OPĆI UVJETI NABAVE
Pro-klima d.o.o., Samobor, Gradna 78E (9/16)
1.

Opće odredbe

1.1.
Ovi Opći uvjeti nabave (u daljnjem tekstu: „Opći uvjeti“)
primjenjuju se na sve narudžbe (isporuke robe i/ili usluga – dalje u
tekstu: Roba) trgovačkog društva Pro-klima d.o.o., Samobor,
Gradna 78E (dalje u tekstu: Naručitelj).
1.2.
Opći uvjeti primjenjuju se u narudžbama i ugovorima koje
Naručitelj sklapa sa domaćim pravnim i fizičkim osobama (u
daljnjem tekstu: Dobavljač), osim ako postupak i uvjeti nabave nisu
drugačije uređeni posebnim propisima koji se primjenjuju na
nabavu određenih vrsta roba i usluga.

- energetska kriza ili kriza isporuka sirovina,
neraspoloživost materijala i/ili sredstava transporta iz razloga koji
se ne mogu pripisati krivnji Naručitelja,
a koji onemogućuju izršavanje ugovora ili ga čine neprihvatljivim
Naručitelju, istog oslobađaju za vrijeme trajanja istih okolnosti od
obveze pravovremenog preuzimanja Robe. Zahtjevi za naknadom
štete ne mogu proizaći iz spomenutih situacija. Naručitelj i
Dobavljač obvezni su jedan drugog odmah međusobno obavijestiti
o spomenutim okolnostima i u dobroj vjeri prilagoditi svoje obveze u
skladu sa okolnostima.
6.

1.3.
Prihvaćanjem narudžbe ili potpisom ugovora, ovi Opći
uvjeti postaju sastavni dio ugovora i primjenjuju se na odnose
između Naručitelja i Dobavljača.
1.4.
Ako su pojedine odredbe Općih uvjeta u suprotnosti s
odredbama iz narudžbe ili ugovora i njegovih dodataka,
primjenjivati će se odredbe narudžbe ili ugovora i njegovih
dodataka.
1.5.
Opći uvjeti Dobavljača se ne priznaju. Sve izjave u
ponudi ili potvrdi narudžbe Dobavljača koje nisu u skladu s ovim
Općim uvjetima zahtijevaju izričit pismeni pristanak Naručitelja.
Šutnja ne znači prihvat Naručitelja.
2.

Ponude i narudžbe

2.1.
Ponude moraju odgovarati upitu Naručitelja; njihova je
izrada besplatna te za Naručitelja nisu obvezujuće.
2.2.
Korespondencija će se izvršavati isključivo kroz medije
navedene u upitu, sa referencom upita Naručitelja.
2.3.
Svaka narudžba i izmjena iste mora biti potvrđena od
strane Dobavljača. Potvrda narudžbe mora se Naručitelju
ispostaviti u roku od 8 dana od primitka narudžbe. Ukoliko je
Dobavljač pismenim očitovanjem nije odbio, nakon isteka
navedenog roka smatra se da je narudžba prihvaćena u skladu s
uvjetima Naručitelja.
2.4.
Svaki Dobavljač se mora pridržavati upita Naručitelja te u
slučaju odstupanja na njih izričito ukazati.
3.

Potvrde

Rok isporuke

6.1.
Ugovoreni/dogovoreni rokovi isporuke obvezujući su i
stoga moraju biti točno ispoštovani.
6.2.
Naručena Roba mora od strane Naručitelja biti preuzeta
na ugovorenom mjestu primopredaje i na ugovoreni datum.
6.3.
Zahtjev Naručitelja za isporukom postojan je bez obzira
na kašnjenje i bez potrebe za posebnom izjavom i/ili zahtjevom.
Ukoliko zbog kašnjenja nastupe kvantitativne promjene, Dobavljač
ih mora zadovoljiti.
6.4.

Naručitelj nije obvezan prihvatiti Robu prije roka isporuke.

6.5.
Naručitelj je kod kašnjenja isporuke oslobođen svih
pravnih i ugovornih obveza te je ovlašten nakon razumnog
produljenja roka otkazati ugovor. U oba slučaja (kašnjenje
ispunjenja ili neispunjenje ugovora kojem prethodi otkaz istog)
Naručitelj ima pravo zahtijevati penale za povredu ugovora u iznosi
od 0,5% neto vrijednosti narudžbe za svaki započeti tjedan, ali
najviše 5% neto vrijednosti, a zahtijevati nadoknadu daljnje štete.
7.

Posebna obavijest

Svaka isporuka mora sadržavati otpremnicu na kojoj stoji
broj narudžbe. Ista mora mora sadržavati točne detalje o sadržaju
isporuke poput količine, mjera, težine itd., te broj narudžbe. U
svakom slučaju, Naručitelj mora istu primiti prije same isporuke
Robe.
8.

Preuzimanje rizika

8.1.
Rizik propasti stvari prelazi na Naručitelja prihvatom
isporuke, osim ako drugačije nije ugovoreno.

Narudžbe i ugovori vezujući su samo ako su sa strane
Naručitelja naručeni (putem fax-a ili e-mail), odnosno potpisani u
pisanoj formi.

8.2.
Primjenjuju se INCOTERMS 2010 pravila, osim ako je
drugačije dogovoreno u odnosu na ista pravila.

4.

9.

Cijene

4.1.
Cijene izražene u ponudi su obvezujuće. Promjena cijena
zahtjeva naknadni pismeni dogovor/odobrenje. Cijene su fiksne
cijene i uključuju sve radnje koje Dobavljač mora izvršiti da bi
zadovoljio obvezu dostave do dogovorenog mjesta primopredaje.
Trošak transporta, pakiranja i druge različite troškove Naručitelj
preuzima samo ako je tako izričito ugovoreno.
4.2
Dobavljač mora primiti natrag i poduzeti sve radnje s
ciljem zbrinjavanja ambalaže i to na vlastiti trošak.
4.3.

Plaćanje se vrši u hrvatskim kunama (HRK).

5.

Viša sila
Okolnosti koje se mogu podvesti pod pojam „viša sila“, a

to su:
- prirodne sile, požar, poplave, zemljotresi, ostale
elementarne i druge prirodne nepogode, rat, objavljen i neobjavljen
te građanski rat, pobune, terorizam, sabotaže, eksplozije, požari,
bojkoti, štrajkovi, zaposjedanje tvornica i akti vlasti i dr.,

Plaćanje

9.1.
Rok za plaćanje računa počinje teći u trenutku kad je
Naručitelj u cijelosti preuzeo isporuku ili uslugu, uz uredno
ispostavljeni račun, ukoliko nije drugačije ugovoreno (npr. avansno
plaćanje). Ako Dobavljač mora staviti na raspolaganje tehničkotehnološku specifikaciju, testove materijala, zapisnike s ispitivanja,
dokumente o kvaliteti i drugu dokumentaciju, zaprimanje te
dokumentacije također je preduvjet da se smatra da je isporuka ili
usluga u cijelosti izvršena.
9.2.
Plaćanje računa Dobavljača ne znači potvrdu uredne
isporuke ili usluge niti odustajanje Naručitelja od bilo kojeg prava.
9.3.
Smatra se da je plaćanje pravodobno ako Naručitelj izda
nalog za plaćanje banci najkasnije na dan dospijeća računa.
Troškove banke primatelja uplate snosi Dobavljač.
10.

Odgovornost za materijalne nedostatke

10.1.
Dobavljač prema Naručitelju snosi odgovornost za
materijalne nedostatke u skladu sa pozitivnim propisima Republike
Hrvatske.

10.2.
Proizvodi, uključujući izgled i oznake, moraju biti
isporučeni u skladu sa zahtjevima Naričitelja.
10.3.
Ne primjenjuju se nikakva izuzeća/ograničenja od
odgovornosti, osim onih predviđenih zakonom.
10.4.
Dobavljač ima obvezu Naručitelju nadoknaditi svu štetu i
troškove nastale zbog povlačenja isporučenog proizvoda s tržišta.
11.

11.2.
Plaćanje isporučene Robe ne podrazumjeva priznanje da
je Roba u potpunosti ispravna. Ova odredba se primjenjuje na čl.
10. i 12. ovih Općih uvjeta.
Odgovornost za pravne nedostatke

12.1.
Dobavljač garantira da je Roba oslobođena pravnih
nedostataka, posebice zahtjeva trećih osoba.
12.2.
Ako dođe do potraživanja i/ili prigovora protiv Naručitelja
kao rezultat korištenja ili posjedovanja Robe vezano za kršenje
autorskih i/ili prava intelektualnog vlasništva, kao i bilo kojih drugih
vlasničkih prava, Dobavljač je obvezan Naručitelja osloboditi tih
potraživanja te ga odmah obavijestiti ako postoji ikakva mogućnost
kršenja vlasničkih prava ikoje vrste.
12.3.
Obveza oslobađanja, sukladno toč. 12.2. odnosi se na
sve troškove legitimno proizašle iz ili u sklopu potraživanja trećih
osoba.
12.4.
Ako treće stranke legitimno potražuju naknadu za kršenje
vlasničkih i/ili drugih prava, Dobavljač će ili pribaviti
dozvolu/odobrenje ili odgovarajuće prilagoditi Robu o vlastitom
trošku, zamijeniti Robu odgovorajućom Robom bez pravnih
nedostataka ili, ako je ta mjera kontraproduktivna, povući Robu uz
naknadu svih troškova Naručitelju.
12.5.
U svim drugim slučajevima primjenjuju se odgovarajuće
zakonske regulative.
13.

Pravna regulativa

Dobavljač se obvezuje poštivati sve zakone i pravne
norme Republike Hrvatske i Europske unije i temeljiti svoje
djelovanje u skladu s istim.
14.

Dokumenti proizvoda

Nacrti, skice, dizajni i drugi oblici prezentacije, bilo u
originalu ili preslici, stavljeni na raspolaganje Dobavljaču, ostaju
vlasništvo Naručitelja i ne smiju se koristiti u druge svrhe, umnažati
niti učiniti dostupnim trećim osobama te će isti biti vraćeni
Naručitelju odmah nakon izvršavanja ugovora.
15.

Mjerodavno pravo

15.1.
Na ove Opće uvjete primjenjuju se pozitivni propisi
Republike Hrvatske. Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o
međunarodnoj prodaji robe (CISG) se ne primjenjuje.
15.2.
Ako bi se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta i/ili Ugovora
eventualno utvrdila nevaljalom, neće imati nikakvog utjecaja na
druge odredbe niti će onemogućiti ili učiniti nevažećom bilo koju od
drugih odredbi ovih Općih uvjeta i/ili Ugovora i takve će druge
odredbe ostati na snazi. Tako nevaljalu odredbu zamijenit će se
valjanom ili onom zakonskom odredbom koja je u poslovnom
smislu najbliža nevaljaloj odredbi.
16.

Nadležnost u slučaju spora

Stvarno nadležni sud u Zagrebu isključivo je nadležan u
pogledu bilo kojeg spora koji proizađe iz poslovnog odnosa
Naručitelja i Dobavljača ili proizađe iz ovih Općih uvjeta ili bude u
vezi s istim. Ništa sadržano u ovom članku ne ograničava pravo
Naručitelja da pokrene postupak protiv Dobavljača pred sudom koji
je mjesno nadležan za istog.
17.

17.2.
Naručitelj će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i
dopune ovih Općih uvjeta na način sukladno stavku 17.1. ovih
Općih uvjeta. Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta koje su isključivo
u korist Dobavljača mogu se primijeniti bez odgode.

Garancija za ispravnost Robe

11.1.
Jamstvo Dobavljača traje 36 mjeseci od datuma
proizvodnje/izvršenja usluge. Dobavljač se obvezuje isporučivati
proizvode koji nisu proizvedeni prije više od 3 mjeseca od datuma
isporuke. Za proizvode na kojima nije označen datum proizvodnje,
Dobavljač jamči 36 mjeseci od datuma isporuke istih.

12.

17.1.
Ovi Opći uvjeti će se objaviti na internetskim stranicama
Naručitelja sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj te će
biti dostupni i u poslovnim prostorijama istog.

Završne odredbe

Samobor, rujan 2016.

