Splošni nabavni pogoji za Continental Adria Pnevmatike d.o.o.
Naročila, dogovori ali pogodbe, vezane na
proces nabave, so zavezujoče le, če jih v pisni obliki
izda ali potrdi naš nabavni oddelek. Naročilo in/ali
nalog sta potrjena, če dobavitelj temu pisno ne
nasprotuje v treh delovnih dneh od datuma
prejema naročila. Dobavni roki se lahko dogovorijo
preko pošte, faksa ali elektronske pošte. Za
storitve, opravljene brez naročila v pisni obliki, ne
prevzemamo nobenih obveznosti in ne bodo
plačane, tudi če storitev naročijo naši zaposleni. Ti
Splošni pogoji nabave veljajo za vsa naročila, tudi
naročila brez prodajne pogodbe.

1.

Ti Splošni pogoji nabave s potrditvijo naročila
postanejo sestavni del pogodbe. Kateri koli
prodajni pogoji, ki jih dobavitelj priloži svoji
ponudbi ali potrditvi naročila, so brezpredmetni
tudi v primeru, če jim izrecno ne nasprotujemo.
Naše plačilo ali naročilo storitve ne pomeni, da
priznavamo kakršne koli dobaviteljeve pogoje
prodaje ali dobave blaga in storitev. Vsi ostali
pogoji veljajo le, če jih izrecno potrdimo v pisni
obliki.
Če ni drugače dogovorjeno, so cene fiksne.
Enostransko spreminjanje cen ni dovoljeno.

2.

Dobavitelj se zaveže, da bo imel brez
dodatnega nadomestila vedno na zalogi več takoj
dobavljivega blaga, kot znaša vsakokratna
naročena količina. Dogovorjeni dobavni roki so
zavezujoči, razen v primeru višje sile. Če dobavitelj
zamuja z dobavo blaga ali storitev, določenih s
pogodbo, imamo pravico uveljavljati vse pravno
dopustne zahtevke, ki nastanejo zaradi take
zamude. Dobavitelj nas mora takoj obvestiti o
morebitnih predvidenih zamudah pri dobavi.

3.

Za montažo in demontažo ter izvajanje
vseh ostalih del v naših prostorih se zagotovijo
pogoji v skladu z navodili dobavitelja. Pred
začetkom dela je treba v skladu z veljavnimi
4.

predpisi pripraviti dokumentacijo, da je izdelek
pripravljen za uporabo in so zagotovljeni pogoji za
varno delo.
Dobavitelj jamči, da do dobavljenega blaga
nima pravic nobena tretja oseba in da dobava
artiklov in njihova uporaba v skladu s pogodbo ne
krši patentov in drugih pravic do zaščite s strani
tretjih oseb v Sloveniji ali kateri koli drugi državi.

5.

Naša pravica za vlaganje zahtevkov na podlagi
lastninske pravice zastara po treh letih, šteto od
trenutka, ko se zavemo ali, v primeru hude
malomarnosti, se po lastni krivdi ne zavemo kršitev
obveznosti.
Iz odpremnih listin in računov morajo biti
jasno razvidni številka naročila in/ali številka
preklica naročila, številka dobavitelja, številka
artikla, kraj dobave in količina blaga. Vsak paket
artiklov mora biti označen s številko artikla in
uradnim nazivom dobavitelja. V primeru
neupoštevanja tega pravila lahko dobavitelju
zaračunamo morebitne dodatne stroške zaradi
naknadnega označevanja neoznačenih artiklov.

6.

Povrnitev
stroškov
za
plačilo
premije
transportnega zavarovanja ni možna, ker smo
samozavarovalno podjetje.
Dobaviteljeve
terjatve
lahko
kompenziramo s terjatvami družb v naši skupini,
pri čemer se upošteva datum njihovega
vrednotenja.

7.

Dobavitelj svojih terjatev do našega
podjetja ne sme prenesti na tretje osebe ali jih
uveljavljati preko tretjih oseb brez našega
predhodnega soglasja v pisni obliki, ki mu ga sicer
iz neupravičenih razlogov ne bomo odrekli.

8.

Dobavitelj se zaveda posebnega namena
in cilja sklenjene pogodbe. Dobavitelj je odgovoren

9.
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za stvarne napake, ki vplivajo na ustreznost
pogodbe glede na njen namen. Razen če ni
drugače dogovorjeno, se delo izvaja z uporabo
najkakovostnejših materialov in na najvišji
strokovni ravni.
Razen če ni drugače dogovorjeno ali
določeno s temi Pogoji, garancijske pogoje,
vključno z odgovornostjo v primeru kakršnih koli
odstopanj, urejajo določbe zakonodaje, ki se
uporablja. Garancije ni mogoče uveljavljati v
primeru prepozne reklamacije ali v primeru
predhodne brezpogojne potrditve naročila. V
nujnih primerih ali v primeru, ko dobavitelj svojih
garancijskih obveznosti ne izpolni takoj, lahko na
stroške dobavitelja nadomestimo ali popravimo
okvarjene dele in odpravimo morebitno škodo. V
primeru zamenjave ali popravila artikla začne novo
garancijsko obdobje za omenjene artikle teči z
dnem zamenjave ali popravila.

10.

Neveljavnost katere koli od določb v tej pogodbi ne
vpliva na veljavnost ostalih določb.
Za reševanje sporov so pristojna sodišča v
Mariboru. Pridržujemo si pravico, da zahtevke
vlagamo na sodiščih, pristojnih za sedeže
dobaviteljevega podjetja ali pri sodiščih, kjer tretje
osebe odškodninski zahtevek proti nam vložijo na
podlagi okoliščin, povezanih z dobavo blaga in
storitev ter drugih obveznosti s strani dobavitelja.

Razen če se o daljšem roku ne dogovorita obe
strani ali to omogoča zakonodaja, lahko svoje
zahtevke na podlagi tega 14. člena uveljavljamo v
dveh letih po našem prejemu artiklov.
To ne vpliva na našo pravico do predložitve
zahtevka za povračilo škode zaradi dobaviteljevega
nespoštovanja pogodbenih določil.
Dobavitelj podatke o naših naročilih in
vseh komercialnih in tehničnih podrobnostih v tem
okviru varuje kot tajne. Dobavitelj lahko svoj
poslovni odnos z nami razkrije šele po naši
predhodni odobritvi v pisni obliki.

11.

Kraj izvajanja pogodbe za dobavo blaga in
storitev je kraj dobave, ki ga določimo mi, v vseh
drugih primerih in za vse ostale obveznosti obeh
pogodbenic pa je Maribor v Sloveniji.

12.

Poleg teh Splošnih pogojev nabave se za izvajanje
te pogodbe vedno uporablja zakonodaja Republike
Slovenije in določila Konvencije Združenih narodov
o pogodbah o mednarodni prodaji blaga z dne 11.
aprila 1980.

Continental Adria Pnevmatike d.o.o., Zagrebška cesta 104, 2000 MARIBOR, Slovenija Tel.: +386 2 450 34 20 Fax
http://www.continental-pnevmatike.si

+386 2 450 34 39;

