POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU št.:

ki jo sklepata

Agis Technologies, d.d., Rajšpova 16, 2250 Ptuj
matična št.: 5037603, davčna št.: SI98149989, ki ga zastopa direktorica mag. Agnesa
K. Stemberger (v nadaljevanju naročnik)
in
matična št.: , davčna št.: , ki ga zastopa (v nadaljevanju dobavitelj)

1. Uvodne določbe
S to pogodbo pogodbeni stranki urejata medsebojne pravice, obveznosti in
odgovornosti v zvezi z dobavo proizvodov in storitev za naročnika. Sestavni del te
pogodbe so »Splošni nabavni pogoji«, ki so zahteva in pogoj naročnika za sodelovanje
po tej pogodbi. Prav tako naročnik pričakuje spoštovanje postopkov navedenih v
»Pogodba o kakovosti«, »Priročniku kakovosti za dobavitelje«, »Priročnik logistike za
dobavitelje«, »Agisov cenik reklamacij« (vse razen Pogodbe o kakovosti objavljeno na
naši spletni strani: www.agis-technologies.com). S podpisom pogodbe dobavitelj
potrjuje, da je v celoti seznanjen in prevzema obveznosti, pravila in postopke določene
v pogodbi in »Splošnih nabavnih pogojih« s pripadajočimi prilogami in dodatki.

2. Predmet pogodbe
Predmet pogodbe so dobave proizvodov in/ali storitev v skladu z vsakokratnim
naročnikovim pisnim naročilom, kjer so definirane cene, količine in dobavni pogoji.

2.1. Naročilo
Naročnik daje dobavitelju naročila blaga pisno (po e-mailu, EDI, faxu ali pošti). Naročilo
vsebuje vse podatke, ki so dobavitelju potrebni za pravilno in nemoteno izvedbo
naročila. Če dobavitelj naročniku ne pošlje pisne potrditve naročila, ali ne zahteva
njegove spremembe, ali naročila ne zavrne, se šteje, da dobavitelj soglaša z vsemi
pogoji v naročilu.
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Medsebojno obveščanje poteka osebno, pisno po pošti, po e-mailu, faxu ali po
telefonu.

2.2. Namembni kraj, dobavni rok, nevarnost uničenja in poškodovanja blaga
• Namembni kraj za izročitev in prevzem vsega blaga po tej pogodbi je razviden iz
naročila.
• Dobavitelj je dolžan redno izpolnjevati dobavne roke, ki jih je predhodno pisno potrdil,
oziroma je soglašal z njimi ob prejemu naročila s strani naročnika.
• Nevarnost uničenja ali poškodovanja blaga preide na naročnika, ko ga je le-ta
prevzel.

2.3. Vrsta in količina blaga ter količinska odstopanja
Vrsta in izročena količina blaga je tista, ki jo skupaj ugotovita naročnik in dobavitelj
oziroma v njegovem imenu prevoznik ali špediter ob izročitvi in prevzemu blaga v
skladišču naročnika.

2.4. Cena
Dogovorjene cene so cene dobavitelja navedene v prilogi te pogodbe in so skupaj z
ostalimi komercialnimi podatki njen sestavni del.

3. Garancija, odgovornost, reklamacije
Garancija, odgovornosti in način ravnanja ob ugotovitvi neskladja so določene v
»Splošnih nabavnih pogojih«, ki so sestavni del te pogodbe.

4. Zavarovanje
Dobavitelj mora za dogovorjene pogodbene izdelke skleniti zavarovanje dobaviteljeve
odgovornosti in sprotno kriti vse stroške zavarovanja. Dobavitelj je dolžan na zahtevo
naročniku predložiti dokazila in potrdila o veljavnem zavarovanju. V primeru posebnih
zahtev kupcev naročnika, je dobavitelj dolžan skleniti zavarovanja v skladu s temi
zahtevami.

5. Reševanje sporov
Vse spore ali razhajanja bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V kolikor
sporazumna rešitev spora ne bo mogoča, pa je za reševanje le-tega pristojno stvarno
pristojno sodišče po sedežu naročnika.

6. Pogodbena kazen
6.1. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti
V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, je dolžan naročniku
plačati pogodbeno kazen v višini 1% od vrednosti naročila dnevno (katere višina se
opredeli v vsakokratnem specifičnem primeru posebej), vendar največ do 15%.
Pogodbena kazen zapade v plačilo 15 dni od izstavitve bremepisa.
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6.2. Zamude dobav
Kupec ima v primeru zamude pri dobavah pravico od dobavitelja tudi povrnitev škode
zaradi zastoja v proizvodnji in ostalih stroškov po reklamacijskemu ceniku.

7. Veljavnost, odstop, ničnost pogodbe
Ta pogodba je sklenjena z veljavnostjo do konca koledarskega leta in se avtomatično
podaljša za eno (1) koledarsko leto, če jo katerakoli od strank ne odpove s pisnim
obvestilom vsaj tri (3) mesece pred iztekom. Agis Technologies ima pravico odstopiti
od pogodbe oziroma naročila brez odpovednega roka in nadaljnjih obveznosti do
dobavitelja v naslednjih primerih:
• če dobavitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti,
• če je očitno, da dobavitelj ne bo mogel izpolniti pogodbenih obveznosti (stečaj,
nelikvidnost, odtujitev sredstev za delo,…).
Pogodba, pri kateri je kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku
ali posredniku podjetja Agis Technologies obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist za
pridobitev posla ali za drugo ravnanje, s katerim je povzročena škoda ali je omogočena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku podjetja, je nična.
V zgoraj navedenih primerih dobavitelj nosi vse stroške, nastale zaradi odpovedi
pogodbe, razen v primeru višje sile. Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh
pogodbenih strank.

8. Ostalo
Za medsebojna razmerja, ki niso zajeta v tej pogodbi in pripadajočih dokumentih veljajo
določila Obligacijskega zakonika (OZ) in drugi veljavni predpisi, vključno z Incoterms
2000.
Spremembe in dopolnitve te pogodbe so možne le s pisnim aneksom k tej pogodbi in
ob soglasju obeh pogodbenih strank.
Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena
stranka prejme po en (1) izvod.

mag. Agnesa K. Stemberger
_________________________
kraj in datum
podpis odgovorne osebe

____________________
kraj in datum
podpis odgovorne osebe
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