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1.

Veljavnost

1.1.

Ti splošni pogoji poslovanja („SPP“) veljajo za vsa naročila, pogodbe in dogovore, ki jih za
nabavo blaga sklenejo družbe Brigl & Bergmeister GmbH, PAPIRNICA VEVČE
PROIZVODNJA d.o.o. in PAPIRNICA VEVČE d.o.o., če pogodbeniki izrecno in pisno ne
dogovorijo kakršnih koli odstopanj. Ureditve, ki odstopajo od teh pogojev nabave, veljajo le,
če jih izrecno pisno odobri družba B&B (tudi v primeru, če jim družba B&B izrecno ne
nasprotuje). Ti SPP veljajo tudi za vse prihodnje posle s prodajalci, in sicer tudi tedaj, ko v
prihodnje ne bo šlo za izrecno sklicevanje na te SPP. B&B v enaki meri pomeni družbe
Brigl & Bergmeister GmbH, PAPIRNICA VEVČE d.o.o. in družbo PAPIRNICA
VEVČE PROIZVODNJA d.o.o.

1.2.

Ponudbe, ki se glasijo na družbo B&B, in sicer neodvisno od tega, kakšna pripravljalna dela
so bila potrebna zanje, so brezplačna in (pred pisno potrditvijo naročila) za B&B
nezavezujoče.

2.

Naročila, sklepanje pogodb

2.1.

Naročila so za B&B zavezujoča šele potem, ko poslovni partnerji potrdijo in izdajo pisno
potrdilo o naročilu. Dokler ni izdano takšno potrdilo, ima B&B pravico, da lahko kadarkoli in
brez vsakršne navedbe razlogov prekliče naročila. Če se potrdilo ne odpošlje v treh delovnih
dneh po izdanem naročilu, B&B kot naročnik ni več vezan na naročilo. Če se naročilo ali
ponudba, ki ju izda B&B, pisno ne prekliče v šestih delovnih dneh, to velja kot sprejem
naročila oziroma ponudbe.

2.2.

Vsi dopisi, ki se nanašajo na konkretno naročilo, morajo vsebovati številko naročila B&B. Če
dopisi ne vsebujejo ustrezne številke naročila, se takšna sporočila obravnavajo, kot da niso
prispela.

2.3.

Stvarno upravičene in primerne spremembe zahtev družbe B&B glede posameznih storitev
oziroma naročil je pogodbeni partner dolžan dopustiti, če se cena naročila zaradi njih ne
poveča v obsegu, ki bi za več kot 10 % presegal vrednost blaga ali vloženega dela.

3.

Dobava, izpolnitveni kraj

3.1.

Če ni dogovorjeno drugače, velja za izpolnitveni kraj dobave sprejemno mesto, ki je
navedeno v naročilu. Za pravočasnost dobav šteje prispetje na sprejemno mesto. Če gre za
dobavo, povezano s postavitvijo/montažo, ali če mora dobavitelj izvesti druge storitve, za
pravočasnost šteje prevzem naročenega s strani B&B.

3.2.

Stroške in tveganja prevoza nosi poslovni partner. Tveganje izgube ali poškodb se na B&B
prenese šele s predajo oziroma prevzemom.

3.3.

B&B ima pravico, da lahko tri delovne dni pred dogovorjeno dobavo enostransko in brez
vsakršne navedbe razlogov spremeni termin dobave, ne da bi moral zaradi tega nositi
kakršnekoli dodatne stroške.

Stran 1 od 5

4.

Delna dobava

4.1.

Delne dobave so nedopustne, razen v primeru, ko se B&B z njimi izrecno strinja. Morebitni
roki začnejo v takšnem primeru teči šele s prevzemom zadnje delne dobave.

5.

Cena, odprema

5.1.

Če naročilo ne navaja drugače, vključuje cena, navedena v naročilu, vse stroške dobave
skladno s klavzulo Incoterms 2010 – dostava blaga do namembnega kraja.

5.2.

Če ni dogovorjeno drugače, veljajo cene vključno s stroški embalaže in prevoza ter
raztovarjanja na namembnem kraju skupaj z vsakokrat zakonsko veljavnim davkom na
dodano vrednost. Gre za fiksne cene, ki jih dobavitelj ne more enostransko dvigovati.

5.3.

Če pogodbenik zniža cene še pred prevzemom cenikov njegovega blaga, mora to znižanje v
polnem obsegu upoštevati tudi za blago, ki ga družbi B&B še ni dobavil.

5.4.

Način prevoza se – če to ni določeno v samem naročilu – dogovori z B&B. Družba B&B ima
pravico, da prevzame nase odstranjevanje embalaže in da s tem povezane stroške – če gre
za večje količine embalažnine – zaračuna dobavitelju. Če B&B ne uveljavi te svoje pravice,
je dobavitelj dolžan embalažo nemudoma in na svoje stroške odpeljati in poskrbeti za njeno
odstranitev skladno z veljavnimi predpisi. To velja tudi za dobave na gradbišča družbe B&B,
še zlasti pri investicijskih projektih in obsežnih popravilih. V teh primerih je dolžan dobavitelj
na lastne stroške odpeljati s sabo vso embalažo in popolnoma očistiti kraj dobave.

5.5.

Dobave se brez ustrezne odpremne dokumentacije (npr. dobavnice in podobnega) ne
prevzame oziroma ne obravnava kot izpolnitve naročila, temveč se jo uskladišči na
dobaviteljeve stroške in njegovo lastno tveganje. Dobavljena pošiljka mora biti ustrezno
embalirana in še zlasti odpremljena skladno z določili B&B kot naročnika o embaliranju.
Škodo, ki nastane zaradi neupoštevanje takšnih navodil, nosi dobavitelj. Prevzem blaga brez
izjeme poteka v prevzemnih terminih oziroma terminih raztovarjanja, navedenih v naročilu. V
izjemnih primerih, denimo v primeru nujne dobave, se dobavitelj z družbo B&B dogovori o
posebnem prevzemu blaga. Ob prevzemu se na splošno pregledajo prisotnost morebitnih
napak ter pravilnost in veljavnost.

6.

Računi, plačilni pogoji

6.1.

Račune je treba poslati na predpisani naslov za račune. Na računu se obvezno navede
celotna številka naročila, saj se v nasprotnem primeru račun ne obdela in temu ustrezno ne
začne teči rok zapadlosti plačila. Računi morajo biti sestavljeni skladno z veljavnimi predpisi
zakona o davku na dodani vrednosti.

6.2.

Plačila se – če to ni posebej dogovorjeno – izvedejo po 14 dneh s 3-odstotnim popustom ali
po 90 dneh v neto višini. Plačilni roki začnejo teči, ko B&B opravi pregled računov, ki ga
mora izvesti nemudoma. Plačilo ne pomeni priznanja pravilnosti dobave in zatorej tudi ne
pomeni odpovedi pravicam iz naslova garancije ali odškodnine.

6.3.

Dopustna so plačila z menicami, čeki in nalogi za tretje osebe ter z akreditivi.

7.

Nadomestni deli za pretekle serijske potrebe

7.1.

Poslovni partner se zavezuje, da bo tudi po prenehanju serijske dobave še vsaj 10 let po
primernih cenah dobavljal potrebne nadomestne dele.
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8.

Civilnopravna in intelektualna lastnina

8.1.

Morebitni materiali ali deli, ki so bili dani na razpolago družbi B&B, ostajajo njena lastnina in
se smejo uporabljati le skladno s sklenjenimi dogovori. Predelovanje materialov in
sestavljanje delov potekata za družbo B&B. Obstaja soglasje, da je B&B solastnik
proizvodov, proizvedenih z uporabo materialov ali delov, ki so mu bili dani na razpolago, in
sicer v enakem razmerju, kot je razmerje vrednosti tega, kar mu je bilo dano na razpolago,
do vrednosti celotnega proizvoda, ki ga v tem smislu dobavitelj hrani za B&B. Ob
zmanjšanjih vrednostih ali v primerih izgub materialov, danih na razpolago B&B, je dobavitelj
dolžan plačati odškodnino.

8.2.

Vzorci, modeli, tiskarske predloge in drugi pripomočki ostajajo materialna in intelektualna
lastnina družbe B&B kot naročnika, s katerimi lahko prosto razpolaga. Ti pripomočki se lahko
uporabljajo izključno za izvajanje naročil in se osebam zunaj obrata ne sme omogočati niti
dostopa do njih niti jim jih kakorkoli prepuščati. Teh pripomočkov se brez pisnega soglasja
družbe B&B ne sme niti predajati tretjim niti jih uporabljati v namene, ki se razlikujejo od
pogodbeno določenih namenov. Zavarovati jih je treba pred nepooblaščenimi vpogledi in
rabami. Če dobavitelj krši te obveznosti, lahko družba B&B s pridržkom drugih pravic
zahteva njihovo predajo. Če ni dogovorjeno drugače, je treba te pripomočke po izvedbi
naročila brezplačno vrniti.

8.3.

Poslovni partner nima pravice, da bi lahko v primeru sporov, povezanih z materialnimi
dobrinami in še posebej s področja patentnih pravic, tožil družbo B&B ali od nje zahteval
plačilo odškodnine in ji mora omogočati neomejeno uporabo dobavljenih stvari.

9.

Napake, garancijska določila

9.1.

Izključitve in omejitve jamstev pogodbenih partnerjev družbe B&B – še zlasti iz naslova
garancije ali odškodnine – so neveljavne. B&B ima v primeru napak možnost izbire med
zamenjavo, popravilom, znižanjem cene ali spremembo. Roki za odpravo napak v trajanju
največ štirih tednov štejejo za primerne. Dokazno breme, povezano z neobstojem napak, je
vselej na dobaviteljevi strani.

9.2.

Dolžnost pregleda in uveljavljanja reklamacije začne teči z dospetjem v B&B oziroma s
prevzemom in traja en (1) mesec.

9.3.

Poslovni partner v primeru nedogovorjene daljše garancije v trajanju dveh let prevzame
garancijo za to, da dobavljeni predmet nima napak, ki bi zmanjševale njegovo uporabo ali
obratovanje, in da ima lastnosti, ki jih je navajal kot poslovni partner. Poslovni partner jamči
za pravilno delovanje, za obljubljene in običajno predpostavljene lastnosti ter prvorazredno
kakovost dobavljenih proizvodov oziroma storitev med celotnim garancijskim rokom.

9.4.

Vse dobave – še zlasti stroji – morajo izpolnjevati vse zanje veljavne zakonske in tehnične
ter še zlasti varnostne določbe ter kot posamezni agregat imeti CE oznako in biti po potrebi
sposobne doseči takšno oznako v povezavi z njihovimi predhodno ali naknadno dobavljenimi
in hranjenimi sestavnimi deli ter ustrezati določilom Splošne uredbe o varnosti na delovnem
mestu, Uredbe o varnostni opremi strojev in predpisov, ki v Avstriji veljajo za elektrotehnične
naprave.

9.5.

Pridržna pravica: B&B je v primeru reklamacij do razjasnitve vprašanja obstoja napake
upravičena do zadržanja vseh še odprtih plačil.
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9.6.

Poslovni partner je družbi B&B dolžan skupaj z dobavo izročiti morebitne predpise o
skladiščenju in obratovanju, sicer je odškodninsko odgovoren za morebitno škodo, nastalo
zaradi nepoznavanja teh predpisov.

10.

Tovorni listi, spremnica

10.1. V rubriko tovornih listov, ki je za prejemnika predvidena za zaznamke, se vpiše celotno
številko naročila. Sporočila o odpremi ali dobavnice se pošilja tako, da jih naročnik po
možnosti dobi še pred prejemom blaga ali hkrati z njim. V sporočila o odpremi in dobavnice
se obvezno vpišejo celotne številke naročil. Za škodo in stroške, še zlasti tudi za zamude pri
nakladanju in izdatke za prepošiljanje ob napačnem adresiranju, ki nastanejo naročniku
zaradi napačne odpreme s strani poslovnega partnerja, odgovarja poslovni partner. Pri
plačevanju po enotnih cenah se upošteva teža, ki jo ugotovi prejemnik s tehtanjem, oziroma
ugotovljeno število kosov.
11.

Zamuda, penali

11.1. Če pogodbeni partner ugotovi, da bo zamudil z dobavo ali da ta ne bo izkazovala
dogovorjene kakovosti, mora o tem nemudoma vnaprej obvestiti B&B. Družba B&B ima v
takšnem primeru pravico, da vztraja pri dobavi ali od nje odstopi. Takšno obvestilo nima za
posledico oprostitve od plačila zamudne kazni po spodnjih določbah. Sprejem zapoznele
dobave/storitve ne pomeni odreka kakršnimkoli že pravicam, še posebej pravici do
odškodnine.
11.2. Dobavitelj mora v primeru zamude – če niso bili določeni drugačni penali – za vsak začeti
teden zamude plačati pogodbeno kazen v višini 0,5 % od celotne vrednosti naročila, ki je
neodvisna od njegove krivde. Kot čas, ki se upošteva za penale, velja 12.00 dneva, ki sledi
dobavnemu roku. Družba B&B ima poleg tega možnost, da brez vsakršne določitve
naknadnega roka odstopi od naročila, ne da bi ji s tem nastali kakršnikoli stroški. Pravica do
nadomestila druge škode, ki je nastala zaradi tega, ostaja nespremenjena.
12.

Pobot, odstop terjatve

12.1. B&B ima pravico do pobota protiterjatev ali terjatev iz ugotovljenih napak iz kupnine.
12.2. Odstop terjatev do B&B je dopusten le na podlagi pisnega soglasja B&B.
13.

Jamstvo za proizvode

13.1. Dobavitelj v zvezi z napakami proizvodov, ki jih je dobavil, nosi jamstvo za proizvode.
Prevzema vse s tem povezane stroške in izdatke (vključno s stroški morebitnega pravnega
spora ali potrebnih sprememb ali komunikacijske akcije) in se zavezuje, da bo za jamstvo za
proizvode sklenil zadostno zavarovanje in ga na zahtevo tudi izkazal.
14.

Varovanje tajnosti

14.1. Pogodbenika se zavezujeta, da bosta z vsemi informacijami, ki se tičejo vsakokratnega
drugega pogodbenika in ki jih pridobita v sklopu poslovnega odnosa, ravnala strogo zaupno
in jih uporabljala izključno za izpolnjevanje sklenjenega dogovora. Med skupnim
sodelovanjem je vsak pogodbenik odgovoren za to, da njuni sodelavci upoštevajo tudi
veljavne zakonske določbe, še zlasti s področja, ki ga urejata Splošna uredba o varstvu
podatkov in Zakon o varstvu podatkov.
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14.2. Pogodbenika se zavezujeta, da bosta nasproti tretjim osebam zagotavljala tajnost vsebin
svojih dogovorov. To velja tudi za čas po izteku pogodbenega razmerja.
14.3. Dolžnost varovanja tajnosti ne velja za informacije, ki so bile v času njihove pridobitve s
strani enega izmed pogodbenikov javnosti že znane ali so postale splošno znane pozneje
brez sodelovanja in kršitve pogodbenih obveznosti s strani enega od pogodbenikov. Te
dolžnosti ne veljajo nasproti upravnim organom ali sodiščem, če ne obstaja zakonita pravica
do zavrnitve pričanja.
15.

Končne določbe

15.1. B&B mora dodatne dogovore, spremembe pogodbe in najrazličnejše izjave zaradi njihove
uveljavitve pisno potrditi. To velja tudi za odpoved tej formalni zahtevi. Sprejem naročila, ki
odstopa od naročenega, predstavlja novo ponudbo in zatorej potrebuje pisno potrditev
sprejema s strani B&B.
15.2. Potrditve po elektronski pošti zadoščajo zahtevi po pisni obliki.
15.3. Velja avstrijsko pravo ob izključitvi kolizijskih norm mednarodnega in evropskega zasebnega
prava in prodajnega prava Združenih narodov.
15.4. Za pravne posle družbe PAPIRNICA VEVČE PROIZVODNJA d.o.o. in družbe PAPIRNICA
VEVČE d.o.o. z dobavitelji oziroma ponudniki veljajo ti SPP skladno z določili slovenskega
prava.
15.5. Pravno neveljavne določbe se nadomestijo z določbami, ki so pravno veljavne in so še
najbližje gospodarskemu in pravnemu namenu, ki ga zasledujejo neveljavne določbe.
15.6. Za vse pravne spore med dobaviteljem oziroma ponudnikom in družbo B&B je pristojno
izključno avstrijsko okrajno sodišče v Leobnu. Za vse spore med dobavitelji oziroma
ponudniki in družbo PAPIRNICA VEVČE PROIZVODNJA d.o.o. ali družbo PAPIRNICA
VEVČE d.o.o. je pristojno izključno slovensko okrajno sodišče v Ljubljani.
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