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   NAKUPNA POGODBA štev. ?? /2017 
 
 
sklenjena med: 
 
dobavitelj:      ?????, naslov,ki ga zastopa  direktor, g. ???                                                                         
 Davčna številka:         

Matična  številka :  
                          in                      TRR: pri   
 

 
kupec:     ETI d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake,  
 ki ga zastopa  
 Direktor področja za nabavo in logistiko, g. Damjan Podbregar 
 Davčna številka: 41900537 

Matična številka:5042178, 
                              TRR 26338-0011381228 
 
 
 
UVODNE DOLOČBE 
 
Dobavitelj in kupec se dogovorita,da je dolgoročni cilj obeh sodelovanje, temelječe 
na partnerskem odnosu. 
 
Dobavitelj bo tvorno sodeloval pri razvoju in oblikovanju pogodbenih proizvodov, s 
čimer bo skrbel ne le za kvaliteten proizvod, marveč tudi za obvladljiv in nadzorovan 
proces dela. 
 
Cilj obeh partnerjev je tržno primerljiva in konkurenčna cena in kvaliteta proizvoda, 
dobavljena po zahtevanih logistično – komercialnih konceptih. 
 
Dobavitelj bo redno, najmanj 1-krat letno ocenjevan in rangiran po ocenjevalni listi 
dobaviteljev in bo težil k temu, da bo uvrščen med dobavitelje partnerje. 
 
Priloge pogodbi so ceniki za tekoče leto, risbe izdelkov, tehnični zahtevniki, standardi 
pakiranja, ppm sporazum, kontrolni protokoli, nabavni načrti (konsignacija, JIT, Kan-
ban, elektronski odpoklici…) in ostali dokumenti, ki vplivajo na poslovni odnos. 
 
 
PREDMET POGODBE 
 
1.člen 
 
1.1. Dobavitelj se obvezuje, da bo dobavljal blago, specificirano v ceniku - aneksu 

št.1 te pogodbe. 
 
1.2. Obseg dobave je določen z okvirnimi letnimi potrebami kupca, ki jih kupec 

glede na potrebe dobavitelja po potrebi sporoči dobavitelju do konca tekočega 
leta  za prihodnje leto.  
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1.3. Med letom kupec po najboljši sposobnosti in vednosti oskrbuje dobavitelja s 
podatki, ki obema omogočajo najboljšo možno fleksibilnost pri načrtovanju 
proizvodnje in dobave. 

 
1.4. Naročevanje: 
 
 - tekoča naročila 
 Dejanske nabavne količine so določene s tekočimi naročili po dobavnih rokih, 
 ki jim lahko sledijo tudi še dodatne urgence oziroma odmiki naročil. 
 Naročila izvede in dobavi dobavitelj v pogodbenem dobavnem roku. 
 
 Kupec je dolžan naročeno blago ali blago iz zaloge prevzeti najkasneje v 90 
 dneh od predvidene in naročene /odpoklicane/  dinamike in jo tudi plačati. 
 
 - odpoklici 
 V namen nemotene oskrbe kupca, ima dobavitelj vzpostavljene varnostne 
 zaloge. 
 Odpoklici si sledijo sprotno in glede na potrebe kupca, dobavni rok za odpoklic 
 je max. 7 dni. Enkratni odpoklic ne sme presegati 1/6 letnega plana po identu.  
 
 
DOBAVNI ROK 
 
2.člen 
 
2.1. Dobavitelj  oskrbuje kupca glede na potrebe 1 x mesečno, tedensko, dnevno, 
 po potrebi pa tudi večkrat z namenom, da se zagotovi optimalna oskrba 
 kupca. Redni dobavni rok dobavitelja za tekoča naročila je 10 delovnih dni.  
 
 
CENA 
 
3.člen 
 
3.1. Dobavitelj bo kupcu dobavljal naročeno blago po cenah, definiranih v aneksu 
 št. 1, ki je priloga pogodbe. 
 
3.2. Dobavitelj  skrbi za tržno, cenovno in kvalitetno primerljivost proizvodov, ki jih 
 dobavlja. 
 
3.3. Pri formiranju cen velja pravilo dekompozicije cene. 
 
3.4. Cene so oblikovane v EUR brez DDV. 
 Cene veljajo franco skladišče kupca (CPT Izlake), kar pomeni odgovornost 
 dobavitelja za stroške in riziko prevoza za dobavljeno blago vse do  oddaje 
 blaga pri kupcu.. 
 
3.5. Sprememba cen se lahko uveljavi le ob soglasju obeh pogodbenih strank. 
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PLAČILNI ROK 
 
4.člen 
 
4.1. Dobavitelj blago dobavlja sukcesivno mesečno, fakturira pa se po dobavi 
 oziroma vedno konec meseca, po posebnem dogovoru tudi konec vsakega 
 tedna, torej največ 4 fakture mesečno. 
 
4.2. Kupec se obvezuje plačati dobavljeno blago v roku 120 dni od datuma računa. 
 Kot dan izvršitve plačila se šteje dan, ko je celotni znesek računa nakazan na  
 račun dobavitelja, ali poravnan s pobotom terjatev in obveznosti.  
 V primeru plačila pred pogodbenim rokom pripada kupcu cassa sconto v 
 skladu z dogovorom. 
 
4.3 Pogodbeni strani soglašata, da se v primeru nepravočasnega plačila računov 
 obračunajo zamudne obresti po obrestni meri v višini 6m EURIBORJA + 1,5 % 
 točke. 
 
4.4. V primeru reklamacije blaga, ki jo soglasno ugotovita obe pogodbeni stranki, je 
 dobavitelj dolžan izdati bodisi dobropis ali pa novo fakturo. V tem primeru teče 
 plačilni rok od datuma rešitve reklamacije.  
 
4.5 Do poravnave celotnega zneska kupnine ostaja dobavljeno blago v 
 sorazmernem delu last dobavitelja. 
 Možni so tudi blagovni poboti,cesije ali kompenzacije. 
 
 
PREVZEMNI KRITERIJI 
 
5.člen 
 
5.1. Prevzemno tehnični pogoji so določeni v prilogah pogodbi: 
 cenik za tekoče leto – ankes 1, tehnični zahtevnik – aneks 2, risbe izdelkov, 
 standardi pakiranja, ppm sporazum, kontrolni protokoli, nabavni načrt 
 (konsignacija, JIT, Kan-ban, elektronski odpoklici…) 
 
5.2. Skladno z dogovorom bosta oba partnerja težila k temu, da kupec v primeru 
 zadovoljive kvalitete v celoti opusti postopek vhodne kontrole. Kupec bo 
 dobavitelja tudi usposabljal oziroma seznanil  z lastnimi kriteriji za kakovostni 
 prevzem. 
 
5.3. Dobavitelj se obvezuje priložiti ob vsaki dobavi dokument, ki dokazuje nivo 
 kakovosti dobavljenega blaga v skladu z dogovorjenimi prevzemnimi kriteriji.  
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KAKOVOST IZDELKOV IN JAMČENJE ZA NAPAKE 
 
6. člen 
 
6.1  Izdelki ne smejo imeti konstrukcijskih, materialnih ali obdelovalnih napak in 

morajo izpolnjevati pogodbeno določene specifikacije in značilnosti. 
 
6.2 Vhodna kontrola blaga je v ETI-ju omejena na vizualno kontrolo transportne 

embalaže glede zunanje prepoznavnih poškodb, na primer poškodb med 
transportom. Količinsko kontrolo in kontrolo identitete ETI izvaja na podlagi 
primerjave dobavnih dokumentov z dokumenti naročila.  

 
6.3 Nadaljnjih, še posebej merskih kontrol, ETI ne izvaja. Na zahtevo mora 

dobavitelj predložiti dokumente in zapise iz faze proizvodnje predmeta dobave. 
Še posebej rezultate kontrole kakovosti (merilna poročila, kontrolne karte, 
študija sposobnosti procesa,...) opravljenih pri dobavitelju in njegovih 
poddobaviteljih. 

 
6.4 ETI dobavitelje o izdelkih z napakami obvešča z reklamacijskim zapisnikom. 

Stroške, ki zaradi tega nastanejo za ETI, nosi dobavitelj. Stroške izdaje 
reklamacije, izmeta, dodelav in dodatnih testiranj ETI zajema in jih zaračunava 
dobavitelju (po spodnjem ceniku – cene brez DDV). 

 
 - pavšal reklamacije 100 Eur 
 - stroški prebiranja ETI d.d. 20 Eur/h/človeka 
 - zastoj proizvodnje 1000 Eur/h 
 - stroški merilnice in testiranj 200 Eur/h 
 - pavšal zamude dobave 100 Eur 
 
6.5 Dobavitelj mora na vsako reklamacijo v roku 10 delovnih dni odgovoriti z 8D 

poročilom. Po potrebi lahko ETI ta rok skrajša. Dobavitelj mora uvesti takojšnje 
ukrepe in o njih v roku 48 ur poročati ETI-ju, z namenom zagotavljanja 
dobavljenih izdelkov brez napak, z najnižjimi možnimi stroški, tako za 
dobavitelja kot za ETI.  

 
Če dobavitelj rok prekorači, mora ETI o tem predhodno pisno obvestiti. 
Dobavitelj mora reklamirane izdelke analizirati (analiza vzrokov napak). 
Rezultate analize in planirane korektivne aktivnosti, vključno s planiranimi roki 
njihove izvedbe, mora povzeti v 8D poročilu (v skladu z obrazcem 8D poročila) 
in ga posredovati ETI-ju. ETI-ju mora dokazati učinkovito izvedbo korektivnih 
ukrepov. 

 
6.6 Za operativno uveljavitev strateškega cilja „kakovosti brez napak“ se ETI in 

dobavitelj dogovorita o merljivih ciljih kakovosti dobav (ppm sporazum) v 
določenem časovnem obdobju. ETI rezultate ppm vrednosti zajema, jih 
sporoča dobavitelju in uporablja za ocenjevanje dobavitelja. Ti rezultati so 
istočasno tudi osnova ciljnih ukrepov za nenehno izboljševanje kakovosti. 
Ppm sporazum pa ne pomeni, da ETI tako raven kakovosti sprejema. ETI 
vse kose, ki jih oceni kot dele z napako, načeloma zavrne in z njimi 
bremeni dobavitelja. 
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JAMSTVO 
 
7. člen 
  
7.1. 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. 

 
7.2. 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. 

 
 
ZAMUDE 
 
8. člen 
 
8.1. V kolikor dobavitelj zamuja z dobavami proizvodov, ima kupec pravico, da 

poleg naštetea v točki 6.4. zaračuna dobavitelju pogodbeno kazen v višini 1% 
vrednosti nedobavljenih proizvodov za vsak dan zamude, vendar do največ 
15% vrednosti nedobavljenih proizvodov. 

 
8.2. Kupec ima v primeru zamude pri dobavah pravico zahtevati od dobavitelja tudi 

povrnitev škode zaradi zastoja v proizvodnji. 
 
 
JAMSTVO PROIZVAJALČEVE ODGOVORNOSTI 
 
9. člen 
 
9.1. Dobavitelj mora za proizvode, ki jih dobavlja kupcu po tej pogodbi, skleniti 

zavarovanja proizvajalčeve odgovornosti in redno plačevati stroške tega 
zavarovanja. 

 
 
DOGOROČNA IZJAVA DOBAVITELJA 
 
10. člen 
 
10.1. Dobavitelj je dolžan izdati dokazilo o preferencialnem poreklu proizvoda za 

vsako pošiljko posebej ali po dogovoru skupno izjavo do sredine meseca 
januarja za bodoče poslovno leto. 

 Kupec si pridržuje pravico bremenitve dobavitelja 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. 
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POSLOVNA TAJNOST IN VAROVANJE INTERESOV 
 
11. člen 
  
11.1. 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. 

 
11.2. V primeru kršitve poslovne tajnosti ima druga pogodbena stranka pravico takoj 

enostransko prekiniti to pogodbo. 
 
 
PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE 
 
12. člen 
 
12.1. Dobavitelj jamči, da dobavljeni proizvodi ne kršijo nobenih pravic do 

intelektualne lastnine tretjih oseb, kot na primer patentov, patentnih prijav, 
uporabnih modelov in podobno. 

 
12.2. 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. 

 
 
PRENOS PRAVIC IN OBVEZNOSTI 
 
13. člen 
 
13.1. 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. 

 
 
PLAN IZREDNIH RAZMER 
 
14. člen 
 
14.1. Dobavitelj mora izdelati plan izrednih razmer za nepredvidljive dogodke kot so 

naravne katastrofe, lomi stroja, tehnične napake v proizvodnem procesu in 
podobni dogodki. 
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OBVEZNOSTI DOBAVITELJA  IN ZAUPNOST 
 
15. člen 
 
15.1. Dobavitelj se obvezuje, da bo blago, ki ga bo izdeloval na podlagi kupčeve 
 tehnične dokumentacije, dobavljal izključno samo kupcu. 
 
15.2. Dobava blaga po tej pogodbi, kot tudi vsa ostala dokumentacija, predstavljata 
 kupčevo poslovno skrivnost, ki jo je dobavitelj dolžan varovati, po prenehanju 
 pogodbe pa vrniti.  
 
 Ta obveznost velja še pet (5) let po prenehanju pogodbenega.razmerja  
 
 
KRŠITEV POGODBENIH OBVEZNOSTI 
 
16.člen 
 
16.1. Dobavitelj in kupec odgovarjata za skrbno izpolnjevanje pogodbenih 
 obveznosti kot dobra gospodarstvenika. 
 
16.2. Dobavitelj je po vseh primerih iz 6. člena dolžan povrniti poleg dejanske škode 
 tudi izpad dobička, vključno z izpadom dobička zaradi izgube trgov, v kolikor bi 
 do takšne škode prišlo zaradi neizpolnitve ali nepravilne (nepravočasne, 
 nekakovostne) dobave blaga, ki je predmet te pogodbe. 
 
 
TRAJANJE IN PRENEHANJE POGODBENEGA RAZMERJA 

 
17.člen 

 
17.1. Pogodba je  sklenjena za nedoločen čas.  
 
17.2. Katerakoli izmed strank lahko pogodbo odpove s priporočenim pismom, ki ga 
 pošlje do 30.6. tekočega leta na naslov druge stranke. Pogodba se v tem 
 primeru šteje za  odpovedano z iztekom koledarskega leta, razen če se 
 stranki ne sporazumeta drugače. V teku odpovednega roka sta stranki 
 zavezani izpolnjevati to pogodbo, predvsem pa je dobavitelj dolžan 
 dobavljati, kupec pa prevzemati  naročene količine blaga. 

 
17.3. V primeru statusnih sprememb, prenehanja dejavnosti, oziroma drugih 
 sprememb, ki bi pomembno vplivale na zmožnost izvrševanja pogodbenih 
 obveznosti dobavitelja, lahko kupec odstopi od pogodbe brez odpovednega 
 roka. 
 
17.4. Če je s strani sodišča ali na drug zakonit način imenovana oseba, ki nadaljuje 
 z dejavnostjo dobavitelja se je le ta dolžna s kupcem dogovoriti o nadaljevanju 
 ali načinu dokončanja medsebojnih obveznosti. V času, ko dobavitelj ali 
 njegov naslednik ne posluje, ima kupec pravico do brezplačne uporabe orodij 
 in naprav  za izdelavo izdelkov iz te pogodbe. 
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17.5. Pogodba se lahko prekine brez odpovednega roka, če gre za pomemben 
 razlog. Pomemben razlog je med drugim, če eden od partnerjev kljub pisnim 
 pozivom drugega pogodbenega partnerja krši obveznosti iz te pogodbe. 
 
 
KONČNE DOLOČBE 
 
18.člen 
 
18.1. Za vse, kar v tej pogodbi ni natančneje opredeljeno, se uporabijo objavljeni 

splošni nabavni pogoji (SNP) ter določila slovenske zakonodaje. 
 
18.2. Vse spremembe in dopolnitve pogodbenih določil se lahko upoštevajo samo v 

pisni obliki, kot aneks k pogodbi. 
 
18.3. Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno, ob 

upoštevanju veljavne zakonodaje. Vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki 
izvira iz te pogodbe ali je z njo v zvezi ali izvira iz njene kršitve, prenehanja ali 
neveljavnosti, bo dokončno rešil arbiter posameznik, imenovan na podlagi 
Pravilnika o arbitražnem postopku pred Stalno arbitražo pri Gospodarski 
zbornici Slovenije. Arbitražna odločba se prisilno izvrši pred pristojnim 
sodiščem. 

 
18.4. Pogodba je napisana v štirih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena 

stranka po dva izvoda. 
 
18.5. Pogodba velja z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 
 
 
PRILOGE:  
 
- aneks 1 cenik 
- aneks 2  tehnični zahtevnik 
  nabavni načrt 
  Risbe 
  Kontrolni načrt 
  Ppm sporazum 
  Sporazum o pakiranju 
   
 
 
Izlake, dne  
 
DOBAVITELJ: KUPEC: ETI d.d.                            
Direktor, Direktor področja za nabavo in logistiko,  
 g. Damjan Podbregar               

 

http://www.eti.si/images/userfiles/sl-SI/documents/nabava/SPLO%C5%A0NI%20NABAVNI%20POGOJI.pdf

