HETA Asset Resolution

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI
upoštevati vse predpise, ki veljajo za zadevno blago in/ali
storitve (tako na nacionalni in EU ali mednarodni ravni) ter
tehnične standarde. Dobavitelj/izvajalec se prav tako zavezuje
vzpostaviti ustrezne ukrepe za zagotavljanje kakovosti, z
namenom zagotovitve potrebnega strokovnega znanja in
upoštevanja pravil, ki veljajo za določeno blago in/ali storitve.
Potrebno je upoštevati smernice in zakonska določila v zvezi z
oznako CE; v primeru dobaviteljev/izvajalcev izven EU je
obvezen sestavni del dobave tudi ustrezna izjava o skladnosti,
vključno z zahtevano ustrezno dokumentacijo.

UPORABA NABAVNIH POGOJEV
Splošni skupni nabavni pogoji družbe HETA Asset
Resolution d.o.o. (v nadaljevanju krajše poimenovani
»HAR«) veljajo za vsa poslovna razmerja med HAR in
dobavitelji blaga in storitev, razen, če je v povabilu k oddaji
ponudbe in/ali razpisni dokumentaciji ali naročilu, danem s
strani HAR dobavitelju/izvajalcu, izrecno drugače navedeno.
S sklenitvijo pogodbe s HAR ali s potrditvijo oziroma
realizacijo naročila, kadar pogodba ni sklenjena, se
dobavitelj/izvajalec zavezuje k spoštovanju teh pogojev.
Navedeni splošni skupni nabavni pogoji veljajo ne glede na
obstoj splošnih ali drugih pogojev dobavitelja/izvajalca.
Pogoji dobavitelja/izvajalca, ki niso skladni s splošnimi
skupnimi nabavnimi pogoji za HAR v nobenem primeru
niso zavezujoči, ne glede na to ali jim je HAR ob sklenitvi
pogodbe oziroma ob oddaji naročila ali sprejemu ponudbe
ugovarjala ali ne.

Dobavitelji/izvajalci so odgovorni za odstranjevanje embalaže
in za odstranjevanje odpadkov, skladno z veljavno slovensko
zakonodajo, izključno na svoje stroške. Dobavitelj/izvajalec
izrecno zagotavlja, da v HAR zaradi navedenih storitev ne
bodo nastali nikakršni stroški ali druge obveznosti.
Uporaba embalaže za večkratno uporabo je obvezna v vseh
primerih, ko je dobava s tako embalažo mogoča.
Dobavitelj/izvajalec se zavezuje, da bo ob dobavi
blaga/izvajanju storitve v prostorih HAR odstranil vse
odpadke in upošteval vse ustrezne predpise. V primeru
odstranitve posebnih odpadkov je dobavitelj/izvajalec dolžan
pridobiti od pooblaščenega podjetja za odstranjevanje
odpadkov vso obvezno dokumentacijo ter jo nemudoma,
najkasneje pa v roku dveh delovnih dni od njenega prejema,
posredovati na sedež HAR.

Pogoji dobavitelja/izvajalca, ki niso skladni s splošnimi
skupnimi nabavnimi pogoji HAR niso zavezujoči tudi v
primeru sprejema blaga/storitve kot tudi ne v primeru plačila
blaga/storitve, dobavljenega/opravljene s strani
dobavitelja/izvajalca.
Vse ponudbe, ki jih dobavitelji/izvajalci pripravijo ter
posredujejo HAR, so za slednjega brezplačne, ne glede na vsa
potrebna pripravljalna opravila in ne glede na to, ali so
ponudbe posredovane na podlagi podanega zahtevka s strani
HAR ali samostojno. Dobavitelja/izvajalca vsaka ponudba,
posredovana HAR, zavezuje najmanj 4 tedne od datuma
prejema ponudbe.

KRAJ IZVEDBE STORITVE/DOBAVE BLAGA,
CENE, PODIZVAJALCI
Če ni drugače navedeno v naročilu, povabilu k oddaji
ponudbe in/ali razpisni dokumentaciji, je kraj izvedbe
storitve/dobave blaga registrirani sedež HAR.

Če ni izrecno pisno dogovorjeno, pogoji v ponudbi, ki niso
skladni s splošnimi skupnimi nabavnimi pogoji HAR, s
pogoji, navedenimi v povabilu k oddaji ponudbe oziroma s
pogoji iz razpisne dokumentacije ali naročila za HAR niso
zavezujoči.

Če ni drugače pisno dogovorjeno, se šteje, da so cene iz
naročila fiksne in da vključujejo pakiranje, dobavo in plačano
zavarovalnino do navedenega kraja dobave (Incoterms 2000,
določba CIP). Zavarovalnina, ki jo mora zagotoviti
dobavitelj/izvajalec, mora kriti celotno vrednost ponujenega
blaga in/ali storitev. Vsakršno izgubo ter škodo, ki bi lahko
bremenila HAR zaradi neupoštevanja teh pogojev, krije
dobavitelj/izvajalec.

KAKOVOST IN OKOLJE
Dobavitelj/izvajalec se zavezuje ves čas obstoja poslovnega
razmerja s HAR ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja
oziroma dobrega strokovnjaka.

Če ni drugače pisno dogovorjeno, je izpolnitev obveznosti
pravilna, če je opravljena na naslovu in v času:
Dunajska 167, 1000 Ljubljana, Slovenija, ob delovnih dneh
(med 08.00 in 15.30 uro, od ponedeljka do četrtka ter med
08.00 in 12.00 uro ob petkih).

Blago in storitve morajo v celoti ustrezati zahtevam po
kakovosti, okoljskim in ekološkim standardom ter ostalim
pogojem iz naročila ali povabila k oddaji ponudbe. Ne glede
na to, morajo blago in/ali storitve v vseh primerih ustrezati
najnovejšim priznanim znanstvenim in tehničnim
standardom za vsak posamezni primer in morajo biti v skladu
z veljavnimi varnostnimi predpisi. Dobavitelj/izvajalec mora

Dobava na praznik oziroma drug dela prost dan v Republiki
Sloveniji ni mogoča. Poleg navedenega je za pravilno
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izpolnitev bistvenega pomena priložitev ustreznih
odpremnih dokumentov k izročenemu blagu. V nasprotnem
primeru nosi dobavitelj/izvajalec odgovornost za
poškodovanje ali uničenje blaga vse do izpolnitve navedenih
pogojev oziroma pravilne izpolnitve obveznosti.

vendar ne prej kot 30 dni po prejemu blaga in/ali izvedbi
storitve, ima pravico do popusta v višini 4 % od zneska,
navedenega na računu. V kolikor HAR prejeti račun poravna v
roku 60 dni od prejema računa oziroma prejema blaga in/ali
izvedbe storitve, če je ta datum kasnejši, opravi plačilo v
polnem znesku, navedenem na računu. Plačilo računa ne
pomeni potrditve, da je bila dobava/storitev ustrezno izvedena
in ne predstavlja nikakršne opustitve garancijskih ali
odškodninskih zahtevkov HAR, ki bi nastali kot posledica
morebitnih pomanjkljivosti pri izvedbi storitve/dobavi blaga.

Dobavitelj/izvajalec ne sme posredovati naročila tretji osebi
(podizvajalcu) brez predhodnega pisnega soglasja HAR.

RAČUNI IN DOBAVNICE
Številka naročila in številke posameznih delov naročila
morajo biti navedene na vseh računih in dobavnicah.
Računi morajo vsebovati točne podatke glede številke
naročila, datuma naročila in dobavljenega blaga (določitev
tipa in količine) ter ostale obvezne sestavine, navedene v
Zakonu o davku na dodano vrednost. V vsakem primeru
mora račun vsebovati najmanj:
ime in naslov davčnega zavezanca in njegovega kupca ali
naročnika,
količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in
vrsto opravljene storitve,
datum dobave blaga ali datum, ko je bila storitev
opravljena oz. končana, ali datum, ko je bilo opravljeno
predplačilo, če se ta datum lahko določi in je različen od
datuma izdaje računa,
davčno osnovo, od katere se obračuna DDV po posamezni
stopnji oz. na katero se nanaša oprostitev, ceno na enoto
brez DDV ter kakršna koli znižanja cen in popuste, ki niso
vključeni v ceno na enoto,
stopnjo DDV,
znesek DDV,
datum izdaje računa,
zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa,
identifikacijsko številko za DDV, pod katero je davčni
zavezanec dobavil blago ali storitev, Identifikacijsko
številko za DDV kupca oziroma naročnika, pod katero je
kupec ali naročnik prejel dobavo blaga ali storitev, za
katero je dolžan plačati DDV, ali je prejel dobavo blaga v
skladu s 46. členom ZDDV-1.

Ne glede na dolžnost plačila, lastništvo na blagu preide na HAR
s trenutkom prevzema blaga. Šteje se, da je blago prevzeto po
opravljenem hitrem pregledu s strani odgovorne osebe HAR
ter v kolikor ob pregledu blaga niso podane reklamacije.
Vse cene se štejejo kot medsebojno dogovorjene pod pogojem,
da HAR ni dolžan na podlagi prejetega računa plačati
nikakršnih dodatnih davkov (razen DDV) ali drugih
obveznosti. HAR je upravičen zahtevati vračilo vseh takšnih
plačil ali jih pobotati z obveznostmi do dobavitelja/izvajalca.
Vse tovrstne terjatve zapadejo v plačilo v roku 14 dni od
prejema zahtevka, razen v primeru, ko je potrebno za prevzem
blaga daljši pregled ali ko narava dobavljenega blaga to zahteva.
V primeru, da ima HAR v trenutku nastanka obveznosti do
dobavitelja terjatev do dobavitelja iz katerega koli naslova, je
upravičen svojo obveznost pobotati, o čemer bo dobavitelja o
temu obvestil z enostransko izjavo.

DATUM DOBAVE BLAGA/STORITVE, ZAMUDA
Z IZPOLNITVIJO

PLAČILO

Datumi dobave blaga/izvedbe storitve, ki so bili določeni in/ali
potrjeni s strani HAR, so fiksni, kar pomeni, da mora biti storitev
opravljena in/ali zadevno blago na voljo HAR na navedeni
datum dobave/izvedbe in da mora blago biti dobavljeno oziroma
storitev izvedena pod pogoji iz 3. točke teh pogojev. V primeru
zamude pri dobavi/storitvi, mora dobavitelj/izvajalec plačati
HAR pogodbeno kazen v višini 0,50 % skupne vrednosti naročila
za vsak dan zamude, dokler dobava blaga ni pravilno izvršena
in/ali storitev pravilno opravljena. Višina pogodbenih kazni ne
sme preseči 10 % skupne vrednosti naročila. Če bo HAR zaradi
zamude z izpolnitvijo nastala škoda, večja od pogodbene kazni,
ima pravico od dobavitelja/izvajalca zahtevati razliko do popolne
odškodnine. Neodvisno od navedenega je HAR v primeru
zamude z izpolnitvijo upravičena do odstopa od pogodbe in ni
vezana na obveznost določitve naknadnega roka za izpolnitev. V
tem primeru ima HAR pravico od dobavitelja/izvajalca zahtevati
povrnitev celotne škode, ki ji je nastala zaradi razdrtja pogodbe.

Če ni drugače pisno dogovorjeno, se plačilo po ustrezno
opravljeni dobavi/izvedbi storitve izvede prek bančnega
nakazila na transakcijski račun, naveden na računu za
dobavljeno blago oziroma opravljeno storitev. V kolikor HAR
prejeti račun poravna v roku 30 dni od prejema računa,

HAR ima pravico na stroške dobavitelja:
zavrniti prevzem blaga, ki je dobavljeno pred
dogovorjenim ali v naročilu določenim datumom dobave,
do vrnitve predčasno dobavljenega blaga dobavitelju,
do skladiščenja blaga pri tretji osebi.

Sklic na veljavno določbo Direktive Sveta 2006/112/ES ali
ustrezen člen ZDDV-1 ali drugo sklicevanje, ki kaže na to, da
je dobava blaga ali storitev oproščena DDV. Račun mora
dobavitelj/izvajalec poslati HAR v dveh izvodih. Dobavnica je
obvezen dokument ob dobavi blaga. Če dobavitelj/izvajalec
navedenega ne upošteva, lahko pride do časovnega zamika
plačila brez posledic za naročnika.
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V vseh teh primerih nosi odgovornost za poškodovanje ali
uničenje blaga dobavitelj. V primeru, da prevzem blaga kljub
pravilni izpolnitvi s strani dobavitelja, iz razlogov na strani
HAR, ki jih kljub primerni skrbnosti ni bilo mogoče
predvideti in/ali se jim izogniti (višja sila), se datum prevzema
blaga odloži za čas trajanja teh okoliščin. HAR za škodo, ki
dobavitelju nastane zaradi navedenih okoliščin, ne odgovarja.

Dobavitelj/izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki bi HAR
nastala zaradi:
zamude pri dobavi/izvedbi storitve,
zaradi nepravilne izpolnitve ali
zaradi kakršnegakoli ravnanja dobavitelja/izvajalca ali
njegovih zastopnikov, ki bi bilo v nasprotju s splošnimi
skupnimi nabavnimi pogoji HAR.

Dobavitelj se zavezuje HAR dobaviti blago, ki je na datum
prevzema prosto vseh bremen (pravic tretjih na blagu); v
nasprotnem primeru je HAR upravičen do:
zavrnitve sprejema takega blaga,
zahteve po takojšnji dobavi bremen prostega blaga,
uveljavljanja plačila pogodbene kazni, v kolikor bo zaradi
navedenega dobavitelj obveznost izpolnil z zamudo,
povrnitve celotne škode, ki mu je zaradi navedenih
okoliščin nastala.

Dobavitelj/izvajalec bo HAR povrnil tudi vse stroške, ki bodo
HAR nastali v razmerju do tretjih oseb, zaradi krivdnega ali
malomarnega ravnanja dobavitelja/izvajalca pri poslovanju s
HAR.
HAR ne nosi nobene odgovornosti v primeru sporov iz
naslova patentnih pravic, avtorskih pravic, pravic blagovnih
znamk ali sporov glede uporabnih modelov, ki bi nastali
zaradi dobavljenega blaga in izvedenih storitev,
dobavitelj/izvajalec pa jamči za neomejeno uporabo
dobavljenega blaga in/ali izvedenih storitev. Prav tako HAR
ne nosi nobene odgovornosti v primeru pomanjkljivosti
glede lastniških pravic in v primeru kakršnihkoli zahtevkov,
ki bi temeljili na odgovornosti za blago ali izdelke. V takih
primerih dobavitelj/izvajalec krije vse posledično nastale
stroške, predvsem stroške morebitnih pravnih postopkov ali
izvedbe postopka odpoklica izdelkov in se zavezuje, da bo
HAR omogočil dostop do vse potrebne ter s strani HAR
zahtevane dokumentacije.

Potrditev prejema blaga na prevzemnem listu ne odvezuje
dobavitelja odgovornosti za stvarne in pravne napake blaga,
skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

GARANCIJA, KOMPENZACIJA
Dobavitelj/izvajalec jamči, da blago in/ali storitve vsebujejo
razumno pričakovane in s strani HAR zahtevane lastnosti. V
primeru garancijskega zahtevka je HAR po lastni presoji
upravičen:
do zahteve po brezplačni odpravi pomanjkljivosti ali
zamenjavi pomanjkljivega blaga in/ali storitev,
do zahteve po odpravi pomanjkljivosti s strani tretje osebe
na stroške dobavitelja/izvajalca,
do takojšnje odpovedi pogodbe ali do ustreznega znižanja cene.

V primeru spora glede lastništva ali drugih pravic na blagu/
izdelku mora dobavitelj/izvajalec razkriti imena izdelovalcev
ali uvoznikov oziroma dobaviteljevih dobaviteljev (kadar so ti
tretje osebe) v roku 14 dni od oddaje zahteve za posredovanje
navedenih informacij s strani HAR, s priporočeno poštno
pošiljko.

HAR bo dobavitelja/izvajalca o odkriti stvarni ali pravni
napaki blaga/storitve obvestil nemudoma, najkasneje pa v
roku treh delovnih dni, s pisnim obvestilom o napaki. V
pisnem obvestilu o napaki bo HAR, če bo ocenil, da bo
dobavitelj/izvajalec napako lahko odpravil oziroma, da jo bo
lahko odpravil v primernem času, dobavitelju/izvajalcu
določil rok za odpravo napake. V kolikor bo HAR ocenil, da je
narava napake takšna, da je dobavitelj/izvajalec ne bo mogel
odpraviti oziroma, da je ne bo mogel opraviti v primernem
času, ima HAR pravico:
od dobavitelja/izvajalca zahtevati takojšnjo dobavo
blaga/izvedbo storitve, ki je brez napak,
zahtevati odpravo napake s strani tretje osebe, na stroške
dobavitelja/izvajalca,
do ustreznega znižanja cene ali
odstopiti od pogodbe.

Dobavitelj/izvajalec se zavezuje, da bo sklenil polico za
zavarovanje odgovornosti za izdelke in poslovanje, ki ustreza
obsegu naročila in prevzetim odgovornostim, vključno s
kritjem stroškov odpoklica izdelkov in premoženjsko škodo,
povezano z blagom ter izdelki.

ZAUPNOST, VARSTVO PODATKOV,
POSLOVNA TAJNOST
Dobavitelj/izvajalec se zavezuje, da bo kot poslovno
skrivnost varoval vse zaupne podatke, ki bi jih v kakršnikoli
obliki pridobil tekom poslovnega sodelovanja s HAR. Zaupni
podatki za HAR predstavljajo vse informacije, razen javnih,
ne glede na nastanek, obstojnost, obliko in nosilec zapisa ali
njegovo stanje in način ravnanja, katerih razkritje ali uporaba
s strani nepooblaščenih oseb bi imela ali bi lahko imela za
posledico zmanjšanje ugleda ali poslabšanje položaja HAR in
škodljive posledice za HAR, njene stranke, delavce in druge,
na katere se informacije nanašajo.

O pravici, ki jo bo uveljavljal v posameznem primeru, bo HAR
dobavitelja/izvajalca obvestil v pisnem obvestilu o napaki.
Rok za uveljavljanje zahtevka zaradi napake oziroma
garancijski rok začne ponovno teči z dnem odprave napake.

Dobavitelj/izvajalec zaupnih podatkov HAR nikoli ne sme
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posredno ali neposredno razkriti tretjim osebam ali jih
izkoristiti na kakršenkoli drug način. Kot tretje osebe se
smatrajo vse fizične in pravne osebe, ki niso zaposlene pri
dobavitelju/izvajalcu ali v delovnem razmerju z
dobaviteljem/izvajalcem.

PRAVNA PRISTOJNOST, VELJAVNA
ZAKONODAJA
Za vsa poslovna razmerja, katerih predmet so splošni skupni
nabavni pogoji HAR, se uporablja izključno slovensko
materialno in procesno pravo. Uporaba določb Konvencije
UNCITRAL Združenih narodov za pogodbe o mednarodni
prodaji blaga so izrecno izključene. Za reševanje sporov,
izhajajočih iz poslovnega razmerja, ki temelji na teh pogojih,
je izključno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Dobavitelj/izvajalec mora k ustrezni zaupnosti zavezati tudi
svoje zaposlene pred začetkom izvajanja dejavnosti, ki je
predmet poslovnega sodelovanja s HAR.
Dobavitelj/izvajalec prav tako zagotovi, da so vse osebe, ki
posredno ali neposredno sodelujejo pri poslovanju s HAR,
seznanjene z zakonskimi določili glede glede varstva osebnih
podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov) in da jih bodo
upoštevale ves čas trajanja poslovnega razmerja s HAR ter
tudi po prenehanju poslovnega sodelovanja.
Dobavitelj/izvajalec je odškodninsko in kazensko odgovoren za
kršitve navedenih zahtev glede varovanja poslovne skrivnosti.
Določba prejšnje alineje ne vpliva na vse morebitne dodatne
dolžnosti dobavitelja/izvajalca, ki so vsebovane v ločenih
sporazumih ali izjavah o zaupnosti.

VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV
Dobavitelj/izvajalec se zaveda, da bo dela oziroma storitve
zagotavljal finančni instituciji.
Dobavitelj/izvajalec mora ves čas zagotavljati varovanje
osebnih in zaupnih podatkov (9. in 10. čl. Zakona o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1), tako s strani svojih zakonitih
zastopnikov kot tudi zaposlenih oziroma tretjih oseb.

SPLOŠNO
Dokumenti, podatki, risbe, vzorci, modeli, predloge in ostale
pomoči, ki jih HAR preda dobavitelju/izvajalcu na podlagi
poslovnega sodelovanja, ostanejo materialna in intelektualna
lastnina HAR in jih lahko dobavitelj/izvajalec uporablja
izključno za namen izvajanja pogodbe. Za vsakršno
posredovanje navedenega materiala oziroma pravic, ki na njih
obstajajo (npr. pravic do uporabe posameznega avtorskega
dela) tretjim osebam, mora dobavitelj/izvajalec predhodno
pridobiti pisno soglasje s strani HAR.
Odstop terjatev tretji osebi, odstop terjatev v zavarovanje,
zastavitev ter druge oblike prenosa ali obremenitve
pogodbenih zahtevkov dobavitelja/izvajalca do HAR so
neveljavne, v kolikor dobavitelj/izvajalec za navedena
razpolaganja s terjatvijo ni pridobil predhodnega pisnega
soglasja s strani HAR.
V primeru, da se posamezna določba splošnih skupnih
nabavnih pogojev izkaže za neučinkovito ali ni izvedljiva, to
ne vpliva na veljavnost drugih določb teh pogojev. Neveljavna
določba se nadomesti z veljavno določbo, ki bo v največji
možni meri ohranjala želene cilje.
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