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SPLOŠNI POGOJI ZA PRODAJO IZDELKOV LIVARJA, D.D.,
Verzija 2016– Rev.0
1.

OPREDELITEV IZRAZOV

Navedeni izrazi imajo v ustreznem sklonu in številu naslednji pomen:
1.1.

splošni pogoji: ti splošni pogoji;

1.2.

točka: točka splošnih pogojev;

1.3.

LIVAR: LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d., Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica;

1.4.

ODJEMALEC: oseba, ki LIVARJU pošlje povpraševanje po izdelkih ali storitvah in/ali LIVARJA povabi
k ponudbi, oseba, ki ji LIVAR pošlje ponudbo in oseba, ki sklene z LIVARJEM pogodbo, s katero se
LIVAR zaveže razviti ali dobaviti izdelke ali opraviti storitve ali, ki da LIVARJU naročilo za dobavo
izdelkov ali izvedbo storitev;

1.5.

izdelki: proizvodi in storitve, ki jih dobavi LIVAR;

1.6.

pogodba: pisna pogodba, s katero se LIVAR in ODJEMALEC sporazumeta, kakšen izdelek, orodja in
storitve naj LIVAR dobavi in o lastnostih izdelka ter orodja, ki so določene s tehnično dokumentacijo;

1.7.

naročilo: pisno naročilo, s katerim ODJEMALEC LIVARJU naroči dobavo izdelkov ali izvedbo storitev;

1.8.

tehnična dokumentacija: tehnična dokumentacija, s katero ODJEMALEC opredeli izdelek, ki naj ga
razvije ter izdela LIVAR, in s katero je določen tudi predmet naročila; tehnična dokumentacija obsega vse
podatke v elektronski ali pisni obliki, ki so nujni, da LIVAR brez dodatnih navodil razvije in izdela
izdelek; tehnična dokumentacija obsega 2D in 3D datoteke ulitka ali obdelovanca, specifikacije, tehnično
prevzemne pogoje ter morebitne dodatne zahteve;

1.9.

orodja: izraz zajema vse naprave, ki služijo za izdelavo naročenega izdelka, tako livarska orodja (modeli
in jedrovniki) kot vpenjalne naprave za mehansko obdelavo in posebne kontrolne naprave (šablone,
kalibri idr.);

1.10. faza razvoja: je časovno opredeljena od dneva naročila vzorca do potrditve nulte serije s strani
ODJEMALCA;
1.11. vzorec: je izdelek narejen z novim ali spremenjenim orodjem ali izdelek z dodatno storitvijo;
1.12. nulta serija: je prva serija ulitkov, ki je količinsko omejena po litju vzorcev z novim ali spremenjenim
orodjem, ki so bili potrjeni s strani ODJEMALCA;
1.13. 1. redna serija: serija za izpolnitev naročila za novo pozicijo po potrditvi nulte serije;

2.

PREDMET IN VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

2.1.

Splošni pogoji dopolnjujejo posebne dogovore v pogodbi ali ponudbi in veljajo za pravna razmerja med
LIVARJEM in ODJEMALCEM.

2.2.

Stranki lahko drugače uredita medsebojna razmerja le s pisnim soglasjem.

2.3.

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani LIVARJA: www.livar.si.

2.4.

Za posamezno pogodbo ali ponudbo veljajo splošni pogoji v besedilu, ki je bilo objavljeno na spletni
strani v času, ko je bila pogodba sklenjena med strankama ali ponudba potrjena s strani ODJEMALCA.

2.5.

Upoštevan jezik komunikacije med LIVARJEM in ODJEMALCEM je slovenščina ali po dogovoru med
strankama angleščina.

3.

POGODBA ALI PONUDBA

3.1.

ODJEMALEC mora povpraševanju po izdelku ali povabilu, naj mu LIVAR pošlje ponudbo, priložiti
tehnično dokumentacijo, s katero so določene lastnosti in mere izdelka, tako da je izdelek natančno
opredeljen in ga lahko LIVAR razvije brez dodatnih navodil. ODJEMALEC mora poslati tudi interne
tehnične specifikacije ali standarde, ki jih uporablja in so vezani na zahteve za izdelek po načrtu ali
ravnanje z njim, vključno s pogoji dostave in področjem uporabe izdelka.

3.2.

Če povpraševanje ali povabilo k ponudbi in/ali tehnična dokumentacija ni zadosti opredeljena, pošlje
LIVAR ODJEMALCU zahtevo, da ustrezno dopolni tehnično dokumentacijo ter druge zahteve, in lahko
izda tudi informativno, vendar neobvezujočo ponudbo.

3.3.

Če je izdelek v povpraševanju ali vabilu k ponudbi s tehnično dokumentacijo, specifikacijami in
morebitnimi drugimi zahtevami opredeljen tako, da ga LIVAR lahko izdela brez dodatnih navodil in
usklajevanja karakteristik, pošlje LIVAR ODJEMALCU zavezujočo ponudbo. Če ODJEMALEC
kakorkoli spremeni specifikacije in/ali tehnično dokumentacijo ali druge zahteve potem, ko je LIVAR že
poslal ponudbo, je LIVAR upravičen spremeniti ceno, rok in druge pogoje ponudbe, na katere je
sprememba specifikacije, tehnične dokumentacije ali drugih zahtev vplivala.

3.4.

Če ODJEMALEC po sklenitvi pogodbe ali potrditvi ponudbe uveljavlja spremembo izdelka in/ali
spremembo zahtev, ki jim mora izdelek ustrezati, in LIVAR to spremembo sprejme, je LIVAR upravičen
do spremembe cene in/ali spremembe drugih pogojev, ki so posledica odjemalčeve zahteve.
ODJEMALEC je dolžan LIVARJU povrniti vse dodatne stroške, nastale z izvedbo dodatnih
ODJEMALČEVIH zahtev.

3.5.

LIVAR začne z dobavo izdelkov na osnovi naročila ODJEMALCA šele potem, ko odjemalec pisno
potrdi, da predstavljeni vzorci izdelka, ki jih LIVAR izdela na osnovi pogodbe ali ponudbe, ustrezajo
tehnični dokumentaciji, specifikaciji in drugim zahtevam iz navedene pogodbe ali ponudbe. Ob potrditvi
vzorcev in nulte serije ODJEMALEC potrdi:
– Poročilo o dimenzijski kontroli
– Poročilo o vizualnem izgledu
– Poročilo o kontroli materiala
– Rezultate mehanske obdelave

Poročila morajo biti pripravljena za vse poslane vzorce oziroma nulto serijo, formuliranje poročil je
poljubno.
V kolikor so vzorci zavrnjeni oziroma je določeno št. vzorcev z napako, se napake natančno definira,
opiše ter priloži ustrezno slikovno gradivo.
LIVAR začne z dobavo nulte serije na osnovi potrditve in rezultatov vzorčenja, ko ODJEMALEC pisno
potrdi vzorce. Dokler LIVAR ne prejme rezultata obdelave/uporabe kompletne nulte serije, se redne serije
ne dobavljajo. Redne dobave izdelkov sledijo po potrditvi brez omejitev za izdelke nulte serije. Na osnovi
rezultatov nulte serije se LIVAR odloča o ponovnem vzorčenju ali rednih serijah.
3.6.

S pogodbo ali ponudbo se v skladu z 2. točko splošnih pogojev uredi tudi uvedba sprememb na izdelku, ki
ga LIVAR že proizvaja ali dobavlja na osnovi že sklenjene pogodbe.

3.7.

V kolikor ODJEMALEC v fazi razvoja prekliče naročilo, je dolžan povrniti vse stroške, ki so nastali do
dneva preklica, in tudi škodo.

4.

IZDELKI

4.1.

ODJEMALEC je v celoti odgovoren za tehnično dokumentacijo ter za konstrukcijske rešitve, s katerimi
opredeli izdelek LIVARJU in za izbiro materiala izdelka.

4.2.

Vse morebitne spremembe v konstrukciji izdelka (livarske rešitve), ki jih predlaga LIVAR, se lahko
izvedejo le, če jih pred izdelavo pisno potrdi ODJEMALEC. V kolikor ODJEMALEC ne potrdi
predlaganih sprememb, ima LIVAR pravico odstopiti od naročila z izjavo o odstopu od naročila.

5.

NAROČILA

5.1.

Naročilo mora biti dano v pisni obliki. ODJEMALEC odda naročilo na elektronski naslov, na faks, s
priporočeno pošto, ali pa ga objavi na svojem spletnem portalu.
5.1.1. Vsa naročila se lahko odda na elektronski naslov, ki je dogovorjen med LIVARJEM in
ODJEMALCEM.

5.2.

Naročila po pošti se naslovi na »LIVAR, Proizvodnja in dodelava ulitkov, d.d., Ljubljanska cesta 43,
1295 Ivančna Gorica«.

5.3.

Vsako naročilo mora poleg firme, sedeža, poslovnega naslova, davčne številke in transakcijskega računa
ODJEMALCA vsebovati:

5.4.

5.3.1.

kodo naročenega kosa, ki jo uporablja ODJEMALEC,

5.3.2.

kodo naročenega kosa (če obstaja), ki jo uporablja LIVAR,

5.3.3.

količino naročenega izdelka,

5.3.4.

želeni rok dobave naročenega izdelka,

5.3.5.

naslov raztovarjanja,

5.3.6.

morebitne dodatne zahteve glede načina pakiranja, zahteve po barvanju, transporta ipd.

LIVARJA veže le dobavni rok, ki ga je potrdil s pisnim potrdilom naročila.

6.

POTRDITEV NAROČILA IN PREKLIC NAROČILA

6.1.

Ko LIVAR sprejme naročilo, ga pisno potrdi najkasneje v roku sedmih delovnih dni od dneva, ko je
naročilo prejel. Če LIVAR naročilo prejme po izteku delovnega časa (po 15. uri), se šteje, da je naročilo
prejel naslednji delovni dan. Če ODJEMALEC ne prejme potrdila naročila do izteka 15. ure sedmega
delovnega dne, je dolžan preveriti, če je LIVAR naročilo sploh prejel.

6.2.

LIVAR ni dolžan sprejeti sprememb naročila ali preklica (storno) naročila, če prispe manj kot 30 dni pred
potrjenim dobavnim rokom za ulitke oziroma 45 dni za obdelovance.

6.3.

Šteje se, da je LIVAR naročilo izpolnil tudi v primeru, če je dobavil izdelke v količinah, ki od količin, ki
jih je potrdil, odstopajo za največ +/– 5 %. Morebitna razlika se upošteva ob naslednji dobavi in poračuna
ob naslednjem naročilu, oz. se naročilo v skladu z ODJEMALČEVIM pisnim soglasjem zapre.

7.

PLAČILA

7.1.

ODJEMALEC je dolžan plačati izdelke v dogovorjenem roku od dneva izdaje fakture. Rok za
reklamacijo fakture znaša 8 dni od prejema fakture.

7.2.

Pri plačilu mora ODJEMALEC navesti, kateri račun plačuje in če plača delno, kaj plačuje z delnim
plačilom. Če ODJEMALEC pri plačilu ne navede računa -(ov), ki jih plačuje, se s plačanim zneskom
pokrijejo računi, ki so zapadli, in sicer po vrstnem redu zapadlosti.

7.3.

V primeru, da ima ODJEMALEC utemeljen ugovor zoper del računa, je dolžan plačati nesporni del.
ODJEMALEC je dolžan plačati tudi račune za dobave po dobavi, ki je morda predmet reševanja
neskladij, brez pogojevanja na predhodno rešitev domnevno neskladne dobave.

7.4.

Plačilo se izvede z bančnim prenosom. Plačilo je izvedeno, ko celotni zaračunani znesek prispe na bančni
račun LIVARJA.

7.5.

Vse bančne ter druge stroške, povezane s plačilom, in morebitne dajatve na plačilo nosi ODJEMALEC,
tako da LIVAR prejme na svoj račun znesek plačila, ki je naveden na računu brez odbitkov oziroma
stroškov.

7.6.

Enkrat v koledarskem letu bosta ODJEMALEC in LIVAR medsebojne terjatve oziroma stanje plačil
uskladila na IOP obrazcu, če gre za kupce iz Republike Slovenije, sicer pa s posebnim zapisnikom.

7.7.

LIVAR ima pravico odstopiti svoje terjatve do ODJEMALCA brez posebnega ODJEMALČEVEGA
soglasja.

8.

ZAMUDA S PLAČILOM IN ZAVAROVANJE PLAČIL

8.1.

V primeru zamude s plačilom je ODJEMALEC dolžan plačati zamudne obresti, ki jih LIVAR obračuna v
višini predpisane obrestne mere zamudnih obresti.

8.2.

Če ODJEMALEC zamudi s plačilom, ima LIVAR poleg pravice do zamudnih obresti tudi pravico, da do
prejema celotnega plačila po lastni izbiri uporabi enega ali več naslednjih ukrepov (o tem je dolžan
obvestiti ODJEMALCA):
8.2.1.

da zadrži odpremo izdelkov, namenjenih ODJEMALCU,

8.2.2.

da zadrži potrditev naročila in ga ne vnese v sistem,

8.2.3.

da zahteva takojšnje plačilo zamujenega zneska in vseh, tudi še ne zapadlih plačil,

8.2.4.

da zadrži izročitev orodij, ki so v lasti ODJEMALCA

8.2.5.

da izpolni naslednje dobave samo na osnovi vnaprejšnjega plačila,

8.2.6.

da zahteva zavarovanje plačila za vse bodoče dobave,

8.2.7.

da po lastni izbiri odstopi od vseh ali le določenih potrjenih naročil in/ali drugih pogodb
sklenjenih z ODJEMALCEM, ki zamuja s plačilom, in zahteva povrnitev škode.

8.3.

LIVAR ne odgovarja za škodo, ki bi ODJEMALCU nastala zaradi uporabe ukrepov iz točke 8.2.

8.4.

ODJEMALEC se zavezuje LIVARJU posredovati podatke, ki jih zavarovalnica zahteva za zavarovanje
terjatev LIVARJA do ODJEMALCA.

9.

KAKOVOST

9.1.

Kakovost izdelkov se glede na vrsto proizvodnje in proizvoda določa s tehnično dokumentacijo in
specifikacijami za izdelek.Za morebitna obojestransko sprejemljiva odstopanja ali spremembe kakovosti
izdelkov od tehnične dokumentacije se stranki lahko pisno sporazumeta.

10.

PREVZEM IZDELKOV

10.1. ODJEMALEC lahko reklamira natančnost dobavljenih količin najkasneje v roku petih delovnih dni od
dobave izdelkov. Kasnejše reklamacije na količine se ne obravnavajo in ne priznavajo. Enak postopek
velja za pritožbe iz naslova embaliranja in korozije na surovih-nebarvanih izdelkih.
10.2. ODJEMALEC je dolžan obvestiti LIVARJA tudi o skritih napakah, ki se pokažejo po obdelavi, največ 6
mesecev od dneva dobave ulitkov in sicer v petih dneh, ko je napako opazil. Po tem roku se tovrstne
reklamacije ne priznavajo.
10.3. Obvestila o napakah morajo obvezno vsebovati podatke, ki so navedeni v točki 10.5. Vsa obvestila o
neskladnosti izdelkov morajo biti naslovljena na elektronski naslov quality@livar.si in na elektronski
naslov skrbnika ODJEMALCA. Obvestila in poročila, ki niso naslovljena na ta dva elektronska naslova,
se ne obravnavajo in LIVAR ne nosi nobene odgovornosti za morebitne nastale stroške ali druge
posledice.

10.4. ODJEMALEC je dolžan med montažo in pred odpremo svojih izdelkov, ki so obdelovanci ali sklopi
obdelovancev iz ulitkov/izdelkov prejetih od LIVARJA, le-te pregledati na način, da se odkrijejo
morebitne napake, in sicer zlasti:

– udarnine, poškodbe površin, ki so lahko predmet pritožb odjemalčevih kupcev;
– neskladnosti na površinah – napake forme, ki so lahko predmet pritožb odjemalčevih kupcev;
– preveč brušeni ali nebrušeni: vidni srhi, ki so lahko predmet pritožb odjemalčevih kupcev;
– površinski lunkerji, ki so lahko predmet pritožb odjemalčevih kupcev;
– poroznost in vključki na obdelanih površinah.
V primeru odkritja tovrstnih napak pri ODJEMALCU veljajo vsa določila iz teh splošnih pogojev o
ravnanju in obračunavanju z neskladnimi izdelki.
V primerih, ko so izdelki ali sklopi predmet pritožb na tovrstne napake med ODJEMALCEM LIVARJA
in ODJEMALČEVIM ODJEMALCEM, LIVAR ne nosi nobene odgovornosti. LIVAR tudi ni odgovoren
za nastale stroške in škodo ODJEMALCA, v kolikor je ta opustil kontrolne postopke med posameznimi
fazami njegovega procesa oziroma ni zapisov o opravljenih preizkusih glede na funkcijo izdelka, kot so
na primer zapisi o testih na tesnost, pretočnost itd.
10.5. ODJEMALEC je dolžan v reklamacijskem poročilu navesti naslednje podatke:
– številko odpremnice LIVARJA ali livni datum za izdelke, ki so predmet
reklamacijskega poročila;
– od kolikšnega števila obdelanih/uporabljenih izdelkov je nastala reklamirana količina;
– fotografije napak in mesta napak na izdelku.
V kolikor reklamacijsko poročilo ne vsebuje vseh teh podatkov, LIVAR ne obravnava reklamacije in jo
smatra za brezpredmetno.
10.6. ODJEMALEC ima obveznost uporabe izdelkov po načelu FIFO: v nasprotnem primeru LIVAR ne
priznava nobenih reklamacij na izdelkih predhodnih dobav, v kolikor je ODJEMALEC najprej reklamiral
izdelke kasnejših dobav. Napake na izdelkih, vključno z vidnimi šele po obdelavi, priznavamo za izdelke
stare največ 6 mesecev po dobavi.
10.7. ODJEMALEC je dolžan naročene in dokončane izdelke prevzeti (v primeru paritete EXW) oziroma
dovoliti dostavo (v primeru paritete CPT) najkasneje v 7 dneh po dogovorjenem in potrjenem roku
dobave. V nasprotnem primeru mu LIVAR zaračuna stroške skladiščenja v višini, ki je objavljena na
spletni strani LIVARJA na začetku leta za tekoče leto.
10.8. ODJEMALEC mora po zaključeni seriji obdelave ali montaže ažurno poročati o rezultatih morebitnega
izmeta. Ažurno mora poročati tudi o rezultatih vsake uporabljene količine izdelkov, če dobavljeno
količino razdeli na več serij v svojem procesu.
Mesečno je dolžan obveščati Livar o stanju izmeta: število embalažnih enot, bruto teža. Za vse druge
zbire izmeta (trimesečno, polletno,...) LIVAR ne priznava nobenih stroškov, ne za izdelke, kot tudi ne
dodatnih stroškov razen, če je tako dogovorjeno s posebnim sporazumom. Na podlagi podatkov LIVAR
odloča ali izmet vrača ali ga lahko ODJEMALEC kupec uniči.
10.9., LIVAR ne nosi nobenih administrativnih stroškov kreiranja in pošiljanja reklamacij od njegovih
ODJEMALCEV.

11.

JAMČENJE ZA NAPAKE

11.1. LIVAR odgovarja za skladnost izdelka s tehnično dokumentacijo in tehničnimi specifikacijami izdelka. V
primerih odstopanj veljajo postopki uveljavljanja odgovornosti kot je opisano v t.10. LIVAR ne
odgovarja za neprimerno in nepravilno rokovanje, neprimerno in nepravilno vgradnjo ali eksploatacijo
izdelkov, nestrokovna popravila in običajno obrabo po dobavi blaga ODJEMALCU.
11.2. V primeru, da imajo ulitki napake in količina izdelkov z notranjimi, nevidnimi napakami ne presega 1,5%
(odstotka in pol), LIVAR ulitke z napakami nadomesti z ulitki ali izdajo dobropisa za ulitke. Vsi dodatni
stroški, vključujoč stroške obdelave ulitkov, se v tem primeru ne povrnejo. V primeru preseganja izmeta
nad mejo 1,5% je ODJEMALEC upravičen do izstavitve računa za količine nad 1,5% izmeta.
Nadomestne količine se dobavljajo po vračilu neskladnih ulitkov v LIVAR, prav tako izdaje dobropisov,
v kolikor je tako dogovorjeno.
11.3. Obveznost ODJEMALCA je, da pri obračunavanju stroškov obdelav/popravil na računu navede natančne
stroške po posamezni kodi izdelka in na katero reklamacijsko poročilo se ti stroški nanašajo. Lahko pa
pošlje pred izdajo računa v predogled preglednico s stroški po zahtevah iz predhodnega stavka.
Račun ali preglednico dodatnih stroškov je ODJEMALEC dolžan pred izstavljanjem in pošiljanjem
računa v LIVAR, predhodno poslati v potrditev na elektronski naslov quality@livar.si. Šele po potrditvi s
strani LIVARJA ali po dogovoru o spremembah lahko pošlje račun LIVARJU, in sicer po uradni pošti na
naslov LIVAR, ali po dogovoru preko elektronskega naslova na quality@livar.si
11.4. V primeru, da so napake takšnega značaja, da se lahko izdelki pred uporabo popravijo, se ODJEMALEC
in LIVAR dogovorita o izvedbi popravila ali nadomestitvi izdelkov. V kolikor se dogovorita za popravilo,
se to lahko po dogovoru izvede s strani osebja LIVAR ali pa popravilo izvede ODJEMALEC. V tem
primeru morajo biti stroški popravila predhodno dogovorjeni. Če ODJEMALEC izvede popravilo
izdelkov ali jih da v popravilo tretjemu brez pisnega soglasja LIVARJA, je dolžan sam nositi vse stroške
odprave napak.
11.5. V primeru, da izmet na ulitkih presega mejo 1,5% po tretjini obdelanih/uporabljenih ulitkih, je
ODJEMALEC dolžan nemudoma obvestiti LIVAR in zaustaviti nadaljnjo obdelavo/uporabo ulitkov.
LIVAR v roku 48 ur odloči ali bo nadomestil ulitke z nadomestno količino ali izda dovoljenje za
nadaljnjo obdelavo/uporabo ulitkov.
11.6. Livar daje 2 letno garancijo, razen če je s predpisi o obvezni garanciji določeno drugače ali s ponudbo
oziroma pisno potrditvijo naročila LIVARJA, za kakovost na izdelkih: za kakovost materiala, na
morebitne notranje, po obdelavi nevidne napake
11.7. ODJEMALEC ima zaradi napak na izdelkih pravice navedene v točkah od 11.2 do 11.4. LIVAR ne
odgovarja zlasti za:
11.7.1.

škodo na stvareh, osebah, premoženju in drugo;

11.7.2.

škodo, ki jo povzroči izdelek z napako, če je ODJEMALEC opustil svoje predpisane kontrolne

postopke za izdelek ali sklop, v katerega je izdelek vgrajen, vključno s preizkusom funkcionalnosti
izdelka v sklopu;

11.7.3.

škodo, ki jo je povzročil izdelek, če je napaka nastala zaradi tehnične dokumentacije,

specifikacij, navodil in zahtev ODJEMALCA;
11.7.4.

škodo, ki jo je povzročil izdelek, če je bil nepravilno montiran, preobremenjen ali nenamensko

uporabljen oziroma ni v uporabi glede na funkcijo, če ni zapisov o testih na tesnost oziroma propustnost.

12.

PREVZEM IZDELKOV Z NAPAKAMI

12.1. Izdelke iz te točke in izdelke, ki jih ODJEMALEC utemeljeno zavrne zaradi stvarnih napak, LIVAR
prevzema od ODJEMALCA mesečno ali v dogovorjenih periodah. Za navedene izdelke izda
ODJEMALCU dobropis v vrednosti izdelkov po ceniku na dan odpreme iz LIVARJA. Izmetni izdelki za
prevzem morajo biti ločeni: v istih embalažnih enotah ne smejo biti pomešani izdelki iz sive in nodularne
litine ali ulitki in obdelovanci.
V nasprotnem primeru je LIVAR upravičen do izstavitve računa za stroške prebiranja.

13.

ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

13.1. Za škodo zaradi napak na izdelkih in/ali drugo škodo je LIVAR odgovoren le, če je škodo povzročil iz
velike malomarnosti ali naklepno. LIVAR ni odgovoren za izgubljeni dobiček, zastoje v proizvodnji,
odpoklice in izgubo ugleda ter drugo posredno škodo. Odškodnina je omejena na vrednost dobavljenih
izdelkov z napakami.
13.2. ODJEMALEC nima pravice do povrnitve administrativnih stroškov, ki nastanejo v zvezi z uveljavljanjem
pravic zaradi napak na izdelkih.

14.

ORODJA

14.1. ODJEMALEC je dolžan financirati orodja in postane lastnik orodja z izvršenim celotnim plačilom računa
za orodje. Račun za orodje izda LIVAR potem, ko ODJEMALEC pisno potrdi vzorec. Če ODJEMALEC
brez utemeljenega razloga ne potrdi vzorca v roku 15 dni od dneva prejema vzorca, ima LIVAR z
iztekom navedenega roka pravico fakturirati orodja. ODJEMALEC je dolžan plačati račun za orodje v
roku, navedenem na računu.
14.2. Če livarska orodja (modeli, jedrovniki) dostavi ODJEMALEC, odgovarja za dimenzijsko ustreznost
orodja in izdelka izključno ODJEMALEC. Morebitna usklajevanja se uredijo na osnovi dodatne ponudbe.
14.3. V LIVARJU izdelana orodja imajo življenjsko dobo (vzdržljivost), kot je definirana v pogodbi za
izdelavo orodja. V primernem roku pred iztekom življenjske dobe orodja LIVAR pisno opozori
ODJEMALCA, da je orodje iztrošeno in da ga je potrebno ali obnoviti ali na novo izdelati ter mu
posreduje ponudbo. Če ODJEMALEC ne naroči obnovitve orodja, novega orodja ali ne dostavi novega
orodja, ima LIVAR pravico, da zaradi iztrošenosti orodja zavrne vsako nadaljnje naročilo takšnega
izdelka.
14.4. Orodja, ki jih LIVAR ni uporabljal, ker ODJEMALEC v posameznem koledarskem letu do 1.12. ni oddal
nobenega naročila za izdelke, za izdelavo katerih so bila ta orodja namenjena (nekurantna orodja), je

dolžan ODJEMALEC na poziv LIVARJA prevzeti najkasneje v roku treh mesecev od poziva. Po treh
mesecih od poziva se lahko orodja uničijo, v kolikor ni odziva s strani ODJEMALCA.

15.

CENE

15.1. Merodajna je cena na kilogram izdelka iz ponudbe ali pogodbe. Potem, ko ODJEMALEC izdelek potrdi,
se cena kosa določi iz povprečne teže v nulti seriji vzorcev (10 kosov) in kilogramske cene iz ponudbe ali
pogodbe.
15.2. Cene izdelkov vsebujejo stroške samo v pogodbi ali ponudbi definiranih operacij.
15.3. Cene veljajo za minimalno količino izdelkov, ki je definirana v pogodbi ali ponudbi.
15.4. Če se stranki sporazumeta o manjši količini, je dolžan ODJEMALEC plačati LIVARJU vse dodatne
stroške, ki LIVARJU zaradi tega nastanejo.
15.5. Cene izdelkov so vezane na gibanje cen osnovnih materialov in energentov. LIVAR spreminja cene
periodično po dogovoru z ODJEMALCEM in po predstavljeni formuli.
15.6. Cena za izdelke posamezne dobave se v skladu s točkami od 15.1 do 15.5 določi na osnovi cenika
LIVARJA, veljavnega na dan odpreme.

16.

INTELEKTUALNA LASTNINA IN VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI

16.1. Tehnična dokumentacija in specifikacije ter drugi podatki o izdelku, ki jih LIVARJU posreduje
ODJEMALEC, ostanejo intelektualna lastnina ODJEMALCA oziroma osebe, s katere soglasjem jo je
ODJEMALEC posredoval LIVARJU. LIVAR sme tehnično dokumentacijo, specifikacije in podatke
uporabiti samo za namen izdelave in dobave orodij ter izdelkov ODJEMALCU.
16.2. ODJEMALEC jamči, da posredovana tehnična dokumentacija LIVARJU ter uporaba te dokumentacije za
izdelavo in dobavo orodij ter izdelkov v skladu s pogodbo ne posega v nobeno pravico tretje osebe.
16.3. Če tehnično dokumentacijo in specifikacije za orodja, izdelke,njihove spremembe ali prilagoditve izdela
LIVAR, pridobi LIVAR na tej dokumentaciji in specifikacijah vse pravice intelektualne lastnine. Če se
stranki pisno sporazumeta, da bo pravice intelektualne lastnine na tehnični dokumentaciji in
specifikacijah, ki jih izdela LIVAR, pridobil ODJEMALEC, pridobi pravice z dnevom, ko je v celoti
plačal dogovorjeno ceno.
16.4. Vsaka od strank se zavezuje varovati kot poslovno skrivnost podatke, ki jih je posredovala druga stranka
in niso zakonito dostopni javnosti, in sicer:
– podatke, ki jih druga stranka označi kot poslovno skrivnost,
– tehnično dokumentacijo in specifikacije druge stranke,
– komercialne pogoje, cene, kalkulacije,
– reklamacije,
– podatke, za katere je očitno, da bi drugi stranki nastala očitna škoda, če bi zanje izvedela
nepooblaščena oseba.

16.5. Kot poslovno skrivnost se stranki zavezujeta varovati tudi vsebino pogajanj in podatke, posredovane s
strani druge stranke med pogajanji, ter vsebino pogodb sklenjenih na osnovi teh splošnih pogojev.
16.6. Vsaka od strank je dolžna varovati poslovne skrivnosti druge stranke vsaj še 3 leta po prenehanju
pogodbe oziroma od prenehanja sodelovanja (od zadnjega naročila).

17.

VIŠJA SILA

17.1. Če zaradi dogodka, ki je izven razumnega nadzora stranke in ga stranka ne more preprečiti ali se mu
izogniti, kot so potres, neurja, druge naravne nesreče, vojna, ukrepi države, nemiri, požar, stavke,
pomanjkanje materiala ipd., in zaradi tega stranka ne more izpolniti ali ne more pravočasno izpolniti svoje
obveznosti, je o tem dogodku in njegovem vplivu na izpolnitev dolžna brez odlašanja pisno obvestiti
drugo stranko.
17.2. Stranki se v takšnem primeru dogovorita, če je to mogoče, o prilagoditvah pogodbenih obveznosti. Če
izpolnitve pogodbe/ponudbe zaradi takšnega dogodka ni mogoče izvesti v roku 90 dni od dneva nastanka
višje sile, lahko druga stranka odstopi od pogodbe.
17.3. Stranka, ki ji višja sila prepreči izpolnitev, ni odgovorna za škodo, ki nastane drugi stranki.

18.

VELJAVNO PRAVO IN PRISTOJNOST SODIŠČ

18.1. Vsa razmerja med strankama se presoja po pravu Republike Slovenije. Uporaba Konvencije Združenih
narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (Dunajska konvencija) je izključena.
18.2. O morebitnih sporih med strankama, ki jih ne bi rešili sporazumno, bo odločalo stvarno pristojno sodišče
v Ljubljani.

Ivančna Gorica, 1.3.2016

