Splošni nabavni pogoji

(1) Splošno

a) Splošni nabavni pogoji veljajo za vse nakupe in dobave prodajalcev oz.
dobaviteljev (v sledečem imenovani prodajalci), v kolikor se pogodbeni stranki
nista pisno in izrecno dogovorili o odstopanjih.
b) Drugačni pogoji veljajo le v primeru, če so bili iz naše strani pisno potrjeni. To
velja tudi za tiskane prodajne pogoje , ki ne ustrezajo našim splošnim nabavnim
pogojem.
c) Le pisno izstavljena, s strani podjetja podpisana naročila so obvezujoča, to velja
tudi za dodatna in nadaljnja naročila ter pri spremembah v zvezi že izdanih
naročil.
d) Za veljavnost dodatnih dogovorov, odstopanj od teh pogojev, dopolnitev,
izključitve teh pogojev ter dogovorov in izjav je potrebna pisna oblika. To velja
tudi za ukinitev zahteve po pisni obliki.
e) Morebitna neveljavnost posameznih določb teh splošnih nabavnih pogojev ali
ostalih pogodbenih določb ne zadeva veljavnost pogodbe in teh pogojev.
Neveljavna določba se avtomatično nadomesti z veljavno določbo, ki, v kolikor
je to mogoče, ustreza namenu in pravnemu ter ekonomskemu načinu.

(2) Kraj izpolnitve / sodna pristojnos

a) Za kraj izpolnitve za dobavo in plačilo velja sedež kupca, tudi če predaja blaga,
v skladu z dogovorom, poteka na drugem kraju.
b) Izključna sodna pristojnost pripada okrožnemu sodišču na Ptuju, vendar smo
upravičeni naše pravice uveljavljati tudi v kraju splošne sodne pristojnosti
prodajalca.
c) Izrecno velja slovensko pravo z izključitvijo UN-prodajnega prava .

(3) Jamstvo / odškodnina

a) Prodajalec prevzame jamstvo za to, da ima njegova dobava ali storitev
zagotovljene ali običajno predpostavljene lastnosti, da ustreza stanju priznanih
pravil tehnike, specifikacijam in normam, ki jih je potrebno uporabljati, ter
osnovnim vzorcem, in sicer tudi takrat, ko dobavljeno blago ali deli niso
bili izdelani s strani prodajalca.
b) Prodajalec jamči za obdobje 2 let od dne dobave blaga, ki ni bilo reklamirano,
ali od zaključka storitve, ki ni bila reklamirana.
c) V primeru jamstva imamo pravico, da po lastni izbiri zahtevamo nadomestno
dobavo, izboljšanje, zmanjšanje prodajne cene, da sami odpravimo napake na
stroške prodajalca ali jih pustimo odpraviti s strani tretje osebe ter tudi da ob
neznatnih napakah spremenimo pogodbo. V primeru odprave napak s strani
prodajalca, rok jamstva prične teči na novo po našem prevzemu izboljšanja za
celotno dobavo/storitev, ki je bila prizadeta.
d) Poročilo o napakah-reklamacija velja kot nemudoma podano pri očitnih
napakah do šest tednov po prevzemu, pri skritih napakah do šest tednov po
odkritju. V primeru blaga, ki do uporabe ostane v embalaži oz. se ne uporablja
oz. obdeluje, napake, ki jih je možno odkriti šele ob odprtju embalaže oz. pri
obdelavi, štejejo kot skrite napake.
e) Prevzemnik naročila jamči za vso škodo, ki nam nastane iz naslova zamujene
ali pomanjkljive dobave/storitve zaradi njegove lastne krivde ali zaradi krivde
pomočnikov, katere je pritegnil na delo z namenom izpolnitve naročila.

(4) Roki / zamuda

a) Specifični dan dobave je določen z naše strani. V primeru, da se dobava ne
izvrši času primerno ali nepopolno, lahko uveljavljamo naše zakonske pravice
brez določitve dodatnega roka.
b) Prodajalec je dolžan, da v primeru predvidenih zakasnitev dobave le-te pisno
naznani in to z navedbo razlogov ter predvideno trajanje. V primeru, da nismo
uveljavljali naše pravice v skladu s predhodno točko, lahko po brezuspešnem
poteku primernega dodatnega roka, ki smo ga določili, odstopimo od pogodbe
in v breme prodajalca opravimo kritni nakup. V primerih zamude dobave zaradi
višje sile lahko delno ali v celoti odstopimo od pogodbe ali zahtevamo izpolnitev
v kasnejšem terminu, ne da zaradi tega pri prodajalca nastanejo zahtevki proti
nam.
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c) Odškodninski zahtevki zaradi zamude dobave ali zaradi neizvršitve dobave se
ravnajo po nastali škodi in so v vsakem primeru dopustni.
(5) Plačila

a) Plačila izvršimo po prejemu preverljivega računa in, če ni bilo drugače
dogovorjeno, v roku 30 dni od prejema blaga oz. prejema računa, z odbitkom 3
% popusta ali neto po 60-tih dneh.
b) Prodajalec se strinja s kompenzacijo zahtevkov in obveznosti vseh vrst.
c) V primeru dobave ali storitve z napakami s strani prodajalca smo upravičeni, da
zadržimo plačilo dogovorjene cene do redne odprave napak oz. do ustreznega
nadomestilav primeru manjka.

(6) Dobavni roki / Prehod nevarnosti

a) Za dostavo veljajo objavljene ure za prejem blaga na posameznih prevzemnih
mestih. Za dostavo izven objavljenih ur je potrebno pridobiti naše izrecno
soglasje.
b) Prodajalec v primerih dvoma nosi vse nevarnosti do dejanskega prevzema, ki bo
z naše strani potrjen s podpisom prevzemnega zapisnika.

(7) Omejitev odgovornosti

a) Prodajalec se obvezuje, da bo vse podatke in informacije, za katere je izvedel iz
poslovnega razmerja z nami, obravnaval kot poslovno skrivnost. Ta obveznost se
razširja tudi na sodelavce in poddobavitelje prodajalca. Nadaljuje se tudi po
prenehanju poslovnega razmerja.
b) Risbe, modeli, šablone, vzorci in podobne stvari, ki jih damo dobavitelju na
razpolago ali jih plačamo za izvedbo naročila, ostanejo v naši lasti. Dobavitelj
odgovarja za njihovo izgubo ali poškodbe oz. napačno uporabo (npr.
posredovanje nepooblaščenim osebam) do pravilne vrnitve le-teh. Po prenehanju
pogodbe je te pripomočke potrebno vrniti brez posebnega poziva.
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