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Općenito

Mjesto ispunjenja /
mjerodavni sud

Jamstvo / naknada štete

Rokovi / kašnjenje

a)

Ovi Opći uvjeti nabave vrijede za sve nabave i isporuke od prodavatelja, odnosno dobavljača (u daljnjem
tekstu Prodavatelj), ukoliko ugovorne stranke nisu izričito i u pisanom obliku dogovorile drugačije.

b)

Drugačiji uvjeti vrijede samo ukoliko su s naše strane potvrđeni u pisanom obliku. To vrijedi također i za
tiskane uvjete prodaje koji ne odgovaraju našim Općim uvjetima nabave.

c)

Obvezujuće su samo narudžbe i nalozi izdani u pisanom obliku, potpisani i s udarenim pečatom tvrtke, to
vrijedi također za dodatne narudžbe i naknadne narudžbe te kod izmjena i dopuna već ispostavljenih
narudžbi i naloga.

d)

Kako bi dodatni dogovori, odstupanja od ovih Uvjeta, dopune, isključenje ovih Uvjeta kao i sporazumi i
izjave bili valjani, trebaju biti u pisanom obliku. To vrijedi također i ako se ovaj zahtjev za pisanim oblikom
stavlja izvan snage.

e)

Eventualna ništavost pojedinih odredbi ovih Općih uvjeta nabave ili drugih ugovornih odredbi nema
nikakav učinak na valjanost ugovora i ovih Uvjeta. Ništava se odredba automatski zamjenjuje valjanom
odredbom koja pravno i gospodarski maksimalno odgovara željenoj svrsi.

a)

Kao mjesto ispunjenja za isporuku i plaćanje vrijedi sjedište kupca, čak i ako se predaja robe prema
dogovoru izvrši na nekom drugom mjestu.

b)

Isključivo mjerodavni sud je stvarno nadležni sud u Varaždinu, međutim, ovlašteni smo zahtijevati naša
prava i na općem mjerodavnom sudu prodavatelja.

c)

Vrijedi isključivo hrvatsko pravo uz isključenje UN-ovog trgovačkog prava.

a)

Prodavatelj jamči da njegova isporuka ili usluga ima zajamčena ili obično pretpostavljena svojstva, da
odgovara stupnju razvoja i priznatim pravilima tehnike kao i primjenjivim specifikacijama i standardima te
uzorcima koji su uzeti kao osnova, i to također i onda, ako isporučena roba ili dijelovi te robe nisu izrađeni
od strane prodavatelja.

b)

Prodavatelj daje jamstvo u trajanju od 2 godine nakon isporuke stvari koja je izvršena bez prigovora ili
nakon zaključenja usluge koje je izvršeno bez prigovora.

c)

U slučaju nastupanja jamstva imamo pravo, prema našem izboru tražiti zamjensku isporuku, popravljanje,
smanjenje cijene, ukloniti nedostatak na trošak samog prodavatelja ili ga dati ukloniti od strane treće
osobe ili također u slučaju sitnih nedostataka ugovor jednostrano raskinuti. Kod uklanjanja nedostatka od
strane prodavatelja, jamstveni rok za cijelu isporuku/uslugu koja je zahvaćena nedostatkom započinje
nanovo teći nakon prihvaćanja popravka s naše strane.

d)

Smatra se da je nedostatak odmah prijavljen kod vidljivih nedostataka u roku od šest tjedana od
preuzimanja, a kod skrivenih nedostataka u roku od šest tjedana od otkrivanja. Kod robe koja se obično
ostavlja zapakirana do korištenja ili kod neobrađene robe skrivenim se nedostacima smatraju oni
nedostaci koji se mogu utvrditi tek prilikom vađenja iz ambalaže, odnosno prilikom obrade.

e)

Nalogoprimac jamči za sve štete koje za nas nastanu zbog zakašnjele ili manjkave isporuke/usluge
njegovom krivnjom ili krivnjom suradnika koji su bili uključeni u svrhu izvršenja naloga.

a)

Specifičan dan isporuke određen je s naše strane. Ukoliko se isporuka izvrši nepravodobno ili nepotpuno,
možemo tražiti ispunjenje naših zakonskih prava bez određivanja dodatnog roka.

b)

Predvidljiva kašnjenja isporuke prodavatelj je dužan odmah po saznanju najaviti u pisanom obliku uz
navođenje razloga i očekivanog trajanja. Ukoliko u ovom slučaju nismo iskoristili svoje pravo iz gornje
točke, možemo nakon isteka bez rezultata primjerenog dodatnog roka određenog s naše strane, odustati
od ugovora i na teret prodavatelja izvršiti kupnju za pokriće. U slučajevima kašnjenja isporuke zbog više
sile možemo potpuno ili djelomično odustati od ugovora ili zahtijevati izvršenje u kasnijem roku, a da za
prodavatelja iz ovoga ne nastanu nikakva prava prema nama.

c)

Prava na naknadu štete zbog zakašnjele isporuke ili neisporuke se utvrđuju prema nastaloj šteti te su u
svakom slučaju dopuštena.
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Plaćanja

Rokovi isporuke /
prijelaz rizika

Ograničenje
odgovornosti

a)

Plaćanja vršimo nakon primitka računa koji je podložan ispitivanju te ako drugačije nije dogovoreno, u
roku od 30 dana od zaprimanja robe, odnosno primitka računa minus 3 % skonta ili neto nakon 60 dana.

b)

Prodavatelj izjavljuje da je suglasan s kompenzacijom potraživanja i obveza bilo koje vrste.

c)

Manjkave isporuke i usluge prodavatelja daju nam pravo da plaćanje za isporuke i usluge po
dogovorenim cijenama obustavimo do urednog uklanjanja nedostataka, odnosno do uredne nadopune
onoga što nedostaje.

a)

Vrijedi objavljeno vrijeme prijama robe pojedinih pogona. Za isporuke izvan tog vremena potrebna je naša
izričita suglasnost.

b)

Prodavatelj snosi u slučaju dvojbe ukupne rizike do stvarnog preuzimanja, koje se potvrđuje u obliku
zapisnika o primopredaji koji smo dužni potpisati.

a)

Prodavatelj se obvezuje da će sve podatke i informacije koje su mu postale poznate tijekom poslovnog
odnosa s nama tretirati kao poslovnu tajnu. Ova obveza se odnosi i na djelatnike i poddobavljače
prodavatelja. Ova obveza traje i dalje nakon završetka poslovnog odnosa.

b)

Crteži, modeli, šablone, uzorci i slični predmeti koji su stavljeni na raspolaganje ili su plaćeni s naše
strane u svrhu izvršenja određenog naloga, ostaju u našem vlasništvu. Dobavljač odgovara za njihov
gubitak ili njihovo oštećenje, odnosno zlouporabu (npr. davanje neovlaštenim osobama) do urednog
povrata. Nakon prestanka ugovora potrebno je vratiti ova pomoćna sredstva bez posebnih zahtjeva za
povratom.
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