ISKRA MEHANIZMI, d.o.o.
Lipnica 8, SI-4245 KROPA,
ki jo zastopa glavni direktor dr. Marjan Pogačnik
(v nadaljevanju besedila: Kupec)
in
xxxxx
(v nadaljevanju besedila: Dobavitelj)

skleneta naslednjo

POGODBO O DOBAVI Št. --------,-------- / 20xx
1.

UVODNE DOLOČBE

1.1.

S to Pogodbo stranki urejata medsebojna razmerja glede dobav izdelkov,
delov, komponent, gotovih naprav, blaga in storitev (v nadaljevanju :
Proizvodi) opredeljenih v prilogah k tej Pogodbi.

1.2.

Sestavni del te Pogodbe tvori Sporazum o kakovosti, Logistični sporazum in
vsi ostali pripadajoči Aneksi.

2.

PREDMET POGODBE

2.1.

Dobavitelj se na podlagi te Pogodbe, skupaj z aneksi, dodatki in prilogami
obvezuje, da bo Kupcu dobavljal naročene Proizvode.

3.

ZMOGLJIVOST PROIZVODNJE

3.1.

Za pravočasno izpolnjevanje svojih obveznosti do Kupca v zvezi z dobavami
po tej Pogodbi, je Dobavitelj dolžan zagotavljati potrebne proizvodne
kapacitete ves čas trajanja te Pogodbe.

3.2.

Dobavitelj bo Kupca nemudoma obvestil o vseh tehničnih napakah v
proizvodnem procesu ali drugih dogodkih, ki vplivajo na izpolnitev pogodbenih
obveznosti, ter takšne napake odpravil v najkrajšem času. V teh primerih mora
dobavitelj ukrepati v skladu s planom izrednih razmer.

4.

NAROČANJE IN DOBAVE

4.1.

Dobavitelj se obvezuje, da bo Proizvode dobavljal v skladu z določili te
Pogodbe in posameznimi naročili Kupca na datume, navedene v vsakem
posameznem naročilu oziroma odpoklicu.

4.2.

Posamezno naročilo oziroma odpoklic je primerno dan in poslan Dobavitelju
vnaprej po telefaksu ali s katerim koli drugim informacijskim sredstvom, za
katerega se pogodbeni stranki dogovorita.

4.3.

Dobavitelj pisno potrdi prejem posameznega naročila oziroma odpoklica takoj,
oziroma najkasneje v 1 (enem) delovnem dnevu od prejema naročila oziroma
odpoklica. Potrdilo o naročilu oziroma odpoklicu Dobavitelj pošlje Kupcu po
telefaksu ali po elektronski poti. V kolikor potrditev naročila oziroma odpoklica
ni prejeta v 2 (dveh) delovnih dneh po prejemu naročila oziroma odpoklica,
velja naročilo oziroma odpoklic za potrjeno.

5.

EMBALAŽA

5.1.

Dobavitelj je odgovoren za embalažo, ki je primerna za varen transport
Proizvodov.

5.2.

Proizvodi morajo biti za varen transport ustrezno zapakirani v dogovorjenih
enotah, kot je določeno v Specifikaciji pakiranja in transporta (PDA), ki je
dodatek k tej Pogodbi.

6.

CENE IN PLAČILNI POGOJI

6.1.

Cene Proizvodov, dobavljenih v skladu s to Pogodbo, so določene v Prilogi k
tej Pogodbi.

6.2.

Cene veljajo CIP Iskra Mehanizmi,d.o.o., Lipnica, Lipnica 8, SI4245 KROPA (
2010 IncoTerms).

6.3.

Osnova za sodelovanje v skladu s to Pogodbo in pogodbeni obseg poslov je
ohranjanje konkurenčnosti Dobaviteljevih cen glede na konkurente in zahteve
tržišča. Dobavitelj in Kupec se dogovorita, da bo Dobavitelj vzpostavil in
vzdrževal sistem stalnih izboljšav. Rezultate takšnih izboljšav (v nadaljevanju:
Ratio Effect), ki jih pogodbeni stranki ugotavljata enkrat letno, si delita
Dobavitelj in Kupec vsak do ene polovice.

6.4.

Brez soglasja Kupca se ne izvedejo nikakršna povišanja cen zaradi neuspeha
Dobavitelja pri doseganju načrtovanega zniževanja stroškov ali izboljšanja
produktivnosti ali kakršnegakoli povečanja dobaviteljevih stroškov dela,
skupnih in drugih stroškov.

6.5.

Dobavitelj je dolžan izstaviti fakturo najkasneje naslednji dan po opravljeni
storitvi oziroma po opravljenem prevzemu dobavljenih Proizvodov v skladišču
Kupca.

6.6.

Kupec bo svoje obveznosti poravnal v roku xxx dni od izstavitve fakture. V
primeru zavrnitve fakture rok prične teči z dnem razrešitve spornega razmerja
oziroma z dnem prejema nesporne fakture.

6.7.

Dobavitelj bo Kupcu priznal popust v višini 0,07% za vsak dan predčasnega
plačila.

7.

KAKOVOST

7.1.

Dobavitelj bo vzpostavil in vodil sistem upravljanja kakovosti in izvajal ukrepe
za zagotavljanja kakovosti v skladu s Sporazumom o kakovosti, ki je Priloga k
tej Pogodbi in Prevzemnimi zahtevami kakovosti oziroma Posebnimi
prevzemnimi zahtevami kupca, ki so priloge k tej Pogodbi.

7.2.

V primeru, ko je dobavljeni Proizvod v skladu s kupčevo tehnično-kontrolno
dokumentacijo, Dobavitelj zagotavlja skladnost dobavljenega Proizvoda z
omenjeno dokumentacijo, ki jo Dobavitelj prejme od Kupca po pošti, po
telefaksu ali preko elektronske pošte. Dobavitelj potrdi Kupcu (pošiljatelju)
prejem dokumentacije.

8.

PREVZEM

8.1.

Količinski in kakovostni pregled izvaja Kupec v skladišču Kupca.

8.2.

Proizvodi morajo biti izdelani na podlagi veljavne dokumentacije kakovosti (v
nadaljevanju Dokumentacija kakovosti) kot. npr. PPAP, APQP, QAA , PZK,
risba, kosovnica, posebne zahteve Kupca in drugo, ki jo Kupec posreduje
Dobavitelju ob prvem rednem naročilu oziroma takoj ob spremembi.
Predhodno navedene kakovostne zahteve in tehnična dokumentacija je
navedena na naročilnicah oziroma dobavnih načrtih, ki jih Dobavitelj prejme
pred pričetkom izdelave serije.

8.3.

Proizvode Kupec prevzame z odpremnimi dokumenti dobavitelja le pod
pogojem, da so njihove lastnosti skladne z naročilom in pogoji, ki so določeni v
Dokumentaciji kakovosti.

8.4.

V primerih, ko je dogovorjeno s Kupcem, da Dobavitelj dobavlja ob pošiljkah le
splošno izjavo o ustreznosti pošiljke, v njej pa ne navaja konkretnih podatkov,
ki so zahtevani v skladu s Sporazumom o kakovosti, je le-te dolžan minimalno
enkrat letno posredovati Kupcu, vse originale pa hraniti pri sebi in jih
posredovati Kupcu na njegovo dodatno zahtevo.

8.5.

Sistem zagotavljanja kakovosti je opredeljen v Sporazumu o kakovosti.

9.

JAMSTVO

9.1.

Dobavitelj jamči, da dobavljeni Proizvodi ustrezajo zahtevanim tehničnim
pogojem, imajo dogovorjene oziroma zajamčene lastnosti ter omogočajo
primerno in ustrezno delovanje brez napak. Dobavitelj nadalje jamči kakovost
in primernost dobavljenih Proizvodov glede materiala, izdelave, skladiščenja in
primernega časa skladiščenja.

9.2.

Dobavitelj daje za dobavljene Proizvode garancijo kakovosti za obdobje 24
mesecev od prevzema na naslov kupca. V primeru ugotovljene nekakovosti
(skrita napaka), ki je posledica dobave izven nabavno tehničnih zahtev,
odstop pa je bil ugotovljen v ali izven garancijskega roka pri kupcu ali na trgu,
ima Kupec pravico do odškodnine.

10.

ZAMUDE

10.1. V kolikor Dobavitelj zamuja z dobavami Proizvodov, ima Kupec pravico, da
zaračuna Dobavitelju pogodbeno kazen v višini 1% vrednosti nedobavljenih
Proizvodov za vsak dan zamude, vendar do največ 15% vrednosti
nedobavljenih Proizvodov.
10.2. Kupec ima v primeru zamude pri dobavah pravico zahtevati od Dobavitelja tudi
povrnitev škode zaradi zastoja v proizvodnji.

11.

ORODJA

11.1. Specifikacija orodij, ki jih je Kupec predal v uporabo Dobavitelju, ter postopke
in ravnanja s temi orodji opredeljuje Pogodba o izposoji orodij, ki je Priloga te
Pogodbe.

12.

JAMSTVO PROIZVAJALČEVE ODGOVORNOSTI

12.1. Dobavitelj mora za Proizvode, ki jih dobavlja Kupcu po tej Pogodbi, skleniti
zavarovanja proizvajalčeve odgovornosti in redno plačevati stroške tega
zavarovanja.

13.

DOGOROČNA IZJAVA DOBAVITELJA
Dobavitelj je dolžan izdati dokazilo o preferencialnem poreklu Proizvoda za
vsako pošiljko posebej ali po dogovoru skupno izjavo do sredine meseca
januarja za tekoče poslovno leto.
Pridržujemo si pravico, da vas bremenimo za vse nastale stroške in dajatve, ki
bi izhajale iz nepravilno deklariranega porekla Proizvoda ali neustrezno
izpolnjene izjave dobavitelja na notranjem trgu za Proizvode s preferencialnim
poreklom Proizvoda.

14.

POSLOVNA TAJNOST IN VAROVANJE INTERESOV

14.1. Glede varovanja interesov ter poslovne tajnosti pogodbeni stranki zavezujejo
in se uporabljajo določila Splošnih nabavnih pogojev, ki opredeljujejo
varovanje interesov ter poslovne tajnosti. Ta določila zavezujejo pogodbeni
stranki še tri leta po prenehanju te Pogodbe.
14.2. V primeru kršitve poslovne tajnosti ima druga pogodbena stranka pravico takoj
enostransko prekiniti to Pogodbo.

15.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

15.1. Dobavitelj jamči, da dobavljeni Proizvodi ne kršijo nobenih pravic do
intelektualne lastnine tretjih oseb, kot na primer patentov, patentnih prijav,
uporabnih modelov in podobno.
15.2. V kolikor bi bile pri izdelavi Proizvodov kršene pravno zavarovane pravice
tretjih oseb, bo Dobavitelj v primeru sporov v zvezi z dobavljenimi Proizvodi
Kupcu poravnal vso škodo, ki mu je zaradi tega nastala.

16.

PRENOS PRAVIC IN OBVEZNOSTI

16.1. Te Pogodbe, kot tudi nobene od pravic in / ali obveznosti, ki iz nje izvirajo, ni
dovoljeno prenesti na katerokoli tretjo osebo brez vnaprejšnjega pisnega
soglasja druge pogodbene stranke.

17.

PLAN IZREDNIH RAZMER

17.1. Dobavitelj mora izdelati plan izrednih razmer za nepredvidljive dogodke kot so
naravne katastrofe, lomi stroja, tehnične napake v proizvodnem procesu in
podobni dogodki.

18.

VELJAVNOST IN TRAJANJE POGODBE

18.1. Pogodba se sklepa za dobo enega leta. V kolikor nobena od pogodbenih
strank pisno ne zahteva spremembe ali prekinitve Pogodbe najkasneje 30 dni
pred iztekom pogodbenega leta, se veljavnost Pogodbe avtomatično
podaljšuje vsakič za eno leto.
18.2. Obe pogodbeni stranki imata pravico takoj s pisnim obvestilom odpovedati ta
Pogodbo v primeru, da:
a)
b)

gre druga pogodbena stranka v stečaj ali likvidacijo;
druga pogodbena stranka poskuša ali namerava prenesti na

c)

d)
e)

katerokoli tretjo osebo korist te pogodbe brez vnaprejšnjega pisnega
soglasja druge pogodbene stranke;
zmožnost druge pogodbene stranke za izvajanje njenih obveznosti
po tej Pogodbi ovira ali znatno moti kakršenkoli vladni predpis, odredba,
zakon tožba nedelovanje ali katerikoli drug razlog;
druga pogodbena stranka krši materialne obveznosti po tej Pogodbi.
odpovedni rok v primeru pisnega obvestila o odpovedi pogodbe je 180
dni

18.3. Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta pogodbeni stranki.

19.

OSTALA DOLOČILA

19.1. Glede pravic in obveznosti, ki s to Pogodbo niso izrecno urejene, veljajo
določila Splošnih nabavnih pogojev ISKRA MEHANIZMI, d.o.o., Lipnica,
Sporazuma o kakovosti, Pogodbe o izposoji orodij in Obligacijskega zakonika
(Ur.l. RS št. 83/2001).
19.2. Vse Priloge in Aneksi k tej Pogodbi tvorijo sestavni del Pogodbe.
19.3. Spremembe in dopolnitve te Pogodbe veljajo le v primeru, da so sestavljene v
pisni obliki in podpisane s strani obeh pogodbenih strank.
19.4. Morebitne spore iz te Pogodbe rešujeta pogodbeni stranki sporazumno. V
kolikor sporazuma ni mogoče doseči, je za rešitev sporov pristojno stvarno
pristojno sodišče po sedežu Kupca.
19.5. Ta Pogodba se presoja po pravu Republike Slovenije.
19.6. Pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih prejmeta Kupec in
Dobavitelj en izvod.

KUPEC:

DOBAVITELJ:

ISKRA MEHANIZMI, d.o.o.

Glavni direktor:

Dr. Marjan Pogačnik
Kraj, datum podpisa :

Kraj, datum podpisa :

_____________________________

_______________________

