PROPLAST D.O.O.
SPLOŠNI POGOJI PRODAJE IN DOBAVE

1.

zamude. Istočasno zapade skupni preostali znesek ne
glede na zapadlost prejetih menic. Dobavitelj ima potem
pravico izvršiti še preostale dobave samo proti
predplačilu ali predložitvi varščine, lahko pa tudi odstopi
od pogodbe.
Neupoštevanje plačilnih pogojev ali poslabšanje plačilne
zmožnosti naročnika daje dobavitelju pravico, da začasno
ustavi dobavo, dokler naročnik ne izpolni svojih
obveznosti in po preteku primernega podaljšanega roka
ponovno pristopi k pogodbi.

Splošni pogoji

Za vse naše ponudbe in dobave veljajo sledeči pogoji. Ti
pogoji prodaje in dobave veljajo tudi za vse bodoče
poslovne odnose, čeprav niso ponovno izrecno
dogovorjeni. Spremembe in odstopanja od splošnih
pogojev prodaje in dobave so veljavni le, če jih dobavitelj
pisno potrdi.
Tehnični podatki o teži, dimenzijah, zmogljivostih in
porabah, navedeni v prospektih, risbah in publikacijah,
služijo splošnemu informiranju.
Dobavitelj si pridržuje lastninske in avtorske pravice na
predračunih stroškov, risbah in ostalih dokumentih, ki so
tretjim osebam dostopne le s pristankom dobavitelja.
2.

Če se stranki dogovorita za plačevanje na obroke in
naročnik dveh zaporednih obrokov ne poravna v
dogovorjenem plačilnem roku, celotni ostanek dolga
takoj zapade v plačilo, v kolikor dobavitelj od
zanesljivega vira pridobi neugodne informacije o kreditni
sposobnosti naročnika.

Ponudba in sklenitev pogodbe

Ponudbe dobavitelja so neobvezne in neobvezujoče.
Naročilo velja kot sprejeto, če je pisno potrjeno. Dodatni
(ustni) dogovori, spremembe in dopolnitve naročila so
veljavni in obvezujoči, če jih dobavitelj pisno potrdi.
Pri odstopu od naročila ima dobavitelj pravico do
obračuna odvojnih stroškov v višini 7,5% na netto
vrednost naročene opreme.
3.

6.

Dobavni rok se prične z dnem oddaje potrditve naročila,
vendar ne pred dostavo dokazil in dovoljenj, ki jih mora
priskrbeti naročnik, kakor tudi ne pred dospelostjo
dogovorjenega predplačila.
Rok dobave je izpolnjen, če je po njegovem preteku
predmet dobave zapustil tovarno ali je bila sporočena
pripravljenost za odpremo. Dobave pred iztekom roka in
delne dobave so dovoljene.

Cene

Če ni drugače določeno so cene do potrditve naročila
neobvezne.
Cene veljajo v tolarski protivrednosti brez DDV, franko
proizvajalec. V ceno ni vključeno pakiranje, tovor,
zavarovanje, montaža in ostali spremljajoči stroški
(skladiščenje, tuja posredovanja).
V kolikor se cene do izdobave spremenijo, si dobavitelj
pridržuje pravico do sprememb.
4.

Dobavni rok se lahko podaljša zaradi dogodkov, ki niso
vnaprej predvideni in katere proizvajalec in dobavitelj ne
moreta preprečiti, kot so npr. vojne, višje sile, notranji
nemiri, naravne ujme in nesreče. Prav tako se dobavni
rok podaljša odgovarjajoče zadržkom, ki niso po volji
dobavitelja – ne glede na to, če nastopijo pri proizvajalcu
ali dobavitelju, npr. motnje v obratovanju, delovni spori,
zakasnitve v dobavi bistvenih osnovnih surovin, če take
ovire dokazljivo vplivajo na zakasnitve dokončne
izdelave ali izdobave predmeta dobave. Dobavitelj lahko
odstopi od pogodbe, če zaradi prej omenjenih ovir ne
more izpolniti svojih obveznosti, enako pravico ima tudi
naročnik, če je zanj prevzem zaradi zakasnitve
nesprejemljiv. Odstopna pravica naročnika pa ni možna
kadar gre za naročilo posebnih izvedb ali posamičnih
izdelav.

Pogoji plačila

Plačila se izvajajo v dogovorjenih rokih in višini brez
kakršnegakoli odbitka, franko plačilno mesto dobavitelja.
Bančna nakazila veljajo kot plačilo šele po dospetju, čeki
in diskontirane menice po vnovčenju. Za izdajo menic je
potreben poseben dogovor. Vse nastale diskontne in
menične stroške nosi naročnik.
Kot plačilni dan velja pri vseh plačilnih sredstvih dan, v
katerem dobavitelj lahko razpolaga z zneskom.
Predplačila ali pogodbeno dogovorjene akontacije se ne
obrestujejo.
Naročnik ima pravico do kompenzacije le, kadar je
njegov zahtevek pravnomočno ugotovljen, nesporen in
pripoznan s strani dobavitelja. Poleg tega je naročnik
upravičen do uresničevanja zadržne pravice toliko kot
temelji njegov zahtevek na pogodbenem razmerju.
V primerih, ko je naročnik dobavitelju neznan, si le-ta
pridržuje pravico do predplačila ali plačila po povzetju.
5.

Rok dobave

Nadomestilo škode zaradi prekoračitve dogovorjenih
dobavnih rokov je izključeno, v kolikor dobavitelju ni
dokazano naklepno dejanje ali velika malomarnost.
Zgoraj opisana stanja dobavitelj ne nadomešča, tudi
potem ne, v kolikor nastanejo med tem časom, ko
dobavitelj predlaga podaljšanje. Začetek in konec takih
ovir mora dobavitelj takoj javiti naročniku.
Če naročnik zaradi podaljšanja dobavnega roka, ki
nastane izključno po krivdi dobavitelja, trpi škodo, potem
je ob upoštevanju vseh kriterijev upravičen zahtevati
povrnitev škode. Ta znaša za vsak polni teden zakasnitve
0,5%, vendar skupno največ 5% od vrednosti tistega dela
predmeta pogodbe, ki ga zaradi zamude ni bilo mogoče
pravočasno in v skladu s pogodbo uporabljati.

Zamuda pri plačilu

Pri prekokoračitvi plačilnih rokov, ki so navedeni v
potrditvi naročila oziroma v računu, se obračunajo
zakonske zamudne obresti, ki veljajo v času plačilne
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Če se izdobava podaljša zaradi okoliščin, za katere je
odgovoren naročnik, tedaj mu dobavitelj zaračuna
skladiščne in ostale stroške, začenši z začetkom meseca
po objavi pripravljenosti blaga za odpremo, v vrednosti
najmanj 1% zneska računa za vsak mesec skladiščenja.
Dobavitelj je upravičen, po določitvi in brezuspešnem
poteku primernega roka, razpolagati s predmetom
dobave, pri čemer si pridržuje pravico do nadomestitve
nastale škode.
7.

dobavitelju, dokler popolnoma ne izpolni vseh svojih
obveznosti.
V primeru da naročnik ne izpolnjuje svojih obveznosti iz
prejšnjega odstavka ima dobavitelj pravico, da sam
poskrbi za zgoraj omenjena zavarovanja na račun
naročnika.
Izpolnjevanje zavarovanja se uporabi v polnem obsegu za
ponovno usposobitev predmeta dobave. Pri totalnih
primerih škode se izplačila zavarovalnice uporabijo za
poplačilo ostanka prodajne cene, presežek gre naročniku.

Prevzem

Če se stranki dogovorita za prevzem, mora le-ta biti
opravljen takoj po sporočeni pripravljenosti za prevzem.
Če je prevzem brez krivde dobavitelja nepravočasen ali
nepopoln, se šteje, da je predmet dobave prevzet po
poteku tretjega delovnega dne od dne obvestila
pripravljenosti za prevzem.
Prevzem je veljaven tudi, kadar je predmet dobave
spuščen v pogon brez našega pristanka.
Za izvedbo prevzema mora naročnik zagotoviti vse
potrebne pogoje. Z izjemo naših stroškov za osebje, nosi
naročnik vse stroške povezane s prevzemom.

Naročnik ima posebno obveznost, da med trajanjem
pridržka lastništva ohranja predmet dobave v dobrem,
tehnično neoporečnem stanju in takoj izvede nujna
popravila. Dobavitelju mora vedno sporočiti lokacijo
predmeta dobave, v vsakem času pa mora dobavitelju ali
njegovim pooblaščencem omogočiti dostop do lokacije.
V času trajanja pridržka lastninske pravice je vsakršna
odtujitev, zastavitev, prenos zavarovanja, dajanje v najem
ali druga prepustitev predmeta dobave brez pisne
privolitve dobavitelja nedopustna. Naročnik je dolžan
dobavitelja nemudoma obvestiti o vsakem ogrožanju
njegove lastnine s strani rubeža, zadrževanja ali siceršnjih
posegov tretje osebe in izvršitelje opozoriti na lastništvo
dobavitelja.
Če skupni še dolžni znesek ni plačan v dogovorjenem
roku, naročniku takoj ugasne pravica do uporabe
predmeta dobave in dobavitelj je upravičen zahtevati
vračilo z izključitvijo vsake zadržne pravice. Dobavitelj
je upravičen, ne glede na plačilno obveznost naročnika,
pridobiti ponovno v posest predmet dobave.

Naročnik nima pravice odkloniti prevzema zaradi
nebistvenih napak ali motenj, ne glede na pravice iz 10.
poglavja.
8.

Prenos odgovornosti, odprema

V kolikor s potrdilom naročila ni drugače urejeno, velja
dobava CIF naročnik.
Odprema se izvede na račun in v odgovornosti naročnika.
Z vročitvijo odpreme železnici, špediterju ali prevozniku,
najkasneje ob izhodu iz tovarne, preide odgovornost na
naročnika, in sicer posebej tedaj, ko gre za delne dobave
ali če je dobavitelj prevzel tudi druge obveznosti, kot npr.
stroške odpreme, postavitve in montaže. Dobavitelju je
prepuščena možnost izbire transportnih sredstev, poti in
špediterjev, če naročnik ne zahteva drugače.

Uveljavljanje pravice do pridržka lastninske pravice
kakor tudi do rubeža predmeta dobave s strani dobavitelja
ne velja kot odstop od pogodbe.
10. Garancija
Za dobavljeno blago velja garancijski rok, ki ga določi
proizvajalec.

Morebitne zahtevke za poškodbe na transportu mora
prejemnik takoj ob prevzemu blaga uveljaviti in potrditi
pri zavarovalnici, špediterju ali prevozniku.
Zavarovanje proti škodam v transportu izvede dobavitelj
samo na izrecno željo in za račun naročnika.
Če naročnik ne zahteva predmeta dobave takoj, ko je le-ta
pripravljen za odpremo, je dobavitelj po lastni presoji
upravičen, da ga skladišči na račun in odgovornost
naročnika ter ga obračuna kot dobavljen predmet.

Naročnik mora dobavitelja ali proizvajalca nemudoma
pisno obvestiti o morebitnih napakah in okvarah ter mu
na njegovo zahtevo poslati okvarjene dele. Predmet
dobave z napako proizvajalec po lastni izbiri popravi ali
vzame nazaj in ga nadomesti z neoporečnim predmetom.
Stroške zamenjave in transporta prevzame proizvajalec v
okviru, ki ustreza vrednosti zamenjanih materialov in/ali
opravljenih popravil v garancijskem roku. Vse stroške, ki
presegajo ta okvir, nosi naročnik.

V primeru poškodovanja in primanjkljaja v transportu
naročnik nima pravice odkloniti prevzem blaga.

9.

Naročnik mora pri t.i. dodatni izpopolnitvi predmeta
dobave proizvajalcu oziroma dobavitelju brezplačno dati
na razpolago orodje, dvigala, monterje in pomožno
osebje. Prav tako mora naročnik omogočiti neoviran
dostop do predmeta dobave in proizvajalcu oz.
dobavitelju dati potreben čas in priložnost za dodatno
izpopolnitev predmeta dobave, v nasprotnem primeru
namreč proizvajalec oz. dobavitelj ne odgovarja za
nastale posledice.
V primeru ogrožanja varnosti obratovanja oz. če je
potrebno odvrniti nevarnost nesorazmerno velike škode,
ima naročnik pravico, da po dogovoru s proizvajalcem
oz. dobaviteljem sam ali s pomočjo tretje osebe odpravi
napake na predmetu dobave in hkrati zahteva ustrezna

Pridržek lastništva

Dobavitelj si pridrži pravico do lastništva nad predmetom
dobave vse dokler ne prejme vseh plačil iz dobavne
pogodbe (blago s pridržkom).
V času trajanja pridržka lastninske pravice je naročnik
dolžan dobavitelju zagotoviti in mu na poziv tudi
dokazati, da je blago s pridržkom na svoje stroške
zavaroval proti škodi zaradi kraje, loma, požara, vode in
proti ostalim škodam. Naročnik s tem vse svoje pravice iz
sklenjenih zavarovalnih pogodb nepreklicno odstopi
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povračila. Če naročnik oz. tretja oseba ravna nestrokovno
in nepravilno, proizvajalec oz. dobavitelj ne odgovarja za
nastale posledice.

Vsa gradbena dela morajo biti dokončana pred
postavitvijo, tako da se postavitvena dela lahko pričnejo
takoj po dobavi in brez prekinitev. Podstavek mora biti
dokazljivo ustrezen, popolnoma suh in trden, prostor v
katerem se postavitev vrši pa mora biti ustrezno zaščiten
pred vsemi zunanjimi vplivi ter dobro osvetljen,
nadzorovan in ki se da zakleniti.

V kolikor proizvajalec oz. dobavitelj popravilo ali dobavo
izvede z zamudo, lahko naročnik zahteva znižanje plačila
ali odstopi od dela pogodbe, ki zadeva okvare na
predmetu zamujene dobave. Če je preostali del pogodbe
za naročnika neuporaben, je upravičen do odstopa od
celotne pogodbe. Omenjene pravice veljajo tudi v ostalih
primerih neuspešnih popravil in zamujene dobave
nadomestnih delov.

Naročnik je dolžan na svoje stroške prevzeti in
pravočasno pripraviti sledeče:
- pomožno osebje in strokovnjake, katerih število
določi dobavitelj;
- za zagon in postavitev potrebne naprave in surovine;
- raztovor transportnih naprav in prevoz predmetov iz
transportnih sredstev na mesto postavitve.

Garancijski rok za popravila na predmetu dobave ter za
dobavo rezervnih delov je šest mesecev od zaključene
dodatne izpopolnitve predmeta dobave, vendar pa traja
vsaj do poteka prvotnega garancijskega roka, ki velja za
predmet pogodbe. Proizvajalec oz. dobavitelj ni dolžan
odpraviti napake toliko časa, dokler naročnik v celoti ne
izpolni svojih obveznosti iz dobavne pogodbe.

Transportno tveganje delov dobave nosi naročnik.
Dobavitelj je odgovoren, da je osebje za postavitev
skrbno izbrano. Višina odgovornosti je omejena na
povračilo, katero dobavitelj ni dobil zaradi nestrokovno
izbranega osebja za postavitev. Nadaljnji zahtevki
naročnika niso možni.

Proizvajalec oz. dobavitelj ne prevzema odgovornosti za
škode, ki so nastale iz naslednjih razlogov: neprimerna in
nestrokovna uporaba, samovoljna in pomanjkljiva
montaža ali zagon s strani naročnika ali tretje osebe,
naknadno opravljene spremembe na predmetu dobave s
strani naročnika ali tretje osebe, fizična obraba,
malomarno ali napačno ravnanje s servisiranjem ali
vzdrževanjem, neupoštevanje navodil za uporabo,
neprimerna oprema, osebje, mesto postavitve, kemični,
elektrokemični ali električni vplivi, kot tudi nenavadni
temperaturni in vremenski vplivi. Iz garancije so prav
tako izvzeti obrabni deli.
Nadaljnje pravice na podlagi napak in okvar, še posebej
zahteve naročnika za povračilo škod, ki niso nastale na
predmetu dobave, so izključene.

13. Zastaranje
Vsi zahtevki s strani naročnika iz kakršnegakoli razloga
zastarajo v dvanajstih mesecih od dne dobave predmeta
pogodbe.
14. Raba programske opreme
Kadar je v obsegu dobave tudi programska oprema, ima
naročnik neizključljivo pravico, da dobavljeno
programsko opremo vključno z njeno dokumentacijo
uporablja samo na predmetu dobave. Programska oprema
je vgrajena v določenem predmetu dobave. Uporaba
programske opreme na večih ali drugih nosilcih podatkov
je prepovedana.
Naročnik se obveže, da navedbe proizvajalca, še posebej
opombe o avtorskih pravicah, ne bo odstranil ali brez
njegove pisne privolitve spreminjal. Vse ostale pravice
glede programske opreme in dokumentacije, vključno s
kopijami, ostanejo dobavitelju programske opreme.

Pri dobavi rabljenih strojev in njegovih rezervnih delov
dobavitelj ne prevzema nikakršnega jamstva.

11. Splošna izključitev odgovornosti
Odgovornost dobavitelja je podana izključno v določbah,
ki so navedene v 10. poglavju in spodnjem odstavku.
Drugi zahtevki s strani naročnika, ki v teh določbah niso
navedeni, posebno zahtevki za povračilo škod, ki niso
nastale neposredno na predmetu dobave, so v celoti
izključeni.

15. Kraj izpolnitve in delna neveljavnost
Kraj izpolnitve je kraj podjetja dobavitelja. Če mora
dobavitelj opraviti posamezne storitve (npr. montažo), je
kraj izpolnitve kraj, kjer se morajo storitve opraviti. Kraj
izpolnitve za plačilne obveznosti naročnika predstavlja
plačilno mesto, navedeno v ponudbi, pogodbi in računu.

Izključitev odgovornosti dobavitelja pa ne velja v
naslednjih primerih, kadar gre za:
naklepno dejanje,
veliko malomarnost,
ogrožanje življenja in zdravja ljudi,
namenoma zamolčane pomanjkljivosti in napake na
predmetu dobave.

V primeru neveljavnosti posameznih pogodbenih določb
so preostale določbe za dobavitelja in naročnika v celoti
zavezujoče.
16. Sodna pristojnost

12. Dodatni pogoji dobave in postavitve
Sodna pristojnost pri vseh sporih, ki nastanejo posredno
in neposredno, je za obe strani Ljubljana. Dobavitelj je
upravičen odpreti pravni spor tudi pri sodišču, ki je
pristojno za sedež naročnika. Za tolmačenje pogodbe se
uporabi tekst v slovenskem jeziku.

Če je dobavitelj pooblaščen tudi za postavitev predmeta
dobave, ima pravico do poplačila vsakokratnih veljavnih
montažnih in demontažnih stroškov.
Čas potovanja in čakanja velja kot delovni čas. Obračuna
se vsakokratno veljavne stroške, ki se jih mora sporočiti
naročniku na njegovo zahtevo.

Ljubljana, 28.5.2004
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