Mines IB d.o.o.
Industrijska cona 5
SI – 5230 BOVEC

Bovec, 08.04.2020

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PODJETJA MINES IB d.o.o.

1) PREDMET POGOJEV
a) Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: pogoji) urejajo vse dejavnosti (prodajo, dobave,
itd.) podjetja MINES IB d.o.o., Industrijska cona 5, SI-5230 BOVEC (v nadaljevanju:
dobavitelj) s kupci. Morebitne dopolnitve ali spremembe pogojev, še posebej odstopanja
od pogojev s strani kupca, zahtevajo pisno soglasje dobavitelja. Pri oddaji naročila s strani
kupca, dobavitelj sprejme te pogoje, ki ga tudi pravno obvezujejo, v nasprotnem primeru
lahko dobavitelj prejeto naročilo zavrne v roku 5 delovnih dni od prejema naročila kupca.
b) Če je eden ali več določil teh pogojev v celoti ali deloma neveljavnih, to ne vpliva na
veljavnost drugih pogojev.
c) Ti pogoji veljajo tudi za vse bodoče dejavnosti in poslovna razmerja s kupcem.

2) PONUDBA IN NAROČILO
a) Ponudbe niso zavezujoče v zvezi s ceno, količino, dobavo in časom dobave, razen če so
izrecno označene kot zavezujoče. Dobavitelj mora potrditi naročilo kupca v pisni obliki,
drugače pogodba ni sklenjena.
b) Podatki iz katalogov, prospektov in podobno, kot tudi ustne ali pisne izjave dobavitelja, so
zavezujoče samo, če je to izrecno navedeno ali omenjeno v potrditvi naročila.
c) Če se potrditev naročila razlikuje od naročila, se za takšne razlike šteje, da se kupec z
njimi strinja, če jim nemudoma ne ugovarja.
d) V primeru zanemarljivih dobaviteljevih odstopanj od ponudbe pri dobavi blaga, le ta
ostane v veljavi.
e) Očitne napake v ponudbah, potrditvah ali računih se lahko kadar koli popravijo brez
odobritve kupca.
f)

Dobavitelja ekskluzivno zastopa direktor družbe. Izjave in navedbe pri dobavitelju
zaposlenih oseb niso zavezujoče brez pisne odobritve s strani pooblaščene
osebe/direktorja dobavitelja. Vse pogodbene spremembe začnejo veljati šele s pisno
potrditvijo pooblaščene osebe/direktorja.
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g) Če potrditev naročila ni izdana, se šteje, da je pogodba sklenjena s pošiljanjem naročenega
blaga s strani dobavitelja kupcu v določenem roku, kateri je naveden v naročilu kupca.

3) CENE
a) Veljavna prodajna cena je cena, ki velja na dan naročila, oz. cena, ki je navedena v ponudbi,
na katero se nanaša posamezno naročilo kupca. Vse cene, ki jih navaja dobavitelj, so brez
DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Če ni drugače dogovorjeno, cena ne vključuje
dostave, stroškov prevoza in njegovega zavarovanja; ti stroški se zaračunavajo posebej in
so predmet naknadnega dogovorov med dobaviteljem in kupcem.
b) V primeru povišanja stroškov proizvodnje na katere dobavitelj ne more vplivati (stroškov
dela, financiranja, surovin, itn.) v času med potrditvijo naročila in dnevom dostave, je
dobavitelj upravičen, da prodajno ceno ustrezno prilagodi, pri čemer te cene veljajo tudi
za vse nadaljnje dobave.
c) Osnova za izračun cene je kos prodane enote oziroma druga merska enota, po kateri
dobavitelj prodaja blago kupcu.

4) DOBAVA
a) V kolikor ni drugače dogovorjeno, je pariteta za dobavo EX works po določilih Incoterms
2020.
b) Dobavitelj bo dostavil blago šele po prejemu celotnega plačila v kolikor ni drugače
dogovorjeno.
c) V primeru, da dobavitelj za svoj račun opravi prevoz, je upravičen do poplačila vseh
stroškov prevoza v primeru, da ni predhodno drugače dogovorjeno.
d) Dobavni roki, ki jih navaja dobavitelj, niso splošno zavezujoči. Dobavitelj lahko spremeni
dobavne roke, če je to potrebno oz. v kolikor proizvodni proces ali drugi dejavniki ne
omogočajo dostave znotraj predhodno potrjenega roka. Določila o dobavnih rokih niso
bistvena sestavina medsebojnega dogovora med kupcem in dobaviteljem.
e) V primeru, da dobavitelj zamuja z dobavo več kot 30 dni, lahko kupec prekliče pogodbo
le na podlagi pisnega sporočila dobavitelju, in sicer po preteku 14 dnevnega naknadnega
roka za pravilno izpolnitev pogodbe.
f)

V primeru nepričakovanih ovir za dobavo blaga (stavke, prekinitve delovanja obrata,
prekinitev dobave surovin, pomanjkanje surovin, ukrepi državnih organov ali v primeru
višje sile) ima dobavitelj pravico, da v skladu s tem podaljša čas dobave ali pa v celoti ali
deloma odstopi od dobave, brez kakršnih koli odškodninskih obveznosti.

g) Če kupec ne prevzame naročene količine blaga v dogovorjenem časovnem roku, je
dobavitelj upravičen do pavšalnega nadomestila v višini 25 % vrednosti naročila. V kolikor
je naročeno blago prilagojeno zahtevam kupca oziroma proizvedeno izrecno po naročilu
in navodilih kupca (personalizirana gravura na armaturi, model armature razvit posebej
po naročilu kupca, proizvedena večja količina blaga, katera presega letni promet
specifičnega izdelka dobavitelja IB na letni ravni, itd.) je dobavitelj upravičen do
pavšalnega nadomestila v višini vsaj 70% vrednosti naročila. Dobavitelj ne izgubi pravice
do uveljavljanja naknadnih odškodninskih zahtevkov.
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i)

V primeru zamude prevzema naročenega blaga s strani kupca, tveganja naključne
škode ali uničenja blaga preide na kupca od dneva, ko je blago na voljo za prevzem.

h) V primeru zamude plačila s strani kupca, ima dobavitelj pravico zaustaviti nadaljnjo
izdobavo blaga. Vsi do sedaj, še neplačani računi kupca, brez pismenega obvestila
dobavitelja, zapadejo v takojšno plačilo.
i)

Dobava blaga lahko količinsko odstopa od naročene količine za 10%. Glede še
sprejemljivega odstopanja od naročene količine (v primeru, da je odstopanje >10%), se
dobavitelj in kupec dogovarjata sproti za vsak posamezni primer. V primeru odstopa
količine v zgoraj omenjenih parametrih, kupec nima pravice odstopiti od pogodbe ali
zahtevati odškodnino od dobavitelja.

j)

Dobavitelj si pridržuje pravico do sprememb ponudbe izdelkov, kot tudi do dobave
minimalno spremenjenega blaga (glede na takrat veljavni katalog ), brez da bi obvestil
kupca.

k) Vso slikovno gradivo izdelkov blagovne znamke BLITZ ®, SFT® in MIB®, ki je uporabljeno
na spletni strani podjetja Mines IB d.o.o., v aktualnem katalogu podjetja Mines IB d.o.o.,
kot tudi v vsem marketinškem gradivu podjetja Mines IB d.o.o. in njegovih prodajalcev na
drobno (fizična kot spletna prodaja), je simbolne narave. Dejanski artikli se lahko
razlikujejo od predstavljenih v prej omenjenih medijih. Podjetje Mines IB d.o.o se zavezuje,
da vsakršno odstopanje dejanskih izdelkov od predstavljenih v prej omenjenih medijih, ne
vpliva na funkcionalnost artiklov, ampak je lahko zgolj vizualne narave.

5) PRENOS TVEGANJA
a) Če kupec organizira prevoz osebno ali preko prevoznika, se tveganje in vsi ostali stroški
vezani na prevoz prenesejo na kupca skladno s pariteto EX works (Incoterms 2020).
b) Če dobavitelj izvede prevoz se tveganje in vsi ostali stroški vezani na prevoz prenesejo na
kupca skladno s pariteto CPT (Incoterms 2020).
c) Dostava oz. prevoz blaga z drugačno pariteto (Incoterms 2020) od navedenih zgoraj, je
predmet dogovora med dobaviteljem in kupcem za vsak posamezni prevoz posebej v
kolikor ni omenjeno že določeno v takrat veljavni prodajni pogodbi.

6) PLAČILNI POGOJI
a) Plačilo blaga se navadno izvede avansno v kolikor ni drugače dogovorjeno. V primeru
drugačnega dogovora, mora kupec poravnati svojo obveznost v določenem plačilnem
roku, kateri je naveden na izdanem računu s strani dobavitelja.
b) Gotovinski oz. avansni popusti so veljavni le v primeru pisnega dogovora med kupcem in
dobaviteljem. Vsi dogovorjeni popusti postanejo neveljavni brez pisnega obvestila
dobavitelja v primeru, da kupec zamudi s plačilom svoje zapadle obveznosti oz. v kolikor
kupec ne izvede plačila skladno z dogovorom na podlagi katerega so bili dogovorjeni
omenjeni popusti.
c) V primeru, da kupec zamuja s plačilom, se mu zaračunajo zakonsko predvidene zamudne
obresti. Poleg določenih zamudnih obresti, ima dobavitelj pravico do poplačila tudi vse
morebiti dodatno nastale škode.
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d) V primeru upravičenega dvoma o plačilni sposobnosti kupca lahko dobavitelj brez
odpovednega roka odstopi od potrjenih naročil in že sklenjenih dogovorov o dobavah,
upoštevajoč morebitna predplačila. Vse neplačane obveznosti s strani kupca zapadejo v
takojšno plačilo.
e) Vsa plačila se izvajajo v EUR (Euro / €) na račun dobavitelja, kateri je naveden na računu
za prodano blago.
i)
f)

Kupec nosi vse morebitne stroške banke za plačilo posameznega računa.

Nepooblaščene osebe, katere so zaposlene pri dobavitelju, imajo pravico do sprejema
kupnine le na podlagi izrecnega pooblastila pooblaščene osebe dobavitelja, t.j. direktorja.

7) JAMČENJE ZA NAPAKE
a) V primeru ugotovljenih količinskih ali kakovostnih napak, mora kupec sestaviti
reklamacijski zapisnik v roku dveh (2) dni za količinsko in do deset (10) dni za kakovostno
reklamacijo od dneva prejema blaga ter ga poslati dobavitelju v nadaljnjo obravnavo.
Zapisnik mora vsebovati vzroke reklamacije kot tudi vse identifikacijske podatke
reklamirane pošiljke oz. dostave.
b) Dobavitelj bo v najkrajšem možnem času, a ne kasneje kot v roku 7 delovnih dni, proučil
reklamacijo kupca in podal pisni odgovor kupcu. V primeru pozitivno rešene reklamacije
bo dobavitelj uredil količinsko reklamacijo, ter v primeru kakovostne reklamacije,
zamenjal reklamirane izdelke z novimi.
c) Dobavitelj ne prevzema odgovornosti za napake, ki so posledica profesionalne rabe
armatur (razen kjer je to izrecno navedeno), nestrokovne uporabe ali montaže armatur
ter ostalih izdelkov dobavljenih s strani dobavitelja. V primerih, ko so ravnanja kupca v
nasprotju s zgoraj navedenimi določili, so vsi garancijski zahtevki ali zahtevki za povrnitev
škode izključeni.
i)

Kupec mora dokazati, da je napaka obstajala v času dostave.

d) Kupec mora dostaviti dobavitelju vzorce blaga z napako skupaj z obvestilom in
reklamacijskim zapisnikom na lastne stroške in tveganje.
e) Če je napaka blaga posledica ravnanja tretje osebe, kupec nima pravice do
odškodninskega zahtevka do dobavitelja, ampak do povzročitelja napake.
f)

Kupec nima zakonske pravice do odstopa od pogodbe (razen kjer je to zakonsko določeno)
v primeru upravičene reklamacije blaga, zato ima dobavitelj pravico do popravka blaga,
zamenjave blaga ali do znižanje cene/kupnine za tako reklamirano blaga.

g) Dobavitelj ne jamči za napake, katere izhajajo iz odgovornosti kupca.

8) ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI
a) Odškodninski zahtevki zoper dobavitelja so omejeni na hudo malomarnost in zlonamerno
ravnanje.
i)

Tovrstno ravnanje mora kupec dokazati pred vložitvijo odškodninskega zahtevka ali
najkasneje istočasno z vlogo odškodninskega zahtevka.
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b) Odškodninski zahtevki so omejeni na razumno predvidljivo škodo in sicer do višine
vrednosti blaga navedenega v odškodninskem zahtevku. Vsi drugi odškodninski zahtevki
so izključeni, zlasti morebitni zahtevki za posredno škodo.
c) Kupec mora preveriti blago glede na namen uporabe. Dobavitelj ne odgovarja za
nezadosten pregled.
d) Kupec je odškodninsko odgovoren za kakršno koli kršitev obveznosti sodelovanja.
e) Dobavitelj ni odškodninsko odgovoren za morebitno kršenje pravic tretjih oseb.
f)

Rok za obvestilo dobavitelja s strani kupca o nastanku škodnega primera je 7 dni od
nastanka škodnega primera. V kolikor kupec ne obvesti dobavitelja v navedenem roku, vsi
tovrstni zahtevki zastarajo s čimer kupec izgubi pravico do kakršnekoli odškodnine s strani
dobavitelja.

9) ODGOVORNOST ZA IZDELKE
a) Vsi odškodninski zahtevki kupcev, kot tudi tretjih oseb, ki temeljijo na zakonsko
opredeljeni odgovornosti za izdelke, ne obvezujejo dobavitelja, razen če tožnik dokaže, da
je bila napaka narejena s strani dobavitelja in je bila povzročena skrajno malomarno.
b) Ne glede na določilo iz odstavka 9.a., pa je odškodninska odgovornost za škodo izključena,
če poslovanje poteka med pravnimi osebami.
c) V primeru, da kupec proda blago tretjim osebam, se kupec zavezuje, da bo izključil
odškodninsko odgovornost dobavitelja za škodo. V primeru, da kupec tega ne stori, je
odškodninsko odgovoren za vso nastalo škodo, ki bi zaradi tega lahko nastala dobavitelju.

10) PREPOVED KOMPENZACIJ IN ZADRŽANJA PLAČIL
a) V primeru da med kupcem in dobaviteljem obstajajo medsebojne terjatve, je odstop
kupčevih terjatev do dobavitelja tretjim osebam prepovedan brez pisnega soglasja
dobavitelja.
i)

Terjatve kupca do dobavitelja lahko nastanejo bodisi iz naslova prodaje storitev ali
blaga dobavitelju ali iz naslova drugih zakonitih zahtevkov kupca.

b) V primeru medsebojnih terjatev, ni mogoča kakršna koli kompenzacija bodisi s strani
kupca kot tudi s strani tretjih oseb brez izrecnega soglasja dobavitelja.
c) Zakoniti zahtevki kupca mu ne dajo pravice, da zadrži plačilo celotne kupnine, ampak le
ustreznega sorazmernega dela kupnine. Druga plačila se morajo realizirati nemudoma.
a)

Zakoniti zahtevki kupcu ne dajo pravice, da zadrži plačilo celotne kupnine, ampak le
ustreznega- sorazmernega dela kupnine. Druga plačila se morajo realizirati nemudoma.

11) PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE
a) Prodano blago ostane v lasti dobavitelja tudi po izročitvi blaga v posest kupcu, in sicer
vse dokler kupec ne plača kupnine v celoti.
b) Kupec ima pravico uporabljati še neplačano blago v običajnem okviru poslovne dejavnosti,
vendar blaga ne sme zastaviti ali ga dati kot varščino. Izvršbe s strani drugih upnikov, se
nemudoma sporočijo dobavitelju. Kupec je dolžan razkriti dobavitelju imena in naslove
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kupcev, kakor tudi vso zalogo in višino terjatev, ki izhajajo iz nadaljnje prodaje. Vse
zahtevke do kupca, ki izhajajo iz neplačila blaga, lahko dobavitelj izterja od dolžnikov
kupca. Kupec je dolžan obvestiti svoje trenutne in potencialne stranke o zgoraj navedenih
določilih.
c) Kupec oz. njegov zakoniti zastopnik mora v vsakem primeru zamude plačila (zlasti v
primeru stečaja) odobriti in omogočiti dobavitelju dostop do svojega blaga in izdelkov,
proizvedenih z blagom. Poleg tega mora kupec dobavitelju razkriti vse poslovne knjige in
mu predati vse potrebne informacije, pomembne za izločitev terjatev dobavitelja iz
stečajne mase.
d) Dizajn/-i armatur in tehnološke rešitve (tako proizvodne kot tudi funkcionalne)
uporabljene na armaturah in ostalem blagu ostanejo last dobavitelja, četudi če so bila
izvedena po naročilu in za račun kupca.
i)

Zgoraj omenjeno lastništvo preide na kupca zgolj v primeru, da je bilo lastništvo
predhodno dogovorjeno in opredeljeno z ustrezno pogodbo oz. sporazumom med
dobaviteljem in kupcem.

12) VAROVANJE PODATKOV IN POSLOVNIH SKRIVNOSTI
a) Kupec se izrecno strinja, da se lahko z oddajo naročila posamezni podatki shranijo s
pomočjo obdelave podatkov na dobaviteljevih strežnikih ter drugih nosilcih podatkov, kot
tudi, da se posredujejo osebam znotraj dobaviteljevega podjetja za namen izvedbe
naročil/-a.
b) Kupec se zavezuje, da bo vse podatke, ki izhajajo iz razmerja, pogodbene dokumentacije
in vse ostale podatke glede izdelkov ter medsebojnega sodelovanja dobavitelja varoval
kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbenega razmerja in še najmanj 10 let po
njegovem zaključku. Za poslovno skrivnost se med drugim štejejo: cenik, komercialni in
ostali prodajni pogoji, pogoji glede pospeševanja prodaje in oglaševanja, računi,
naročilnice, dopisi, zapisniki, pogodbene listine in vsi drugi podatki v materialni ali
nematerialni obliki. Kršitelj poslovne skrivnosti odškodninsko odgovarja dobavitelju za vso
materialno in nematerialno škodo. Poleg materialne in nematerialne škode, je kupec
dolžan poravnati dobavitelju tudi pavšalni znesek za kršitev obveznosti iz določb 12. člena
(Varovanje podatkov in poslovnih skrivnosti) v višini 15.000 €.

13) PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
a) Pogodbeni stranki se izrecno zavežeta, da se bosta pri izvrševanju poslov po tej pogodbi
izrecno vzdržali vsakršnih ravnanj ali napeljevanju k ravnanjem, katera imajo znake
koruptivnega ravnanja.

14) KONČNA DOLOČILA
a) V kolikor pogodba ne vsebuje vse potrebno za medsebojne odnose, veljajo za obe stranki
določila zakona o obligacijskih razmerjih. Vse morebitne nesporazume bosta pogodbeni
stranki skušali reševati sporazumno in v duhu dobrih poslovnih odnosov. Za morebitne
spore, kateri se ne morejo razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Novi Gorici.
Uporablja se slovensko pravo. Prodajna konvencija ZN ne velja.
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b) Ti splošni pogoji poslovanja podjetja Mines IB d.o.o. so objavljeni tudi na spletnem naslovu
www.blitz.si in veljajo od 08.04.2020 do preklica.

Mines IB d.o.o.

MINES IB d.o.o._Industrijska cona 5_5230 Bovec_t.: +386 5 38 41 650_f.: +386 5 38 41 651_info@mines-ib.com_www.blitz.si
registrirano pri okrožnem sodišču v Novi Gorici_št. reg. vpisa 1/03569/00_osnovni kapital 22.483 EUR_mš: 5931096_dš: SI15324010
ADDIKO BANK d.d.: SI56 3300 0000 1977 821_DBS d.d.: SI56 1910 0001 1426 751

