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1. Obseg

1.1 Ti splošni pogoji poslovanja pri nakupu se uporabljajo pri vseh poslovanjih 
(dobave in storitve) z dobaviteljem, tudi če ni izrecnega sklica nanje. Kateri 
koli splošni pogoji, ki bi odstopali od teh splošnih pogojev poslovanja pri naku-
pu, nas ne zavezujejo, razen če izrecno pisno soglašamo z njihovo uporabo. 
V izogib dvomu sprejem dobave, storitev ali plačila ne pomenijo soglasja.

1.2 Ti splošni pogoji poslovanja pri nakupu se uporabljajo samo pri poslovanju z 
gospodarskimi subjekti.

1.3 Sklicevanje na „pisno obliko“ oziroma „pisnost“ je potrebno razumeti v pove-
zavi z dokumenti, ki niso v elektronski obliki in vsebujejo lastnoročen podpis 
(vključno s faksom), medtem ko je sklicevanje na „zapisano obliko“ potrebno 
razumeti v zvezi z dokumenti, ki bodisi vsebujejo ali ne vsebujejo lastnoroč-
nega podpisa (med drugimi tudi e-pošta).

2. Sklenitev pogodbe

2.1 Ponudbe oziroma ocene stroškov, ki jih pripravi in izda dobavitelj, so brezplač-
ne in nas ne zavezujejo.

2.2 Naše naročilo nas zavezuje le v primeru, če ga dobavitelj v zapisani obliki 
potrdi najkasneje v roku dveh tednov.

2.3 Če potrditev našega naročila odstopa od naročila, zlasti glede cene ali doba-
vnih rokov, nas mora dobavitelj o tem ločeno obvestiti v zapisani obliki. Pot-
rditev naročila s takšnimi odstopanji se ne šteje za potrditev našega naročila, 
razen če v zapisani obliki potrdimo strinjanje s takšno potrditvijo naročila.

2.4 Izključena je odškodninska odgovornost za napake, ki bi se po sklenitvi pog-
odbe zgodile na naši strani brez naše krivde, npr. zaradi napak pri prenosu, 
nesporazumi itd.

2.5 Pridržujemo si pravico, da vse do izpolnitve zahtevamo spremembe glede 
stanja ali kakovosti, dobave ali dobavnega roka predmeta naročila in/ali na-
ročene storitve, razen če bi takšne spremembe za dobavitelja predstavljale 
nerazumno breme.

3. Tehnične spremembe, spremembe v proizvodnji 

3.1 Pridržujemo si pravico, da ob predhodnem obvestilu dobavitelju spremenimo 
specifikacije in zahtevamo, da dobavitelj ustrezno tehnično prilagodi predme-
te dobave. Če zaradi sprememb na predmetih dobave, ki so bile opravljene 
na našo zahtevo, nastanejo dodatni stroški, ki se nanašajo na ceno enote 
ali predstavljajo enkratne stroške, nosimo takšne stroške mi, če smo se k 
temu predhodno zavezali v zapisani obliki. Če se zaradi sprememb, ki so bile 
opravljene na našo zahtevo, stroški znižajo, se cena enote v našo korist ust-
rezno zmanjša. Dobavitelj nas mora vselej nemudoma obvestiti o morebitni 
spremembi stroškov.  

3.2 Kakršne koli spremembe v proizvodnji, vključno z, vendar ne omejeno na 
spremembo orodja, uporabo novih proizvodnih metod ali spremembo oziro-
ma preselitev lokacije proizvodnje, spremembo uporabljenega materiala, kot 
tudi morebitne spremembe v zvezi s poddobavitelji, so dovoljene le z našim 
predhodnim soglasjem, ki ga podamo v zapisani obliki. Obvestila morajo biti 
podana z uporabo PCN (Obvestilo o spremembi proizvoda; Product Change 
Notification), ki mora biti poslano v pisni obliki.

4. Okvirna naročila, posamezna naročila

4.1 Pri okvirnih naročilih in trajnih nalogih obvestimo dobavitelja o količini in vrsti 
dobave s posameznimi naročili (call-offs). Če ni dogovorjeno drugače, so 
takšna posamezna naročila zavezujoča, razen če jim dobavitelj nasprotuje v 
zapisani obliki v roku 3 delovnih dni od njihovega prejema.

4.2 V primeru, da dobavitelj posameznega naročila ne more izpolniti v rokih, ki so 
v njem določeni, se uporabi točka 5.2 teh splošnih pogojev.

5. Roki in zamuda

5.1 Dogovorjeni datumi in roki so zavezujoči in jih treba dosledno spoštovati. Šte-
je se, da je za presojo pravočasnosti izpolnitve obveznosti odločilen trenutek 
prejema predmeta dobave in/ali ustrezna izvedba storitve na dogovorjenem 
kraju izpolnitve ali kraju izpolnitve, določenem z naše strani.

5.2 Takoj, ko dobavitelju postane jasno, da bi lahko prišlo do zamude z dobavami 
ali z izvedbo storitev, nas mora o tem obvestiti v zapisani obliki in se z nami 
skupaj dogovoriti glede novega roka.  Dokler nov datum ni določen oziroma 
v primeru, da sploh ni določen, se šteje, da je dobavitelj v zamudi z dobavo. 

Morebitne dodatne stroške, ki nastanejo zaradi tega, nosi dobavitelj.

5.3 V primeru, da so dobave ali storitve opravljene pred dogovorjenim rokom do-
bave, si pridržujemo pravico do njihove zavrnitve. Poleg tega si pridržujemo 
tudi pravico do zavrnitve delnih dobav oziroma delnih storitev.

5.4 V primeru zamude dobavitelja si pridržujemo pravico zahtevati pogodbeno 
kazen v višini 0,5% od vrednosti relevantnega naročila za vsak začeti teden 
zamude, vendar skupno največ v znesku 5% od vrednosti relevantnega na-
ročila. Pogodbeno kazen lahko zahtevamo, dokler ni v celoti plačan predmet/
storitev, ki je bil dobavljen oziroma opravljena prepozno. Pogodbena kazen se 
odšteje od odškodnine zaradi zamude, ki jo mora poravnati dobavitelj. Pogo-
dbena kazen ne izključuje morebitnih zahtevkov za dodatno škodo. Dobavitelj 
nam je dolžan povrniti vso škodo in stroške, ki nam nastanejo zaradi zamude 
pri dobavi - vključno z, vendar ne omejeno na škodo in stroške, nastale zaradi 
ustavitve proizvodnje oziroma dodatnih nakupov, ki bi jih bilo treba izvesti. Ra-
zen če izrecno izjavimo drugače, sprejem dobave oziroma storitve, z izvedbo 
katere je dobavitelj v zamudi, ne pomeni odpovedi zahtevkom, do katerih smo 
upravičeni zaradi zamude z izvedbo takšne dobave oziroma storitve.

5.5 Če je dobavitelj v zamudi, mu bomo omogočili dodaten rok za izpolnitev, ra-
zen v primeru, da ga skladno z zakonom ni potrebno postaviti. V primeru, da 
dobavitelj tudi v dodatnem roku ne izpolni svoje obveznosti, si pridržujemo 
pravico, da po lastni presoji odstopimo od pogodbe, bodisi v celoti ali delno, 
in/ali zahtevamo odškodnino. Navedeno ne vpliva na pravico do uveljavljanja 
drugih zahtevkov, ki jih imamo po zakonu. V primeru ponavljajočih se zamud 
ali v primeru ponavljajočih se neustreznih dobav ali storitev, si pridržujemo 
pravico do odstopa od pogodbe, bodisi v celoti ali delno, tudi v zvezi z doba-
vami ali storitvami, ki še niso zapadle ali opravljene ali ki izhajajo iz okvirnih 
naročil oziroma trajnih nalogov ali iz drugih dogovorov ali pogodb. Navedeno 
ne vpliva na pravico do uveljavljanja drugih zahtevkov, ki nam pripadajo.

5.6 V primeru, da nismo zmožni sprejeti dobave ali storitve zaradi okoliščin, ki jih 
kljub dolžni skrbnosti ne moremo preprečiti, se rok za sprejem podaljša za čas 
trajanja takšne ovire. Če zaradi obstoja takšnih okoliščin sprejem ni možen 
v obdobju, ki je daljše od 6 mesecev, smo upravičeni odstopiti od pogodbe, 
bodisi v celoti ali delno. V tem primeru je izključena možnost uveljavljanja 
odškodninskih zahtevkov s strani dobavitelja.

6. Kraj izpolnitve, prehod nevarnosti, nadomestni deli, višja sila 

6.1 Kraj izpolnitve za vse dobave in storitve dobavitelja bo kraj, ki bo določen z 
naše strani.

6.2 O vsaki odpremi nas je potrebno obvesti z obvestilom o odpremi.

6.3 Nevarnost popolnega ali delnega uničenja, škode ali poslabšanja predmeta 
dobave preide na nas ob dobavi oziroma izročitvi na z naše strani določenem 
kraju izpolnitve.

6.4 Kraj izpolnitve bomo določili v naročilu.

6.5 Dobavitelj se zavezuje, da nas bo tekom celotnega obdobja predvidene 
tehnične uporabe predmetov dobave in še najmanj 10 let po koncu serijske 
proizvodnje naših izdelkov oskrboval z nadomestnimi deli pod sprejemljivimi 
pogoji. V primeru, da bi dobavitelj nameraval prenehati s proizvodnjo predme-
ta dobave, ki nam ga dobavlja, vključno z, vendar ne omejeno na nadomestne 
dele, polizdelke ali surovine, nas mora o tem obvestiti v zapisani obliki naj-
manj 12 mesecev pred takim prenehanjem, da bi se lahko vnaprej dogovorili 
za zadnji nakup teh predmetov.   

6.6 V primeru višje sile, delovnih sporov, motenj pri obratovanju, za katere nismo 
odgovorni, javnih nemirov, vladnih ukrepov in drugih dogodkov, ki niso pod 
našim nadzorom, smo za čas trajanja takšnih okoliščin prosti obveznosti spre-
jema predmetov dobave ali storitev. Če takšni dogodki trajajo določeno časo-
vno obdobje, ki ni zanemarljivo, in povzročijo zmanjšanje naših potreb – med 
drugim zaradi nabav, ki bi jih izvedli prek drugih virov in ki bi bile v vmesnem 
času nujno potrebne – si pridržujemo pravico do odstopa od pogodbe, bodisi 
v celoti ali delno, v roku enega meseca po prenehanju dogodka. Navedeno ne 
vpliva na pravice, ki nam pripadajo po drugi podlagi.

7. Cene, plačilo, prihranek stroškov 

7.1 Dogovorjene cene se štejejo kot dokončne in vključujejo prevoz, embalažo in 
druge dodatne stroške, ki nastanejo v zvezi z dobavo na z naše strani določe-
nem kraju izpolnitve. Če v zapisani obliki ni posebej dogovorjeno drugače,  za 
cene velja klavzula dobavljeno ocarinjeno (DDP) (v skladu s trenutno veljavni-
mi Incoterms). Morebitne podražitve, ne glede na razlog zanje, tudi v primeru 
okvirnih pogodb ali trajnih nalogov, priznamo le v primeru, da smo v zvezi z 
njimi sklenili izrecen dogovor v zapisani obliki.
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7.2 Račune je potrebno izdati brez odlašanja takoj po odpremi predmetov doba-
ve in/ali ustrezni izvedbi storitev. Računi se izdajo v izvirniku, posamično za 
vsako naročilo, z opredelitvijo številke naročila; DDV se na računu navede 
ločeno. Šteje se, da računi, ki niso izdani v predpisani obliki, niso bili izdani. 
Obveznost plačila velja le za tiste dobave, storitve in račune, ki ne vsebujejo 
napak in so skladni z naročilom. 

7.3 Če ni dogovorjeno drugače, se  plačila izvedejo v roku 14 dni po prejemu 
računa z obračunanim 3% popustom oziroma v roku 30 dni z obračunanim 
2% popustom ali pa v 60 dneh brez obračunanega popusta. Popust se odš-
teje od zneska na računu, ki vključuje DDV. Navedeni roki začnejo teči po 
prejemu računa oziroma – v primeru, da račun prejmemo pred predmetom 
dobave – ob prejemu blaga, vendar v nobenem primeru pred dogovorjenim 
datumom dobave. 

7.4 Dovoljena je uporaba čekov in menic kot plačilnih sredstev.

7.5 Dobavitelj lahko terjatve, ki jih ima do nas, odstopi tretjim osebam le z našim 
predhodnim soglasjem.

7.6 Morebiten prihranek stroškov iz naslova medsebojnega sodelovanja se en-
akomerno razdeli med stranki. Če je prispevek ene stranke v prihranku bist-
veno večji, se delitev izvede sorazmerno s prispevkoma strank.

8. Spoštovanje predpisov, prepoved določenih snovi, izvoz, carina

8.1 Dobavitelj mora poskrbeti, da so glede posameznega predmeta dobave iz-
polnjene vse določbe oziroma zahteve relevantnih predpisov – vključno z, 
vendar ne omejeno na vse določbe v zvezi v varnostjo in varstvom okolja. Pri 
vseh dobavah je potrebno upoštevati tudi določbe relevantnih direktiv EU. 

8.2 Dobavitelj se v zvezi z vsako posamezno dobavo zavezuje izpolniti vse zah-
teve oziroma obveznosti, ki se v skladu z ustreznimi zakonskimi določbami 
in drugimi predpisi nanašajo na prepoved določenih snovi. To velja zlasti za 
zahteve in obveznosti na podlagi REACH Uredbe ES št. 1907/2006, RoHS Di-
rektive 2011/65/EU, ob upoštevanju sprememb in dopolnitev, ter predpisov, ki 
so bili sprejeti v okviru njunega prenosa v nacionalno zakonodajo držav članic 
EU. Dobavitelj nam je na zahtevo dolžan predložiti pisno izjavo o skladnosti za 
posamezen proizvod, ki v enaki meri velja tudi za naše kupce in jo lahko v ta 
namen tudi posredujemo našim kupcem. 

8.3 Ne glede na zahteve predpisov ni dovoljeno uporabiti katere od snovi, ki je 
navedena na našem E.G.O.  Seznamu prepovedanih snovi. Trenutna različica 
tega seznama je na voljo na:  http://www.egoproducts.com/en/my-ego/sup-
plier-platform/?eID=dam_frontend_push&docID=2936

8.4 Dobavitelj je dolžan poskrbeti, da za predmete dobave ne veljajo nobene ome-
jitve izvoza. V primeru morebitnega obstoja takšnih omejitev izvoza, nas je 
dobavitelj o tem dolžan pred dobavo izrecno obvestiti v zapisani obliki.  

8.5 Dobavitelj nam je na našo zahtevo dolžan priskrbeti potrdila o poreklu, izjave 
dobavitelja, statistične podatke o blagu in/ali reference blaga, kot tudi dodatno 
dokumentacijo/podatke, ki bi bili potrebni za izpolnitev izvoznih zahtev.

8.6 Uvoženi predmeti dobave morajo biti dobavljeni s plačano carino. Dobavitelj 
se zavezuje na svoje stroške omogočiti preglede carinskih organov, predložiti 
vse potrebne deklaracije, izjave in informacije in pridobiti vsa potrebna soglas-
ja pristojnih organov.   

8.7 V primeru dobav in storitev, ki so opravljene iz drugih držav članic EU (tj. držav, 
ki niso Slovenija), je potrebno navesti EU identifikacijsko številko za DDV.   

9. Skladnost delovanja

 Dobavitelj se zavezuje, da bo spoštoval ter ravnal skladno z našo etično 
poslovno politiko, določeno z našim Kodeksom ravnanja, katerega trenutna 
različica je na voljo na: http://www.egoproducts.com/en/my-ego/supplier-plat-
form/?eID=dam_frontend_push&docID=2435

10. Omejena dolžnost pregleda prejetega blaga oziroma dolžnost obvestila o na-
pakah

 Dobavitelj se zavezuje dobavljati zgolj takšne predmete dobave, ki so bili 
predmet neprekinjenega nadzora in odobritve, zaradi česar se odpoveduje 
podrobnemu pregledu prejetega blaga v naših prostorih oziroma delovni lo-
kaciji. Naša dolžnost pregleda predmetov dobave ter posredovanja obvestila 
o napakah je omejena na naslednje: ob prejemu bomo zgolj preverili istovet-
nost ter opravili pregled morebitne zunanje škode, ki bi na predmetih dobave 
nastala pri prevozu. Po tem bomo predmete dobave pregledali le v okviru 
rednega poslovanja med njihovo uporabo v proizvodnji. O napakah, ki bi jih 

odkrili na tak način, ter o morebitnih očitnih napakah bomo podali obvestilo v 
10 delovnih dneh. Šteje se, da je obvestilo podano pravočasno, če je poslano 
dobavitelju v zapisani obliki na zadnji dan roka in se v takšnem primeru doba-
vitelj odpoveduje ugovoru prepoznega obvestila o napakah. 

11. Stvarne in pravne napake 

11.1 Jamstvo za kakovost in obstojnost za čas trajanja garancijske dobe 36 me-
secev velja v zvezi z dogovorjenimi specifikacijami glede stanja proizvoda in 
njegove kakovosti.

11.2 Dobavitelj je odgovoren za to, da so dobavljeni predmeti in opravljene storitve 
skladni s predpisi in z odločbami pristojnih organov glede njihove prodaje in 
uporabe in da ne kršijo nobenih pravic industrijske lastnine ali drugih pravic 
tretjih oseb. Predmeti dobave proizvedeni in storitve opravljene morajo biti v 
skladu z najsodobnejšo tehniko, ki že obstaja ali jo je mogoče predvideti ob 
dobavi oziroma izvedbi, kot tudi v skladu z zakonskimi določbami, pravili o 
tehničnih preskusih in predpisi glede preprečevanja nesreč. Prav tako morajo 
biti v skladu z DIN standardi in predpisi EZS (Elektrotehniška zveza Slovenije), 
kot tudi v skladu z drugimi najsodobnejšimi standardi in smernicami. Dobavitelj 
je odgovoren za kakovost dobavljenih predmetov in opravljenih storitev, kar 
vključuje izvedbo ustreznih testov, zlasti v okviru dogovorjenih specifikacij.

11.3 V primeru stvarnih in pravnih napak smo brez omejitev upravičeni uveljaviti 
vse pravice, ki jih določa zakon. Pridržujemo si pravico izbrati način naknadne 
izpolnitve (odpravo napak ali zamenjavo). Vse stroške, ki bi bili potrebni za 
odpravo napak ali zamenjavo, nosi dobavitelj. Če dobavitelj ne ravna v skladu 
z zahtevo za odpravo napak ali zamenjavo v razumnem roku ali če zahtevo 
izpolni na neustrezen način ali če je zaradi nujnega razloga potrebna tako-
jšnja odprava napak, si pridržujemo pravico poskrbeti za odpravo napake na 
stroške dobavitelja ali pa napake odpraviti sami ali opraviti nadomestni nakup 
na stroške dobavitelja.

 Če od dobavitelja zahtevamo naknadno izpolnitev oziroma predelavo, bo do-
bavitelj v ta namen, če bo to potrebno, razstavil predmet dobave z napako in 
ga nadomestil s predmetom dobave brez napake. Če dobavitelj tega ne more 
storiti z razumnimi stroški ali tega ne more storiti iz drugih razlogov, si pridržu-
jemo pravico to storiti sami na stroške dobavitelja.

 Alternativno lahko zahtevamo, da se cena predmeta dobave z napako ust-
rezno zmanjša, ali pa zadržimo predmet dobave, pripravljen za prevzem s 
strani dobavitelja, in obenem bodisi obdržimo kupnino ali zahtevamo povračilo 
kupnine ali pa zavržemo predmet dobave z napako na stroške dobavitelja.

11.4 Če ni dogovorjeno drugače, smo upravičeni uveljavljati naše pravice v roku 
24 mesecev od obvestila o konkretni stvarni napaki ali seznanitve z obstojem 
pravne napake.

11.5 Če nam zaradi napak predmetov dobave ali opravljenih storitev nastanejo 
stroški, vključno z, vendar ne omejeno na prevozne, potovalne, delovne ali 
materialne stroške, stroške vhodnega pregleda v obsegu, ki presega običajne-
ga, ali stroške razvrščanja, nam bo dobavitelj povrnil te stroške. Med stroške, 
ki jih je dolžan povrniti dobavitelj, sodijo tudi stroški montaže in demontaže, 
stroški odpoklica in stroški izpada proizvodnje (vključno z ustavitvijo proizvod-
ne linije). Dobavitelj je dolžan povrniti stroške ne glede na to, ali so stroški 
nastali v naših prostorih oziroma na naši delovni lokaciji ali prostorih oziroma 
delovni lokaciji našega kupca.

11.6 Dobavitelj mora zagotoviti sledljivost dobavljenih predmetov. Dobavitelj mora 
poskrbeti, da je ob odkritju napake le-to mogoče povezati s konkretno dobavo, 
da se na ta način lahko ugotovi obdobje odgovornosti za napake ter ugoto-
vi skupna količina vseh prizadetih predmetov dobave. Če v primeru stvarne 
napake in/ali odgovornosti za izdelek sledljivost ni mogoča, nam je dobavitelj 
dolžan plačati odškodnino za škodo oziroma nevšečnosti, ki bi jih imeli zaradi 
tega. Če relevantnega obdobja, v katerem je dobavitelj odgovoren za stvarne 
napake posameznega predmeta dobave z napako, ni mogoče ugotoviti zaradi 
izostanka sledljivosti, se dobavitelj ne more sklicevati na potek roka za uvel-
javljanje stvarnih napak, razen če lahko dokaže, da je ta rok nedvomno že 
potekel.

11.7 V primeru, da kateri od naših kupcev zoper nas uveljavlja odškodninski zahte-
vek iz naslova napak predmetov dobave, ki smo jih kupili od dobavitelja (in so 
bodisi vgrajeni ali ne), in pod pogojem, da je rok, v katerem naš kupec lahko 
uveljavlja stvarne napake, že potekel, v razmerju do dobavitelja v okviru ob-
veznosti omejevanja škode nimamo nobene dolžnosti zoper kupca uveljavljati 
ugovora, da ni opravil ustreznega pregleda blaga oziroma ustrezno notificiral 
napake ali da je rok, v katerem kupec lahko uveljavlja stvarne napake, že 
potekel.

http://www.egoproducts.com/en/my-ego/supplier-platform/?eID=dam_frontend_push&docID=2936
http://www.egoproducts.com/en/my-ego/supplier-platform/?eID=dam_frontend_push&docID=2936
http://www.egoproducts.com/en/my-ego/supplier-platform/?eID=dam_frontend_push&docID=2435
http://www.egoproducts.com/en/my-ego/supplier-platform/?eID=dam_frontend_push&docID=2435
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12. Odgovornost za izdelke in zagotovilo o kakovosti

12.1 V primeru, da je podana naša odgovornost za napako izdelka, ali če na drug 
način utrpimo škodo v zvezi z napakami predmeta dobave, vključno z, vendar 
ne omejeno na škodo zaradi potrebnih odpoklicev, nadgradnje, itd., nas bo 
dobavitelj na našo zahtevo odškodoval glede katere koli škode, ki bi nastala 
zaradi napake predmeta dobave. V takih primerih dobavitelj nosi vse stroške, 
vključno z morebitnimi pravdnimi stroški. Dobavitelj se zavezuje skleniti in 
vzdrževati ustrezno zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke z mi-
nimalnim kritjem 2 milijona EUR za posamezen zahtevek.

12.2 Dobavitelj se zavezuje uporabiti in vzdrževati ustrezen in sodoben sistem za-
gotavljanja kakovosti ter pripraviti in hraniti dokumentacijo o vseh relevantnih 
podatkih za najmanj 10 let. V primeru, da je podana naša odgovornost za 
izdelke, nam mora dobavitelj predložiti relevantno dokumentacijo in evidence.

13. Pravice industrijske lastnine

13.1 Dobavitelj mora poskrbeti, da predmeti dobave ali opravljene storitve ne kršijo 
nobenih pravic industrijske lastnine domačih ali tujih oseb, in hkrati jamči, da 
jih skladno z določbami avtorskega lahko prosto uporabljamo in z njimi trgu-
jemo doma in v tujini. V primeru, da smo odgovorni za kršitev pravic indust-
rijske lastnine domačih ali tujih oseb, povezanih z dobavljenimi predmeti ali 
opravljenimi storitvami, nas bo dobavitelj na našo zahtevo odškodoval glede 
katere koli škode, ki bi nastala na tej podlagi. To pravico lahko uveljavimo ne 
glede na to, ali je podana krivda dobavitelja. Navedeno ne vpliva na pravico 
do uveljavljanja drugih zahtevkov, ki nam v zvezi s predmeti dobave oziroma 
opravljenimi storitvami pripadajo zaradi pravnih napak. 

13.2 Dobavitelj nas je dolžan na našo zahtevo obvestiti o vseh pravicah industri-
jske lastnine, ki jih ima sam in/ali imetnik licence v zvezi s predmeti dobave 
in ponujenimi storitvami. V primeru, da se dobavitelj seznani s kršitvijo pravic 
industrijske lastnine, nas je dolžan o tem brez odlašanja obvestiti v zapisani 
obliki, ne da bi ga bilo treba k temu posebej pozvati.

13.3 V primeru, da dobavljeni predmet ali opravljena storitev krši pravice industri-
jske lastnine, se dobavitelj zavezuje, da bo po lastni presoji in na svoje stroške 
bodisi prilagodil dobavljeni predmet ali opravljeno storitev na način, da naša 
uporaba oziroma koriščenje predmeta oziroma storitve ne bo pomenila kršitve 
pravic industrijske lastnine, hkrati pa bosta dobavljeni predmet oziroma opra-
vljena storitev v skladu s pogodbenim dogovorom, ali pa bo za našo korist 
pridobil pravico uporabe oziroma koriščenja. Če dobavitelj tega ne stori, je 
dolžan po naši izbiri bodisi sprejeti nazaj predmet dobave oziroma opravljeno 
storitev ob povračilu stroškov in/ali nam nadomestiti vso nastalo škodo.

14. Lastninska pravica

14.1 Pridržujemo si lastninsko pravico na vseh orodjih, kalupih, vzorcih, modelih, 
profilih, risbah, standardnih tehničnih specifikacijah, glavnih risbah, merilnih 
napravah in drugih evidencah, ki jih priskrbimo; ničesar od navedenega ni 
dovoljeno dati na razpolago tretji osebi ali kakor koli uporabiti za dobaviteljeve 
lastne potrebe brez našega izrecnega soglasja. Dobavitelj je dolžan preprečiti 
nepooblaščen dostop do navedenih predmetov ali njihovo uporabo in, če ni 
dogovorjeno drugače, jih vrniti v primernem stanju najkasneje skupaj z do-
bavo – v primeru dolgoročnih pogodb o dobavi pa ob zaključku dobavnega 
razmerja. Dobavitelj ne sme zadržati nobene kopije navedenih predmetov in 
na njih tudi nima pridržne pravice. Orodje, ki je v naši lasti, je potrebno označiti 
kot takega. Dobavitelj je dolžan predložiti dokaz o ustreznem zavarovalnem 
kritju.

14.2 Dobaviteljev pridržek lastninske pravice velja le razmerju do predmetov doba-
ve, glede katerih še ni bila v celoti plačana kupnina. Izključen je podaljšani ali 
razširjeni pridržek lastninske pravice dobavitelja.

15. Pravica uporabe

 Dobavitelj nam bo podelil licenco, ki bo neizključna, z veljavnostjo po vsem 
svetu, neodplačna, prenosljiva, s pravico dajati v podlicenco in časovno neo-
mejena, v zvezi z bistvenimi deli vseh tehničnih informacij, evidenc in po-
datkov, dokumentacije, programske opreme, predmetnih izvornih kod in dru-
gih avtorskih del, ki bi bila ustvarjena v okviru izpolnjevanja pogodbe ali bi 
bila potrebna za pogodbeno rabo dobav in storitev. Licenca bo med drugim 
vključevala pravico uporabe, in sicer pravico reproduciranja, uporabo dela v 
spremenjeni obliki (npr. s spremembo, predelavo ali dopolnitvijo) in pravico 
distribuiranja.

16. Zaupnost, javnost

16.1 Dobavitelj mora varovati kot zaupne vse tehnične podatke in druge poslovne 
ali tehnične informacije, ki niso javno razkrite, pa so mu bile razkrite na pod-

lagi poslovnega razmerja z nami. Navedeno ne velja za morebitna razkritja, 
ki se zahtevajo skladno z zakonom. Dobavitelj lahko te informacije uporablja 
samo v zvezi z izpolnitvijo naših naročil in jih je upravičen razkriti le tistim 
zaposlenim, ki se morajo z njimi seznaniti zaradi ustrezne izpolnitve naročila.

16.2 Dobavitelju brez našega pisnega soglasja ni dovoljeno poročati  o sodelovan-
ju z nami oziroma oglaševati tega sodelovanja, nas vključiti na seznam svojih 
referenc ali uporabljati naš logo.

17. Programska oprema

17.1 Programsko opremo je potrebno dobaviti na običajnih napravah oziroma me-
dijih za shranjevanje podatkov v strojno berljivi kodi, skupaj z dokumentacijo 
oziroma navodili za uporabnike.

17.2 V primeru, da je programska oprema razvita posebej za nas, nam mora doba-
vitelj zagotoviti izvorno kodo, vključno z dokumentacijo proizvajalca.

17.3 V zvezi s programsko opremo, ki jo razvije za nas, in pripadajočo dokumen-
tacijo proizvajalca (vključno s posameznimi deli), nam bo dobavitelj podelil 
pravico uporabe, zlasti pravico reproduciranja, uporabo dela v spremenjeni 
obliki (npr. s spremembo, predelavo ali dopolnitvijo) in pravico distribuiranja. V 
primeru, da na navedenih delih obstajajo pravice tretje osebe, ki ne omogoča-
jo prenosa avtorskih pravic na način, opisan v prejšnjem stavku, se bomo z 
dobaviteljem v pogodbi dogovorili o razumnem obsegu naše licence.

17.4 Dobavitelju ni dovoljeno narediti duplikatov, predelati ali kako drugače upora-
biti rezultatov dela, ki je bilo opravljeno oziroma razvito za nas, ne v celoti ne 
delno.

17.5 Dobavitelju ni dovoljeno objaviti rezultatov dela, ki je bilo opravljeno oziroma 
razvito za nas, ne v celoti ne delno.

17.6 Dobavitelj nam bo podelil licenco, ki bo neizključna, prenosljiva, prostorsko in 
časovno neomejena, za uporabo in kopiranje dobavljene programske opreme 
na način, ki omogoča njeno vključitev v druge proizvode, oziroma za uporabo 
ali kopiranje s strani povezanih podjetij v skladu s točko 20. ter naših distribu-
terjev.

17.7 Če s pravnega vidika ni mogoče zagotoviti oziroma podeliti pravice iz te točke, 
nas je dobavitelj dolžan o tem pisno obvestiti pred sklenitvijo pogodbe, pri 
čemer mora navesti tudi razloge, zakaj takšna zagotovitev oziroma podelitev 
ni mogoča.

17.8 Dobavitelj jamči, da noben del dobavljene programske opreme ob dobavi ne 
vsebuje kakršne koli zlonamerne programske opreme (malware), ki ima na-
men ali je zmožna dobavitelju ali tretji osebi omogočiti nepooblaščen dostop 
v naš računalniški sistem oziroma brez našega soglasja brati, pisati, kopirati, 
spreminjati, poškodovati ali brisati programsko opremo ali podatke v našem 
računalniškem sistemu oziroma sprožiti začetek takšnih procesov v oziroma 
na našem računalniškem sistemu brez odobritve z naše strani. 

18. Omejitev odgovornosti

 Odgovorni smo za naklep in hudo malomarnost. Za lahko malomarnost od-
govarjamo samo v primeru kršitev temeljnih pogodbenih obveznosti, ki bi 
predstavljale temelj pogodbe, ali če bi takšna kršitev ogrozila doseganje pog-
odbenega namena, pri čemer je škoda omejena na predvidljivo škodo. V vseh 
drugih primerih je odškodninska odgovornost za lahko malomarnost izključe-
na, ne glede na podlago posameznega zahtevka. Ta omejitev odgovornosti 
ne velja v primeru smrti, poškodb ali okvare zdravja.

19. Delo, opravljeno v naših tovarnah

 Vsaka oseba, ki je zaposlena pri dobavitelju ali je z njim pogodbeno ali kako 
drugače povezana in ki v zvezi z izvedbo dobave ali storitve opravlja delo v 
eni izmed naših tovarn, mora upoštevati ustrezne predpise, kot tudi pravila, 
ki se nanašajo na konkretno tovarno. Ne prevzemamo nobene odgovornosti 
za morebitne nesreče, ki bi se zaradi nespoštovanja predpisov zgodile na po-
dročju, ki je pod našim nadzorom – razen, če nam je v zvezi s takšno nesrečo 
mogoče očitati naklep ali hudo malomarnosti. Prav tako je potrebno upošte-
vati veljavna pravila glede vstopa in izhoda iz naših objektov.

20. Prenos pravic in obveznosti 

 Pravice in obveznosti iz naslova pogodb o dobavi in storitvah niso prenosljive 
na tretje osebe. Ne glede na navedeno si pridržujemo pravico do prenosa 
katerih koli pravic in obveznosti iz naslova pogodb o dobavi in storitvah, ki bi 
nam bile opravljene, na naše povezane družbe. Za potrebe tega člena se za 
povezano družbo šteje družba, ki nas neposredno ali posredno obvladuje, 
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družba, ki jo mi neposredno ali posredno obvladujemo, ali družba, ki je skupaj 
z nami neposredno ali posredno obvladovana s strani iste osebe. Povezane 
družbe v pomenu iz prejšnjega stavka se ne štejejo za tretje osebe po teh 
splošnih pogojih.

21. Kraj izpolnitve, pristojnost, pravo

21.1 Kraj izpolnitve za vse obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe, zlasti za dobavo in 
plačilo, je za obe stranki glavni kraj poslovanja našega podjetja, ali kraj izpol-
nitve, ki je določen z naše strani.

21.2 Za vse spore, ki izvirajo iz ali so povezani s pogodbenim razmerjem, njegovo 
sklenitvijo, veljavnostjo ter učinkovanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani, pri 
čemer lahko po lastni izbiri postopek sprožimo tudi v kraju, kjer ima sedež 
dobavitelj.

21.3 Za pogodbeno razmerje se uporablja slovensko pravo. Konvencija Združenih 
narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG) se ne uporablja.
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