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SPLOŠNI NABAVNI POGOJI DRUŽBE VAR d.o.o.
Različica 2021
1. SPLOŠNA DOLOČILA IN OPREDELITVE
1.1.

Dobavitelj: Gospodarska družba, podjetnik ali druga pravna ali fizična oseba, ki se zaveže
kupcu dobaviti blago ali zanj opravlja storitve.

1.2.

Kupec: Var d.o.o., Panonska 23, 9250 Gornja Radgona.

1.3.

Končni kupec: stranka kupca.

1.4.

Blago: pomeni vse materiale, komponente, orodja, opremo, izdelke, storitve in embalažo, ki
se uporabljajo pri poslovanju podjetja in so (ne)posredno povezani s proizvodnjo izdelka za
kupca.

1.5.

S ponudbo ali pogodbo dobavitelj jamči, da ima vse zmožnosti in zmogljivosti za njeno
polno izpolnitev v skladu z najnovejšimi pravili stroke. Vse ponudbe, naročila in pogodbe so
obvezujoče, zanje pa veljajo izključno »Splošni nabavni pogoji«. Če dobavitelj kjerkoli navaja
drugačne pogoje, ti kupca brez njegove izrecne pisne potrditve v ničemer ne obvezujejo. To
velja tudi v primeru, če dobavitelj kjerkoli ali kadarkoli navede dodatne ali posebne klavzule,
s katerimi izrazijo željo, da bi dobavljali le po svojih pogojih.

1.6.

Podatki o kupcu, naročilu, pogodbi in ostalem so zaupne narave in so poslovna skrivnost v
skladu s pozitivno zakonodajo.

1.7.

Kakršnokoli odstopanje od »Splošnih nabavnih pogojev« je mogoče le v dogovoru s kupcem
in na podlagi njegove pisne potrditve.

2. PONUDBA in NAROČILO
2.1.

Naročila in spremembe kupec izda v pisni obliki na podlagi pisne ponudbe s strani
dobavitelja. Veljavna so samo pisna naročila, poslana dobavitelju po pošti, faksu, e-pošti ali
z uporabo sistema EDI.

2.2.

Ponudba dobavitelja mora vsebovati zlasti:
a) količino, vrsto in kakovost blaga oziroma storitve;
b) ceno, po kateri prodaja blago oziroma storitev;
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c) način plačila;
d) izpolnitveni rok;
e) način in kraj dobave blaga oziroma storitve;
f)

naslov in vse ostale identifikacijske znake dobavitelja;

g) drugo.
2.3.

Dobavitelj je dolžan kupcu poslati pisno potrditev naročila preko elektronske pošte ali s
povratnico po pošti v roku treh (3) delovnih dni od prejema pisnega naročila. V kolikor
dobavitelj ne potrdi naročila v navedenem roku, velja naročilo za potrjeno.

2.4.

Datumi in pogoji dobave, ki so določeni v naročilu ali izdaji naročila, so zavezujoči.

2.5.

Dobavitelj se obvezuje, da bo kupca nemudoma pisno obvestil o vsakem odstopanju, ki bi
lahko vplivalo na dobavne roke, količine in kakovost dobav. Dobavitelj mora v tem primeru
od kupca pridobiti pisna navodila o nadaljnjem ravnanju.

2.6.

Kupec ima pravico kadarkoli preveriti izvajanje naročil, dobavitelj pa mu mora to omogočiti.

2.7.

Predaja naročila tretjemu izvajalcu brez predhodnega pismenega soglasja kupca temu daje
pravico do odstopa od dela ali celotnega naročila in do nadomestila stroškov, ki bi s tem
nastali.

3. DOBAVA BLAGA in/ali STORITVE
3.1.

Dobavitelj mora blago oz. storitev dobaviti v skladu s pogodbo oz. naročilom kupca.
Dobave, ki odstopajo od naročila, mora kupec predhodno pisno odobriti.

3.2.

Kupec si pridržuje pravico, da za vsako neskladnost, povezano z naročilom:
a) zavrne prevzem dobavljenega blaga, ga preda dobavitelju in odstopi od pogodbe oz.
naročila;
b) zavrne prevzem dobavljenega blaga, ga preda dobavitelju in zahteva izpolnitev
pogodbe oz. naročila;
c) zadrži dobavljeno blago pod spremenjenimi pogoji po dogovoru z dobaviteljem;
d) zadrži dobavljeno blago, od dobavitelja pa zahteva, da v dogovorjenem roku odpravi
napake na dobavljenem blagu. Dobavitelj v celoti krije vse stroške, povezane z
odpravo napake.
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Kraj dobave je opredeljen v naročilu kupca. Če kraj dobave v naročilu ni določen, velja, da je
kraj dobave skladišče kupca. Dobavitelj prevzema nase vso odgovornost tveganja in
nevarnosti blaga, ki potuje h kupcu.

3.4.

Dobava blaga je mogoča od ponedeljka do petka od 7.00 do 14.00 ure.

3.5.

Kupec lahko na stroške dobavitelja zavrne dobavo blaga, ki ni dobavljeno v skladu z
naročilom oz. določili pogodbe.

3.6.

Dobavitelj je dolžan kakovost in skladnost s tehnično dokumentacijo za vsako pošiljko
dokazovati z ustreznimi dokumenti. Dobavitelj je v celoti odgovoren za napake na blagu.

3.7.

Pri dobavi pločevin in vijačno varilnih elementov je dobavitelj dolžan na vsaki dobavnici
zapisati saržo proizvajalca materiala.

3.8.

Kupec ima v vsakem primeru pravico do izbire načina odprave napak oziroma
pomanjkljivosti.

3.9.

V primeru prekoračitve dobavnega roka/zamude lahko kupec v celoti ali delno odstopi od
pogodbe in/ali zahteva plačilo pogodbene kazni in povrnitev dejansko in posredno nastale
škode, če ta presega pogodbeno kazen. Kupec je upravičen zaračunavati pogodbeno kazen
v višini 0,5 % celotne vrednosti naročila za vsak začeti koledarski dan zamude, vendar ne več
kot 5 % skupne vrednosti naročila.

3.10. Prevzem blaga se opravi ob dostavi blaga s strani vhodne kontrole in/ali skladišča kupca.
Prevzem storitve se opravi ob sodelovanju obeh strank in na dogovorjeni način.
3.11. Ob dostavi tehnično tehnološkega blaga (stroji, naprave, itd.) se prenos odgovornosti med
dobaviteljem in kupcem prične s podpisanim prevzemnim zapisnikom s strani predstavnikov
kupca.
3.12. Prehod nevarnosti uničenja se določa po klavzulah Incoterms v skladu z dogovorom obeh
strank. Če niso v pisni obliki dogovorjeni drugi pogoji dobave, se dobava izvede skladno z
DDP Incoterms 2010 ali na lokacijo, ki jo določi družba VAR. V primeru dobav DDP ali če se
je družba VAR strinjala, da bo krila stroške prevoza, ima pravico, da pogoj dobave spremeni
iz DDP v FCA Incoterms 2010. Če je družba VAR spremenila pogoje v FCA, se stroški prevoza
odštejejo od cene. Če družba VAR krije stroške prevoza mora DOBAVITELJ izbrati
najprimernejše, najugodnejše in najpogosteje uporabljeno prevozno sredstvo in pakiranje,
razen če VAR določi želeno prevozno sredstvo in pakiranje.
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3.13. Dobavitelj je dolžan družbo VAR nemudoma obvestiti o kakršnikoli predvidljivih zamudah
pri dobavi, ki presegajo določene ali fiksne datume in/ali katerekoli druge obveznosti
izpolnitve.
3.14. Dobavitelj mora družbo VAR hkrati obvestiti o razlogih za in o trajanju zamude. Fizični
sprejem zapoznele dobave proizvodov ne velja kot odpoved pravicam družbe VAR glede
zapoznele dobave. Dobavitelj odgovarja za vso nastalo škodo in stroške pri stranki kupca,
zaradi zamude pri dobavi blaga.
3.15. Za vse dobavitelje velja tudi Priročnik kakovosti za dobavitelje.

4. BLAGO, PREDANO DOBAVITELJU

4.1.

Materiali, deli, orodja, embalaža in ostali predmeti (v nadaljevanju: predmeti), ki jih kupec
izroči dobavitelju z namenom, da dobavitelj izpolni svojo obveznost, ostanejo last kupca in
jih mora dobavitelj za kupca shraniti.

4.2.

Izročene predmete sme dobavitelj uporabiti le v namen izpolnitve svoje obveznosti do
kupca oziroma za to, o čemer sta se stranki dogovorili.

4.3.

Če dobavitelj uporabi dostavljene materiale in posamezne dele za izdelavo izdelka, kupec
pridobi solastninsko pravico na tem izdelku.

4.4.

Dobavitelj mora pravočasno izvesti vsa potrebna in zahtevana vzdrževalna in nadzorna dela
glede blaga, pa tudi vsa potrebna popravila, vključno z zagotovitvijo nadomestnih delov na
svoje lastne stroške takrat, ko je to za nemoten proces dela potrebno. Dobavitelj mora
nemudoma obvestiti kupca o kakršnihkoli motnjah glede napak na blagu, ko takšni dogodki
nastanejo.

4.5.

V primeru prekinitve dobave, kakršnem koli primeru kršitve, dejanskega postopka
insolventnosti dobavitelja ali odpovedi pogodbe s strani družbe VAR, ima kupec zahtevati
takojšnje vračilo celotnega blaga v lasti končnega kupca ali kupca samega. Dobavitelj nima
nobene pridržane pravice glede blaga.

4.6.

Dobavitelj ne sme premestiti blaga na drugo lokacijo brez predhodnega pisnega soglasja
kupca.

4.7.

Dobavitelj je dolžan na svoje lastne stroške za materialno škodo zavarovati vse blago, ki ga
prejme s strani kupca, do zneska osnovne vrednosti. Dobavitelj odstopa vse terjatve, ki
temeljijo na takšnih zavarovanjih.
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5. EMBALAŽA IN PAKIRANJE
5.1.

Embalaža mora biti neoporečna v skladu s standardi in veljavno zakonodajo.

5.2.

Embalaža mora biti ustrezna vrsti in načinu transporta, da se med transportom blago ne
more poškodovati in da se ne more zmanjšati njegova funkcionalna vrednost. Stroški,
povezani z nepravilno embalažo in primernostjo transporta v celoti bremenijo dobavitelja.

5.3.

Na embalaži morajo biti vsi podatki, potrebni za prevzem, sledljivost in skladiščenje blaga,
kot je dogovorjeno s kupcem. Podatki morajo biti berljivi, nepoškodovani in ustrezno
nameščeni.

6. CENA IN PLAČILNI POGOJI
6.1.

Vsak račun mora vsebovati podatke, ki jih določa veljavna zakonodaja Republike Slovenije.
Računu za storitev mora biti priložen tudi zapisnik o prevzemu.

6.2.

Za vsako dobavo dobavitelj izstavi račun, razen če se kupec in dobavitelj dogovorita za
zbirni račun.

6.3.

Cena, ki je dogovorjena med strankama za blago oziroma storitev, je končna, kar pomeni,
da vsebuje tudi vsakršne davščine in stroške, razen če je v pogodbi določeno drugače.

6.4.

Cene so izražene v evrih, fiksne in jih med veljavnostjo pogodbe ni moč spreminjati, razen
če ni z dobaviteljem dogovorjeno drugače. Najkrajši plačilni rok je 90 dni od datuma dobave
in je določen v nabavni pogodbi. Kupec se lahko odloči, da račun plača v 15 dneh s 3 %
popustom ali v 30 dneh z 2 % popustom, dobavitelj je za znesek popusta dolžan izstaviti
dobropis, razen če je to drugače dogovorjeno v nabavni pogodbi.

6.5.

Prejeti račun mora kupec plačati v roku 90 dni oziroma v drugem roku, dogovorjenem v
pogodbi, to obdobje pa začne teči od dne izstavitve računa.

6.6.

V primeru napak oziroma pomanjkljivosti na blagu oziroma v storitvi , začne rok za plačilo
teči z dnem odprave napak oziroma pomanjkljivosti, kupec pa mora ta rok pisno potrditi.

6.7.

Na računu ne sme biti klavzul, ki niso v skladu s ponudbo, naročilom, dogovorom ali
Splošnimi nabavnimi pogoji. V nasprotnem primeru kupec ni dolžan izvršiti plačila in/ali
lahko račun zavrne; to velja tudi v primeru, če je račun ali dokumentacija pomanjkljiva oz. ni
v skladu z naročilom, pogodbo, dogovorom ali dobavo.
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7. KAKOVOST IN REKLAMACIJE

7.1.

Dobavitelj se zavezuje, da bo izpolnjeval vse specifikacije po tehničnih zahtevah ali
materialni karti, ki bo posredovana ob prvem naročilu ali ob spremembi. Če pripomb ne
prejmemo v roku 3 dni na zahteve, velja, da dobavitelj te zahteve sprejema.

7.2.

Kupec bo o ugotovljenih neskladnostih pisno obvestil dobavitelja. Za neskladen
izdelek/dobavo

velja:

poškodovana

embalaža,

nepravilno

embaliranje/transport,

neustrezna dokumentacija, neustrezna etiketiranje, odstopanja od tehničnih specifikacij,
odstopanje pri količini in časovno odstopanje dobave.
7.3.

Vse skrite napake bo kupec javil nemudoma ob odkritju, skladno z določbami Obligacijskega
zakonika in v skladu s smernicami kakovosti za dobavitelje.

7.4.

Dobavitelj je dolžan po zakonu po rešeni reklamaciji za nastale stroške, povezane z odpravo
neskladnosti, izstaviti kupcu dobropis v zakonskem roku.

7.5.

Kupec ima pravico dobavitelju zaračunati stroške reklamacije v vrednosti 150,00 € za vsako
reklamacijo.

7.6.

Dobavitelj je dolžan takoj, oz. najkasneje v dveh delovnih dneh, pisno odgovoriti na pisno
reklamacijo kupca, pri tem pa navesti takojšnje ukrepe. Dobavitelj se je na reklamacijo
dolžan v roku dveh tednov odzvati s poročilom, kakršno je zahtevano v reklamacijskem
zapisniku.

7.7.

Izdelki, na katerih je bila izveden dodaten/nenačrtovan postopek (vključno z dodatno 100 %
kontrolo), morajo biti na embalažnih enotah dodatno prepoznavno označeni.

7.8.

Čas, potreben za odpravo reklamacije, se šteje v zamudo.

7.9.

Če dobavitelj napake ne zmore odpraviti v smiselnem roku, lahko to stori kupec sam ali pri
tretji osebi na strošek dobavitelja. Kupec je prav tako upravičen do odpravljanja manjših
napak brez soglasja dobavitelja in na njegove stroške.

7.10. Kadar kupec prejme reklamacijo stranke kupca in dokaže, da je odgovornost za nastalo
reklamacijo na strani dobavitelja, dobavitelj nosi vse stroške reklamacije stranke kupca in
kupca.
7.11. Kupec si pridružuje pravico, da v dobaviteljevih prostorih kadarkoli izvede pregled
učinkovitosti dobaviteljevega sistema za upravljanje kakovosti, presojo proizvodnega
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procesa in finančnega stanja. Dobavitelj mora zagotoviti popolno sodelovanje in pomoč
svojega strokovnega osebja.
7.12. Kupec si pridržuje pravico do sprožitve procesa eskalacije v skladu z internim navodilom za
proces: Proces eskalacije za dobavitelje.
7.13. Neodvisno od morebitnega pregleda s strani kupca mora dobavitelj vedno sam preveriti
kakovost izdelkov in mora izvajati preglede odpremljenega blaga.
7.14. Dobavitelj se zavezuje, da bo zasledoval strategijo izboljševanja s ciljem 0 PPM.
7.15. Dobavitelj mora biti registriran v sistemu IMDS (http://www.mdsystem.com) in mora ob
vsakem začetnem vzorčenju po sistemu IMDS poslati informacije o izdelku.
7.16. Dobavitelj mora proizvajati, kontrolirati, vzdrževati in preskusiti opremo, ki omogoča
vzdrževanje stalne učinkovitosti, brez kakršnihkoli prireditev, razen če ni predhodno
dogovorjeno drugače.
7.17. Kupec redno ocenjuje svoje dobavitelje in jih razvršča v razrede kakovosti. V primeru slabe
ocene lahko kupec od dobavitelja zahteva ukrepe za izboljšanje, ki jih mora dobavitelj
izvesti v roku 14 dni.

8. NEVARNO BLAGO IN MATERIALI

8.1.

Dobavitelj odškodninsko odgovarja za morebitno škodo, ki bi kupcu kakor koli nastala zaradi
ekološko spornega dobavljenega predmeta ali neprimerne embalaže.

8.2.

Dobavitelj se obvezuje, da bo ob vsaki prvi dobavi in ob vsaki morebitni spremembi kupcu
dostavil varnostni list v slovenskem jeziku, pripravljen v skladu z 31. členom Uredbe (ES) o
registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) –1907/2006/ES, vključno
z vsemi njenimi spremembami in dopolnitvami.

8.3.

Dobavitelj se obvezuje, da bo ob vsaki prvi dobavi in ob vsaki morebitni spremembi kupcu
dostavil tehnični list oz. tehnično navodilo v slovenskem jeziku, ki vsebuje podatke o
uporabi in pripravi kemikalije.

8.4.

Dobavitelj zagotavlja, da dobavljeno blago ne vsebuje skrb vzbujajočih kemikalij (SVHC), ki
so navedene v Prilogi XIV. Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju
kemikalij (REACH) -1907/2006/ES. 7, vključno z vsemi njenimi spremembami in
dopolnitvami.
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9. NADOMESTNI DELI IN GARANCIJE

9.1.

Dobavitelj je zavezan, da kupca pravočasno obvesti pred prenehanjem izdelave oziroma
prodaje blaga, kar pomeni vsaj 1 leto pred prenehanjem. Na zahtevo kupca mora dobavitelj
nadaljevati z dobavo blaga kupcu in to vse dokler kupec nima druge ustrezne rešitve.

9.2.

Dobavitelj je zavezan kupcu dobavljati rezervne dele najmanj 15 let.

9.3.

Dobavitelj daje za blago in zadevne dele oziroma za storitev 24-mesečno garancijo, razen če
je s predpisom določen daljši rok. Ta rok začne teči s prehodom rizika na kupca, po potrditvi
prevzema stroja ali naprave oziroma po odpravi napak oziroma pomanjkljivosti.

9.4.

Kupec lahko zahteva izdajo 24-mesečne garancije na poziv URDG 758.

10. ZAUPNOST IN VAROVANJE PODATKOV
10.1. Dobavitelj se obvezuje, da bo varoval informacije o kupcu in namenu kupca, ki jih je pridobil
v povezavi z naročilom, če gre za informacije, ki niso splošno znane.
10.2. Dobavitelj bo kot poslovno skrivnost varoval vso poslovno in tehnično dokumentacijo, s
katero se je seznanil pri kupcu. Dobavitelj brez pisnega soglasja kupca ne sme posredovati
dokumentacije tretjim osebam.

11. VIŠJA SILA

11.1. Višja sila izključi kakršno koli odgovornost pogodbene stranke, ki višjo silo uveljavlja. Višja
sila pomeni dogodke, ki so neodvisni od volje pogodbenih strank in do katerih je prišlo po
sklenitvi pogodbe in vključujejo nastanek nepredvidenih in neizogibnih stanj.
11.2. Stranki sta sporazumni, da »višja sila« pomeni kakršen koli vzrok, ki kateri koli stranki
(dobavitelju ali kupcu) prepreči izpolnjevanje katere koli ali vseh njenih obveznosti in jo je
mogoče pripisati (oziroma nastane zaradi) dejanjem, dogodkom, opustitvam ali nesrečam,
na katere pogodbena stranka, ki ji je izpolnjevanje obveznosti preprečeno, nima smiselnega
vpliva, in se jim ne more smiselno izogniti, vključuje pa stavke, zaprtja ali druge delovne
spore (ki lahko vključujejo delovno silo pogodben stranke, ki ji je izpolnjevanje obveznosti
preprečeno, ali katero koli drugo osebo), naravnim nesrečam, vojni, izgredom, javnim
nemirom, namerno povzročeni škodi, izpolnjevanju določb katerega koli zakona ali vladne
odredbe, pravilnika, predpisa ali ukaza katerega koli pristojnega organa, poplavi ali nevihti.
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Nobena pogodbena stranka drugi na nikakršen način ne odgovarja za kakršno koli
neizpolnitev ali zamudo pri izpolnjevanju svojih obveznosti zaradi nastopa višje sile.
11.3. Pogodbena stranka, ki želi uveljavljati višjo silo, mora drugo o tem obvestiti v 15 (petnajstih)
dneh s priporočenim pismom s povratnico, v katerem navede vrsto, datum začetka in
datum verjetnega konca dogodka višje sile.

12. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

12.1. V kolikor kupcu nastanejo kakršni koli stroški zaradi odgovornosti dobavitelja (stroški pravd,
odpoklic izdelkov s tržišča), mora te nositi dobavitelj blaga oziroma storitev.
12.2. Dobavitelj mora skleniti ustrezno zavarovanje svoje odgovornosti, če se stranki tako
dogovorita. O izpolnitvi te zahteve mora dobavitelj na poziv kupca dostaviti ustrezno
dokazilo.
13.OSTALO
13.1. Za reševanje morebitnih sporov je izključno pristojno stvarno sodišče v Murski Soboti.
13.2. Veljavnost prava: slovensko pravo.
13.3. Splošni nabavni pogoji veljajo nad vsemi ostalimi pogoji in/ali pogodbami, ki so podpisane s
strani kupca in dobavitelja, razen če ni izrecno določeno in zapisano drugače.
13.4. Ti »Splošni nabavni pogoji« so napisani v treh jezikih. V primeru nejasnosti/neskladnosti
obvelja slovenski jezik.
13.5. »Ti splošni nabavni pogoji« veljajo, dokler niso spremenjeni. Dobavitelj je dolžan sam
spremljati/preverjati za spremembami na www.var.si.
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