SPLOŠNI NABAVNI POGOJI EMA d.o.o.
1. Uporaba pogojev
Ti splošni pogoji se uporabljajo za ureditev vseh medsebojnih odnosov med gospodarsko družbo
EMA d.o.o., Teharje 7b, Celje, Slovenija (v nadaljnjem besedilu kupec), in njenimi dobavitelji. Ti
splošni pogoji so sestavni del vsakega naročila ali pogodbe.
2. Naročanje
Kupec naroča dobavitelju blago in storitve pisno, po faksu ali elektronsko. Naročilo mora biti
specificirano (izdelek, cena, pakiranje, strošek dostave, rok dobave). Kupčevo naročilo dobavitelj
potrdi v enaki vsebini, kot ga je prejel. Če potrditev naročila odstopa od kupčevega naročila, potem
naročilo ni bilo sprejeto. V primeru, da dobavitelj naročila kupcu ne potrdi v roku dveh delovnih dni, se
šteje, da naročilo ni bilo sprejeto.
3. Transportni stroški
Dobavitelj je dolžan dostaviti blago kupcu na svoje stroške skladno s klavzulo DAP Celje
(INCOTERMS 2020).
4. Plačila in plačilni rok
Plačilni rok znaša 60 dni.
Kupec bo dobavitelju plačeval z nakazilom na njegov račun, ali s kompenzacijo. Stranki si bosta
posredovali podatke za pripravo kompenzacij in potrjevali pripravljene kompenzacije nespornih
obveznosti. Dobavitelj lahko odstopi terjatve do kupca tretji osebi samo s privolitvijo kupca.
5. Dobavni rok
Dobavni rok dobavitelj potrdi kupcu v potrdilu naročila. Če dobavitelj ne more potrditi dobavnega roka,
ki je naveden v naročilu kupca, mora dobavitelj s kupcem uskladiti nov dobavni rok in od kupca
zahtevati popravek naročila kupca.
Če dobavitelj vsega ali dela naročenega blaga ni dobavil v določenem dobavnem roku, se šteje
naročilo nedobavljenega blaga za stornirano, razen kadar kupec izrecno pristane na podaljšanje roka.
6. Izpolnitev z zamudo in neizpolnitev naročila
Če dobavitelj ne izpolni naročila v dogovorjenem roku, ima kupec pravico:
- podaljšati rok dobave v dogovoru z dobaviteljem in uveljaviti kazen zaradi zamude,
- odstopiti od naročila in dobavo oddati drugemu dobavitelju, morebitne razlike v ceni dobave
povečane za režijske stroške v višini 8%, pa zaračunati bivšemu dobavitelju in zahtevati povračilo
stroškov in škode.
V primeru, da ostane naročilo v veljavi (kupec pristane na podaljšanje dobavnega roka), plača
dobavitelj kupcu kazen v višini 1 % vrednosti naročila za vsak koledarski dan prekoračitve prvotno
dogovorjenega roka, vendar največ 10% vrednosti naročila.
Če kupec zaradi neupravičene zakasnitve roka utrpi škodo, ki je višja od kazni, bo dobavitelju
zaračunal tudi razliko med nastalo škodo in zaračunano kaznijo.
Če ni dogovorjeno drugače, mora penale dobavitelj sam obračunati mesečno in izstaviti kupcu
dobropis. Dobavitelj penalov ni dolžan obračunati, če ni mogel dobaviti blaga zaradi višje sile in če je
o tem obvestil kupca.
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7. Fakturiranje
Dobavitelj fakturira kupcu vsako posamično dobavo, če ni dogovorjeno drugače. Če je dogovorjeno
periodično fakturiranje, morajo biti iz skupne fakture razvidne posamične dobave s številko dobavnice
ter datumom dobave.
Nastanek plačilne obveznosti je datum prevzema blaga v skladišču kupca.
8. Reklamacije
Kupec mora blago ob prejemu pregledati na običajen način. Za običajen način se šteje: količinska
ugotovitev prejetega blaga, ugotovitev nepoškodovanosti blaga in embalaže (nepoškodovano blago
kupec ne odpira iz embalaže) in pregled poškodovanega blaga v poškodovani embalaži. V primeru,
da kvaliteta ali količina blaga ni v skladu z dobavnico ali s temi pogoji, mora kupec posredovati
reklamacijski zapisnik dobavitelju v roku petih delovnih dni od prejema blaga oziroma od odkritja
napake. Dobavitelj mora sporočiti rešitev reklamacijskega zapisnika kupcu v roku dveh delovnih dni
po prejemu. Na osnovi skupno ugotovljene reklamacije je dobavitelj dolžan, da v roku petih dni pošlje
na svoje stroške novo količino blaga oz. odpravi pomanjkljivosti na blagu.
9. Pakiranje
Pakiranja izdelkov določa dobavitelj, če se stranki nista dogovorili za določeno pakiranje. Dobavitelj
mora dobavljati blago v transportni embalaži, ki ustreza v Sloveniji veljavnim standardom. Palete
kupec dobavitelju ne vrača.
10. Splošna določila
V primeru, da pogodbeni stranki skleneta pogodbo, katere določila niso v skladu s temi pogoji, veljajo
za tista dejanska vprašanja določila sklenjene pogodbe.
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da so specifikacije dobav kakor tudi vsa poslovna, komercialna,
tehnična in proizvodna dokumentacija poslovna skrivnost. Kršitev poslovne skrivnosti ima za
posledico takojšnjo prekinitev vseh oblik poslovnega sodelovanja, kupec pa ima pravico do povračila
škode.
Morebitne spore bosta stranki urejala sporazumno. Če to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno
sodišče po sedežu tožeče stranke.
Celje, 18. 8. 2017
*Vsakokrat veljavni splošni nabavni pogoji so javno objavljeni na spletni strani www.ema.si
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