koná na 
základe písomného splnomocnenia  zadávateľa, 
WCT koná za zadávateľa a v mene zadávateľa. 
Zadávateľ je oprávnenou stranou tejto zmluvy a 
môže presadzovať všetky jej podmienky.  
 
4. Zmluva sa bude riadiť právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. Obe strany súhlasia, že v 
prípade sporu vyplývajúceho alebo súvisiaceho 
so zmluvou sa obe strany pred využitím právnych 
krokov pokúsia vyriešiť ho mimosúdnou cestou. 
Ak strany nemôžu vyriešiť spor zmierlivo do 
šesťdesiatich (60) dní od dátumu, keď sťažujúca 
sa strana poskytla písomné oznámenie o takomto 
spore druhej strane, tento spor sa napokon 
urovná prostredníctvom príslusného súdu 
Slovenskej republiky. 

 
5. Pri vykonávaní predmetu tejto zmluvy bude 
dodávateľ konať ako nezávislá zmluvná strana 
bez možnosti právne zaviazať zadávateľa alebo 
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agent or employee of the Sponsor or WCT. 
 
 
6. This Agreement may not be assigned, nor any 
right of obligation delegated by the Contractor 
without the prior written consent of WCT. The 
Parties have agreed that Sponsor shall not assign 
its rights and obligations arising from this 
Agreement without prior written notice to the 
Contractor unless such assignment is made by 
way of acquisition or to a successor in interest of 
all or substantially all of Sponsor’s assets 
(Contractor shall be reasonably informed of such 
acquisition); the Sponsor shall in such a case 
present to the Contractor addendum to this 
Agreement, subject of which shall be the change 
of party on the side of the Sponsor. 
  
7. The Parties bear responsibility for improper 
performance of the present Agreement unless it is 
proved that proper performance was impossible 
due to insuperable force beyond the control of the 
affected Party, i.e. extraordinary and unavoidable 
forces such as fires, floods, war, or acts of God 
(“Force Majeure”). The Party affected by an event 
of Force Majeure shall use its reasonable efforts 
to remedy, remove, or mitigate against such event 
and the effects thereof.  If a Party anticipates an 
event of Force Majeure or delay in performance, 
such Party shall promptly notify the other Party of 
the nature, details and expected duration thereof. 
In the event of a delay in performance lasting for 
four (4) weeks or more each Party shall have the 
right to terminate this Agreement immediately by 
withdrawal in writing delivered to the other Party. 
 
 
 
 

 
8. Neither any party to this Agreement, nor 
Sponsor shall be held liable for consequential or 
indirect damages to any other party or Sponsor 
arising out of this Agreement. The restriction of 
liability to compensate damages stipulated for in 
this paragraph shall not be applied to Sponsor’s 
and Contractor’s indemnification obligations 
hereunder, to any Contractor’s breach of the 
intellectual property rights of Sponsor or its 
principals or agents, including but not limited to 
rights of patent, copyright and trademark, or to 
any unauthorized disclosure or use of the trade 
secrets of Sponsor, Study results or other 
Confidential Information. 
 
 

9. This Agreement is concluded in two language 
versions (English and Slovak); for its 
interpretation Slovak version shall prevail. This 

WCT, a nie ako zástupca alebo zamestnanec 
zadávateľa alebo WCT. 
 

6. Táto zmluva nesmie byť postúpená ani žiadne 
právo či povinnosť zverené dodávateľom bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu WCT. 
Zmluvné strany sa dohodli, že zadávateľ 
nepostúpi práva a povinnosti z tejto zmluvy bez 
predchádzajúceho písomného oznámenia 
dodávateľovi (okrem prípadu, keď k postúpeniu 
dôjde v dôsledku akvizície zadávateľa; o takomto 
postupe bude dodávateľ informovaný); zadávateľ 
je súčasne  povinný predložiť návrh písomného 
dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude 
zmena na strane zadávateľa/WCT.  

 

7. Zmluvné strany nenesú zodpovednosť za 
nesprávne vykonanie danej zmluvy, ak sa 
dokázalo, že správne vykonanie nebolo možné z 
dôvodu neprekonateľnej moci mimo kontroly 
dotknutej strany, t. j. mimoriadnych a 
neodvratných síl ako požiar, povodeň, vojna 
(„vyššia moc“). Strana dotknutá okolnosťou 
vyššej moci musí použiť primerané úsilie na 
nápravu, odstránenie alebo zmiernenie takýchto 
okolností a jej následkov.  Ak strana očakáva 
okolnosť vyššej moci alebo oneskorenie výkonu, 
daná strana musí bezodkladne upovedomiť druhú 
zmluvnú stranu o jej povahe, podrobnostiach a 
očakávanom trvaní. V prípade oneskorenia 
plnenia alebo nemožnosti plnenia zmluvy 
trvajúceho štyri (4) týždne alebo viac má 
ktorákolvej zmluvná strana právo okamžite 
ukončiť túto zmluvu odstúpením od zmluvy a to  
písomným oznámením o odstúpení od zmluvy, 
ktoré je povinná doručiť druhej zmluvnej strane. 

 
 

8. Ani jedna zmluvná strana (ani zadávateľ) nie je 
zodpovedná za následné alebo nepriame škody 
voči akejkoľvek ďalšej strane či zadávateľovi, 
ktoré vyplývajú z tejto zmluvy. Obmedzenie 
zodpovednosti za náhradu škody stanovenej v 
tomto odseku sa nevzťahuje na povinnosť 
vylúčenia zodpovednosti zadávateľa alebo 
dodávateľa za škodu podľa tejto zmluvy pre 
prípady, keď dodávateľ poruší práva duševného 
vlastníctva zadávateľa alebo jeho riaditeľov alebo 
zástupcov vrátane, ale bez obmedzenia na právo 
na patent, autorské práva a ochranné známky, 
alebo neoprávnené oznámenie alebo využitie 
obchodného tajomstva zadávateľa, výsledkov 
klinického skúšania alebo iných dôverných 
informácií. 

9. Táto zmluva je vyhotovená dvojjazyčne (v 
anglickej a slovenskej verzii); pre plnenie a výklad 
je rozhodujúca slovenská jazyková verzia. Táto 
zmluva  predstavuje úplný dohovor medzi 
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Agreement represents the entire understanding 
between the parties, and supersedes all other 
agreements, express or implied, between the 
parties concerning the subject matter hereof. 

 
 
 
 
 
 
 
 
IN WITNESS THEREOF, the parties hereto have 
caused this Agreement to be executed and 
delivered in two (2) exemplars, each an original,: 

 

 

WORLDWIDE CLINICAL TRIALS LIMITED 

 
Signed:  
 
Name: _______________________ 
 
Title: _______________________ 

 
 Place and Date:        _____________________ 
 
 
CONTRACTOR  
 
Signed:  
 
Name: MUDr. Milan Maďar, MPH 
 
Title: Director 

  Place and Date:  Košice,   ______________ 
 

zmluvnými stranami a nahrádza všetky ďalšie  a 
predchádzajuce zmluvy, výslovné či naznačené, 
medzi stranami, ktoré sa týkajú jej predmetu 
plnenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zmluvné strany potvrdzujú vyššie uvedené 
podpísaním tejto zmluvy, ktorú vypracovali v 
dvoch (2) exemplároch, pričom každý predstavuje 
originál:  

 

 

Za WORLDWIDE CLINICAL TRIALS LIMITED 

 
Podpis:  
 
Meno: _______________________ 
 
Titul: _______________________ 

 
 Miesto a Datum:      _____________________ 
 
 
Za DODÁVATEĽa  
 
Podpis:  
 
Meno: MUDr. Milan Maďar, MPH 
 
Titul: Riaditeľ 

  Miesto a Datum:     Košice,  ______________ 
 

 


