Splošni nabavni pogoji podjetja AGRORUŠE d.o.o.
SPLOŠNA DOLOČILA
Splošni pogoji nabave so sestavni del kupne pogodbe oz. naročila in v splošnem urejajo
nabavne posle. Pogoji veljajo za vsa naročila, ki jih izda podjetje Agroruše, v nadaljevanju
kupec. Odstopanja veljajo samo, če je v pogodbi ali pri naročilu izdelkov ali storitev
izrecno določeno drugače.
Pri izvedbi naročila (prvi dobavi) se splošni nabavni pogoji smatrajo kot potrjeni in
veljajo za vsa prihodnja poslovanja med kupcem in dobaviteljem.
Ponudbe, naročila, potrditve naročil, spremembe in dopolnitve morajo biti dane v pisni
obliki, po faksu ali po elektronski pošti. Vsako naročilo kupca mora biti s strani
dobavitelja potrjeno v pisni obliki najkasneje tri (3) dni po poslanem naročilu.
Če dobavitelj po potrditvi naročila ugotovi, da naročila iz objektivnih razlogov ne more
izpolniti, mora o tem nemudoma pisno obvestiti kupca. Spremembe obsega ali narave
dogovorjene dobave so možne samo po predhodnem dogovoru in v pisni obliki. Kupec
lahko spremeni naročilo ali dopolni naročilo, dokler naročeno ni dobavljeno.
DOBAVA BLAGA ali STORITEV
Rok dobave začne teči od dneva dobaviteljeve potrditve naročila oz. tretji dan od dneva,
ko je kupec poslal naročilo. Dan dobave je dan, ko blago prispe v skladišče kupca.
V kolikor dobavitelj prekorači dobavni rok za več kot 14 dni od dogovorjenega roka, ima
kupec pravico odstopiti od pogodbe brez dogovora o novem roku. V primeru zamude pri
dobavi ima kupec pravico zaračunati kazen v višini 1% od celotne vrednosti naročila in
sicer za vsak novi načeti teden zamude, vendar največ do 5 % od celotne vrednosti
naročila. Dobavitelj je v primeru zamude dolžan naročiti in plačati najhitrejši možen
transport in tako zagotoviti najhitrejšo možno dostavo blaga. Če kupec sprejme
zakasnele dobave ali dobavitelj ni sam kriv za nepravilno ali nepravočasno dobavo, to ne
pomeni, da zamudna kazen ne bo zaračunana.
Če je dobavitelj seznanjen oz. pričakuje okoliščine, ki vplivajo na pravočasnost dobave,
odstopanja od dogovorjene kakovosti blaga/storitev, ki bi lahko ogrozile pravilno
izpolnitev njegove obveznosti, mora o tem nemudoma v pisni obliki obvestiti kupca.
Mesto prevzema/dostave blaga se vrši v skladišču kupca, če v naročilu ni določeno
drugače. Kupec ima pravico odkloniti delne dobave, če ni dogovorjeno drugače. V
primeru dobave s postavitvijo/montažo mora dobavitelj sprejeti vse ukrepe za varno in
pravočasno izvršitev dobave, zagotoviti vsa sredstva, ki jih potrebuje za izvršitev, ter
nositi vse v zvezi s tem nastale stroške.
Kupec ima prav tako pravico odkloniti dobave, če blago ni pakirano dogovorjeni
embalaži in tako, da je zavarovano pred poškodbami, zunanjimi vremenskimi vplivi in ne
omogoča nemoteno manipulacijo v podjetju kupca.
Dobavljeno blago mora ustrezati karakteristikam, ki so določene v predpisih in
standardih veljavnih na dan dobave. Dobavitelj je odgovoren za spremljanje predpisov in
standardov ter za dobavo blaga v skladu z njihovimi zahtevami. Vsakemu paketu mora
biti priložen seznam z navedbo imena dobavitelja, vsebine paketa in kupčeve številke
naročila. Etiketiranje nevarnih kemikalij mora biti v skladu s slovensko zakonodajo in
uredbo REACH.
Dobavitelj je dolžan izdelke označevati z oznakami, ki omogočajo takojšnjo
prepoznavnost izdelka. Prav tako morajo vsako posamezno dobavo spremljati ustrezni
dokumenti:
dobavnica s specifikacijo po šaržah ali račun
certifikat o kakovosti za surovine
tehtalni listek proizvajalca za dobave blaga v cisterni
tovorni list za intrakomunitarno blago
EUR.1 ali račun z izjavo o preferencialnem poreklu za blago s preferencialnim
poreklom iz uvoza oz. Izjavo dobavitelja za izdelke s preferencialnim poreklom
UREDBA SVETA (ES) št 1617/2006 o spremembah Uredbe (ES) št. 1207/2001
zaradi posledic uvedbe sistema panevro-mediteranske kumulacije porekla
Na vseh dobavnih dokumentih mora biti navedena št. kupčevega naročila, kupčeva koda
blaga in trgovski naziv blaga. Dobavljeno blago mora biti označeno s kupčevo kodo in
kupčevo številko naročila.
Dobavitelj mora skupaj z blagom dostaviti vse potrebne certifikate, ostale dokumente,
navodila za uporabo itd., brez dodatnih stroškov, v pisni ali elektronski obliki.
Za vse surovine je sestavni del dobavnih dokumentov analizni certifikat, ki je osnova za
kakovostni prevzem surovine. V kolikor ugotovljena kakovost ne ustreza kakovosti,
navedeni na analiznem certifikatu, se strošek testiranja zaračuna dobavitelju. Če kupec
blago zavrne, mora o tem pisno obvestiti dobavitelja, pri čemer kupec lahko:
a) na stroške in tveganje dobavitelja vrne zavrnjeno blago dobavitelju, ali
b) na stroške in tveganje dobavitelja zadrži blago in z njim razpolaga po navodilih
dobavitelja.
Posledice motenj, ki nastanejo v proizvodnem procesu zaradi slabe kakovosti pošiljke
nosi dobavitelj. Višina stroškov se izračuna za vsak primer posebej, osnova pa je izguba
dohodka zaradi količinskega zmanjšanja proizvodnje, zaradi zastojev ali izredne menjave
in dodatnega dela zaradi slabe kakovosti.
Kupec lahko zavrne vsak izdelek z napako ali odstopanjem od postavljenih zahtev. Kljub
temu da kupec lahko zavrne dobavljeno blago, ki ne zadostuje zahtevam, je dobavitelj
odgovoren za kontrolo kakovosti vsake dobave.
Količinske reklamacije, vidne napake in transportne poškodbe bo kupec v pisni obliki
sporočilo dobavitelju takoj ob prevzemu oziroma najkasneje v treh (3) delovnih dneh od
dneva prejema blaga. Skrite napake bo kupec v pisni obliki javil dobavitelju takoj ko jih
bo ugotovil, vendar najkasneje v roku 6 mesecev od prevzema blaga. Dobavitelj je kupcu
dolžan pisno odgovoriti na reklamacijo v roku 24 ur od prejema obvestila o reklamaciji.
Pri dobavah v cisterni je max. sprejemljivo odstopanje količine navedene na naročilu od
dejansko dobavljene količine 0,5%. V kolikor je odstopanje večje, se za celotno razliko v
količini bremeni dobavitelja.
PLAČILNI POGOJI IN CENE
Za vsako dobavo veljajo cene, napisane na kupčevem naročilu. V kolikor se cene na
računu razlikuje od cen navedenih na naročilu bo kupec ta račun dobavitelju pisno
zavrnil in ga ne bo plačal. To ne velja v primerih, ko se kupec in dobavitelj posebej pisno
dogovorita drugače.
Cene vključujejo vse stroške pakiranja in transporta do kupčeve tovarne oz. skladišča.
Kupec bo zavračal vse pošiljke, kjer bo iz priložene dokumentacije razvidno, da je plačnik
stroškov pošiljanja kupec.
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Račun dobavitelja mora vsebovati vse podatke v skladu z ZDDV in mora biti poslan na
naslov kupca naveden v naročilu oz. odpoklicu. Dobaviteljev račun mora prav tako
vsebovati podatke oziroma izjave v skladu z veljavno zakonodajo glede:
embalaže in odpadne embalaže;
trošarin;
intrastata;
odpadne električne in elektronske opreme.
Plačilni rok za dobavljeno blago je, če ni drugega dogovora, 90 dni po prevzemu. Plačilni
rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po
pravilno opravljeni dobavi blaga/ izvršitvi storitve.
V primeru reklamacije si kupec pridržuje pravico zaustavitve plačila, dokler ni rešena
reklamacija. Dobavitelj prevzame obvezo za odpravo napak oz. neskladnosti. Plačilo
dobavljenega blaga še ne pomeni odveze dobavitelja za jamstvo kakovosti.
DOKUMENTACIJA in VAROVANJE TAJNOSTI
Vzorci, orodja, načrti, drugi proizvodni materiali in podatki, ki jih o proizvodu/storitvi
kupec preda dobavitelju ali je za njihov razvoj plačal, ne smejo biti dostopni tretjim
strankam brez privolitve kupca. So industrijska lastnina kupca. Komercialni in tehnični
podatki o lastnostih proizvodov in poslu se obravnavajo kot poslovna skrivnost.
Vključevanje poddobaviteljev mora biti pisno odobreno s strani kupca.
Dobavitelj se obveže, da bo kot poslovno skrivnost varoval vso poslovno in tehnično
dokumentacijo, s katero se je seznanil pri kupcu (vključno z znanji, ki jih pridobi iz te
dokumentacije). Dolžnost varovanja poslovne tajnosti traja ves čas trajanja poslovnega
sodelovanja med dobaviteljem in kupcem. To velja tudi po zaključku sodelovanja, vse do
trenutka, ko te informacije postanejo splošno znane ali če prej preteče obdobje 5 let od
zaključka sodelovanja. Izključni lastnik posredovane dokumentacije in informacij ostane
kupec. Brez predhodnega pisnega dovoljenja dobavitelj prejete dokumentacije in
informacij ne sme posredovati tretjim osebam. Na zahtevo kupca bo dobavitelj
nemudoma vrnil vso prejeto dokumentacijo (vključno z vsemi morebitnimi
fotokopijami). Kupec si pridrži vse pravice do posredovane dokumentacije in informacij
(vključno s pravicami industrijske lastnine). Dobavitelj produktov, ki jih je izdelal na
podlagi dokumentacije kupca (načrti, vzorci ...) ali z uporabo orodij, ki mu jih je dal na
razpolago kupec, ne sme dobavljati tretjim osebam ali jih uporabljati za lastne potrebe.
GARANCIJA
Dobavitelj daje 24-mesečno garancijo, razen ko je z zakonom določen daljši rok.
Garancijski rok začne teči s prehodom lastnine na kupca. Vse stroške in škodo, nastalo v
zvezi z napakami blaga/storitev, nosi dobavitelj.
Podjetje Agroruše je upravičeno od dobavitelja terjati povračilo nastale škode v primeru:
ko kupci podjetja Agroruše zaradi napak blaga/storitev dobavitelja podjetju
Agroruše vrnejo izdelke, ki jih je izdelal,
ko se zaradi tega zniža cena teh izdelkov,
ko je podjetje Agroruše na drugačen način oškodovano
Pri tem kupcu ni potrebno upoštevati rokov za javljanje napak blaga/storitev. Te pravice
veljajo tudi v primeru, ko dobavitelj v dobavno verigo vključuje tretjo osebo, na katero
pa terjatev ali drugih zahtev ne more prenesti.
REZERVNI DELI
Dobavitelj se obveže, da bo o nameravani ustavitvi redne proizvodnje določenega tipa
produkta, ki ga dobavlja kupcu, slednjega obvestil pred nameravano ustavitvijo
proizvodnje. Hkrati se dobavitelj obveže, da bo kupcu na njegovo pisno zahtevo produkt
dobavljal še najmanj 5 let po prvotno nameravani ustavitvi redne proizvodnje.
Dobavitelj zagotavlja, da bo po ustavitvi redne serijske proizvodnje po tržnih cenah
dobavljal rezervne dele še 10 let.
NEVARNE SNOVI
Dobavitelj zagotavlja, da dobavljeno blago ustreza vsem predpisom s področja varstva
okolja in zdravja, veljavnih v EU.
Proizvajalec oziroma dobavitelj je dolžan kupca obveščati o vsaki spremembi
specifikacije ali varnostnega lista. Varnostni listi morajo biti v skladu z uredbo REACH in
ostalo veljavno zakonodajo s tega področja. Proizvajalec oz. dobavitelj je dolžen kupca
obveščati v kolikor njegovi pripravki oz. izdelki vsebujejo snovi, ki so na listi SVHC (snovi,
ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost in so vključene v Prilogo XIV Uredbe REACH) in sicer
takoj po uvrstitvi snovi na listi SVHC.
Proizvajalec oz. dobavitelj je dolžen kupca obvestiti v kolikor snov kot taka ali snov v
pripravku ni registrirana oz. predregistrirana v skladu z Uredbo REACH.
OSTALA DOLOČILA
Dobave blaga (in prevzem reklamiranega blaga s strani dobavitelja) so možne vsak
delovni dan od ponedeljka do petka, v času od 7.00 do 14.00 ure, za cisterne od 7.00 do
13.00 ure, razen če je to drugače dogovorjeno.
Dobavitelj lahko sodelovanje s kupcem razglaša samo z njegovim pisnim dovoljenjem.
Za vse, kar ni določeno s splošnimi pogoji nabave in naročilom oz. pogodbo, veljajo
določila Obligacijskega zakonika, Zakona o DDV in zadnja veljavna določila Incoterms
2010.
Če so posamezne točke teh pogojev neveljavne oz. je v naročilu definirano drugače, le-te
nimajo vpliva na veljavnost ostalih. Splošni nabavni pogoji so objavljeni na domači
internetni strani www.agroruse.si
Za vse sodelovanje in spore je pristojno sodišče v Mariboru in pravo Republike Slovenije.

