SPLOŠNI PRODAJNI IN DOBAVNI POGOJI
(SPDP)
1.

VELJAVNOST IN UPORABA POGOJEV POSLOVANJA

1.1. Splošni prodajni in dobavni pogoji (v nadaljevanju SPDP) imajo veljavo pogodbe in
veljajo tudi v primeru, ko prodajalec v okviru tekočih poslovnih povezav pri vseh
kasnejših pogodbah posebej ne navaja SPDP, razen če ni v posameznih primerih
drugače dogovorjeno v pisni obliki.
1.2. Naši predračuni in ponudbe so proste in neobvezujoče tako za kupca kot za
prodajalca.
1.3. Prenehanje veljavnosti SPDP kot tudi uporaba posameznih pogojev naročnika ni
možna, razen v primerih, ko so s strani prodajalca delno ali v celoti pisno potrjeni
pogoji naročnika.
1.4. Pri pogodbenih partnerjih se skupaj s SPDP uporablja tudi veljavna zakonodaja v
Republiki Sloveniji.

2.

DOBAVA IN ZMOGLJIVOST

2.1. Dovoz do kraja dobave oz. opravljanja storitev mora biti primeren za vozila skupne
mase 38 ton, v nasprotnem primeru odgovarja naročnik za vso iz izvedbe naročila
izhajajočo škodo. Naročnik je dolžan urediti vsa morebitna dovoljenja za uporabo
dostopnih cest, zagotoviti zaščito pred vsemi škodljivimi vplivi ter zagotoviti na
svoje stroške čiščenje cestišča, dostopov in poti.
2.2. Za dogovorjene dobave blaga in - ali storitev in zmogljivostne pogoje v primeru
nemoči vpliva prodajalca in - ali vpliva višje sile na ciklus proizvodnje blaga in - ali
storitev prodajalec ne odgovarja. Še posebej ne odgovarja v primeru, ko je
izmerjena zunanja temperatura pri prodajalcu nižja od 0 stopinj Celzija oz. višja od
30 stopinj Celzija. V teh primerih se podaljša čas dobave skladno z vzrokom, ki
povzroči nezmožnost izdobave. V primeru popolnega izpada proizvodnje se
prodajalec zavezuje iskati drugega dobavitelja za izpolnitev naročila v razumnem
času na račun naročnika.
2.3. Za naročene količine, ki niso v celoti prevzete zaradi odpovedi naročnika po že
izvršeni dobavi lahko prodajalec:
- zaračuna, za dobavljene in s strani naročnika prevzete količine, ceno po ceniku
oz. po dogovorjeni ceni,
- zaračuna za naročene, dobavljene in s strani naročnika ne prevzete količine,
ceno po ceniku oz. po dogovorjeni ceni,
- zaračuna za naročene, dobavljene in s strani naročnika ne prevzete količine,
vse stroške v zvezi z zbiranjem predelavo in odstranjevanjem gradbenih
odpadkov (velja za betonske mešanice).
2.4. V primeru, da dobavo blaga in - ali storitev iz kateregakoli razloga odpove naročnik,
je dolžan o tem obvestiti prodajalca v pisni obliki najmanj 5 ur uradnega delovnega
časa pred naročeno dobavo, sicer mu sme prodajalec zaračunati vse morebitne
stroške, ki so nastali z že izvedeno organizacijo dobave. Izjemoma je možna
odpoved naročila v krajšem času v primeru, ko je onemogočen prevzem blaga in ali storitev zaradi vremena ali drugih razlogov, ki jih oceni prodajalec kot objektivne
razloge.
2.5. V primeru, da naročnik - kupec ne prevzame blaga sam, se smatra, da so
podpisniki dobavnic in - ali prevoznic na gradbišču, na mestu nakladanja ali na
kraju opravljanja storitev pooblaščenci naročnika za prevzem blaga, ter je kot tako
blago in - ali storitev predano naročniku.
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3.

DOBAVA, ČRPANJE IN PREDAJA BETONSKIH MEŠANIC

3.1. Upravljalci avtomešalcev in avtočrpalk so odgovorni le za obratovanje
avtomešalcev in avtočrpalk. Za gradbeno - tehnično, tehnološko in strokovno
vgradnjo betonskih mešanic je izključno odgovoren naročnik in njegov izvajalec del.
Naročnik oz. njegov izvajalec sta izključno odgovorna za pravilno in pravočasno
nego dobavljenega betona tudi v primeru naročila uporabe dodatka za zimsko
betoniranje ali drugih dodatkov.
3.2. Ko sveža betonska mešanica pripravljeno po tehnologiji proizvajalca zapusti cev
prodajalčeve avtočrpalke ali lijak avtomešalca se smatra, da je beton v dogovorjeni
kvaliteti predan naročniku. Če je želja naročnika, da je potrebno beton na gradbišču
transportirati do mesta vgradnje na način, ki zahteva spremembo sestave betonske
mešanice po tehnologiji proizvajalca, se v cilju izdobave betona naročene kvalitete
naročnik zaveže prevzeti dodatne stroške proizvajalca povezane s spremembo
recepture prodajalca po našem ceniku dodatnih storitev ( dodatki betonu, dodatni
cement,…)
3.3. Pri uporabi avtočrpalke je dolžan naročnik zagotoviti potrebno količino cementa za
pričetek črpanja (cca. 50-100kg). Naročnik je dolžan zagotoviti na svoje stroške
prostor za postavitev in delo avtočrpalke, ter prostor za pranje avtomešalcev in
avtočrpalke, ki so izvajali naročeno storitev v okviru gradbišča, sicer mu je
prodajalec upravičen zaračunati stroške pranja na svoji lokaciji in vse ostale stroške
povezane z zbiranjem, predelavo in odstranjevanjem gradbenih odpadkov.

4.

REŠEVANJE REKLAMACIJ

4.1. Kupec je dolžan opraviti vizualni pregled kvalitete in količine blaga in - ali storitev. V
primeru reklamacij kvalitete ali količine blaga in - ali storitev, poda kupec pisno
reklamacijo na naslov Vodja kontrole proizvodnje družbe Žiher z vsemi pisnimi
dokazili o neskladnosti dobavljenega proizvoda ter kontaktno osebo, kateri bo
podan pisni odgovor na podano reklamacijo. Kasnejši ugovori kvalitete in količine
so dopustni le v primeru in na način, ki jih določa Obligacijski zakonik.
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