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Definicije:
TPV Automotive Družba TPV Automotive d.o.o., ki pošlje Naročilo Dobavitelju in sklene Nabavno 

Pogodbo z Dobaviteljem. V nadaljevanju Naročnik.
Blago Izdelki, polizdelki, komponente, surovine in storitve, ki so predmet Nabavne 

Pogodbe.
Dobavitelj Stranka, ki prejme Naročilo in/ali potrdi Naročilo. 
Incoterms Zbirka tipskih pogodbenih klavzul o transportu Blaga, ki jih pogodbeni stranki 

lahko vključita v Naročilo oz. Nabavno Pogodbo in tako z izbrano klavzulo določita 
medsebojne obveznosti v postopku transporta Blaga, ki je predmet Naročila oz. 
Nabavne Pogodbe. 

Pravica 
Industrijske 
Lastnine

Vsi patenti, pravice do uporabnih modelov in dizajnov, blagovnih znamk, avtorskih 
pravic in drugih pravic do intelektualne lastnine.

Naročilo Naročnikova ponudba Dobavitelju, v pisni ali elektronski obliki, ki opredeljuje 
pogoje dobave Blaga, vključujoč spremembe. Zajema tudi vsa odprta naročila 
posredovana s strani Naročnika.

Naročnikov Kupec Vsaka pravna oseba, ki ji Naročnik prodaja svoje Blago.
Oprema Vsa orodja (namenska in standardna) in proizvodna oprema ter ostala sredstva, 

potrebna za proizvodnjo Blaga vključno (vendar ne omejeno na) znanje, 
tehnologijo in dokumentacijo, ki je potrebna za proizvodnjo Blaga.

Odpoklic Dobave Izjava Naročnika do Dobavitelja, v kateri Naročnik naroči določeno količino Blaga, 
ki bo dobavljena s strani Dobavitelja. Izjava vključuje datum in kraj dobave in uro 
dobave, če je to primerno.

Nabavna Pogodba Kakršnokoli Naročilo, sprejeto s strani Dobavitelja ali druga pogodba, ki se nanaša 
na dobavo Blaga ali opravljanje storitev.

Neustrezno Blago Blago, ki ne ustreza Specifikaciji Naročnika.
Specifikacije Načrti, 3D modeli, zvezki zahtev, standardi in druge zahteve, ki določajo raven 

kakovosti Blaga ter zakonske zahteve.
Proizvodni 
Material

Blago, ki je uporabljeno v proizvodih za vozila ali drugih proizvodih Naročnika.

Informacije Vse konstrukcije, sestavni deli, dodelave in načrti; testni protokoli; testiranja in 
rezultati; dokumenti; podatki; in ostale informacije, ki se nanašajo na Blago in 
Opremo in vsa tehnična in ekonomska znanja, ki se navezujejo na Specifikacijo v 
lasti Naročnika. 
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Naročnikova 
Oprema

Oprema v lasti Naročnika oziroma Naročnikovega Kupca v trenutnem stanju, ko 
Naročnik zahteva opremo od Dobavitelja. Ta vključuje vse sestavne dele, 
popravila, zamenjave, materiale…..

Dobavni Rok Natančno opredeljen čas dostave Blaga, ki je definiran v Naročilu oz. Nabavni 
Pogodbi oz. Odpoklicu dobave oz. drugače dogovorjen med pogodbenima 
strankama.

1 Splošna določila

1.1  Navedeni SNP se uporabljajo kot pravna podlaga za vsako Blago, ki ga Naročnik kupi od Dobavitelja. 
SNP dopolnjuje vsako Naročilo oz. Nabavno pogodbo. V kolikor se SNP in Naročilo oz. Nabavna 
pogodba ne ujemajo, velja ustrezno določilo Naročila oz. Nabavne pogodbe. SNP so objavljeni na 
spletni strani www.tpv-automotive.si. 

1.2 Pogodbene določbe so izključno predmet Naročila oz. Nabavne pogodbe in teh SNP. Nadomeščajo 
vse prejšnje sporazume, sklenjene med strankama. Morebitne spremembe in/ali dopolnitve Naročila, 
Nabavne pogodbe in teh SNP, zahtevajo pisno ali elektronsko potrdilo, da bi bile veljavne. Enako velja 
tudi za vse spremembe te določbe same. 

1.3 Naročilo oz. Nabavna pogodba in SNP se smatrajo kot sprejete s strani Dobavitelja v celoti in brez 
sprememb s pisno ali elektronsko potrditvijo Naročila oziroma s prvo dobavo. V primeru, da Dobavitelj 
Naročila ne potrdi pisno v roku petih (5) dni po njegovi izdaji, niti ga pisno ne zavrne, se smatra, da je 
Naročilo vključno s SNP potrjeno in sprejeto. Samo ti SNP so sestavni del vsakega Naročila oz. Nabavne 
pogodbe. Kakršnokoli odstopanje od teh SNP velja le v primeru pisne potrditve Naročnika. Naročnikov 
prevzem ali plačilo Blaga ne pomeni sprejetja kakršnihkoli drugačnih pogojev in pravil, ki niso skladni s 
SNP.

1.4 Naročilo oz. Nabavna Pogodba se lahko prekliče kadarkoli pred potrditvijo oz. prvo dobavo Blaga 
brez obveznosti do Dobavitelja. Naročilo oz. Nabavna Pogodba ne pomeni sprejetje Dobaviteljeve 
ponudbe. Vsebina Dobaviteljeve ponudbe lahko postane del Naročila oz. Nabavne Pogodbe samo v 
obsegu,  ki ga v Naročilu oz. Nabavni Pogodbi navede Naročnik in ki ni v konfliktu s preostalo vsebino 
Naročila oz. Nabavne pogodbe in temi SNP.

1.5 Dobavitelj zagotavlja, da so vsi njegovi poddobavitelji zavezani k spoštovanju določil teh SNP.

2 Količine in dobavni roki

2.1  Poglavje v SNP »Količine in dobavni roki« dopolnjujejo »Priročnik logistike za dobavitelje TPV 
Automotive«, v nadaljevanju "PLD«.  Če se SNP in PLD ne ujemajo, velja ustrezno določilo v PLD. PLD  
dokument  je objavljen na spletni strani www.tpv-automotive.si.

2.2 Količine in Dobavni Roki so navedeni izključno v Naročilu, Nabavni pogodbi in/ali Odpoklicu Dobave. 
Dobavitelj mora zagotoviti potrebne kapacitete, da izpolni količine, vključno z napovedmi količin iz 
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Odpoklica Dobave in/ali Nabavne pogodbe. Nabavna pogodba in Odpoklic Dobave je za Dobavitelja 
zavezujoč, kot je dogovorjeno med Naročnikom in Dobaviteljem. To ne velja v primeru, če Dobavitelj 
pisno zavrne količine in Dobavne Roke v roku enega (1) delovnega dne po prejemu, zaradi nerazumnih 
količin ali Dobavnih Rokov. Zavrnitev količin in Dobavnih Rokov mora vsebovati obvestilo Dobavitelja 
o najzgodnejšem nadomestnem Dobavnem Roku za Naročnika. 

2.3 Dogovorjeni Dobavni Roki so za Dobavitelja obvezni in so bistvena sestavina Naročila, Nabavne 
pogodbe in/ali Odpoklica Dobave. Dobavitelj bo Naročnika nemudoma pisno obvestil o vsaki morebitni 
oviri, ki bi lahko povzročila zamudo. Naročnik ni obvezen sprejeti Blaga, prejetega pred dogovorjenem 
Dobavnim Rokom. Prav tako ima pravico vrniti presežke količin na stroške Dobavitelja. Riziko izgube ali 
poškodovanja prehitro dobavljenega in/ali preveč dobavljenega Blaga nosi Dobavitelj. 

2.4  Dobavitelj organizira proizvodnjo na tak način, da mu omogoča hitro reakcijo na dogodke, kot so 
ustavitev, zmanjšanje ali povečanje proizvodnje Blaga, ki se vgrajuje v končne proizvode Naročnikovega 
Kupca. Vsaka stranka nosi svoje stroške, ki nastanejo ob teh dogodkih. Če Naročnikov Kupec zmanjša 
količino Blaga, ki se vgrajuje v končne proizvode Naročnikovega Kupca, za katere se potrebuje Blago, 
se Dobavitelj strinja, da bo zagotovil proizvode po ceni, dogovorjeni v Naročilu oz. Nabavni Pogodbi. 
Če Naročnikov Kupec zmanjša ali ustavi proizvodnjo Blaga, ki se vgrajuje v končne proizvode 
Naročnikovega Kupca za katere se potrebuje Blago, ima Naročnik pravico:

(a)  ali brez dodatnih stroškov prilagoditi naročene količine Blaga, glede na spremenjene količine 
proizvodnje Blaga, ki se vgrajuje v končne proizvode Naročnikovega Kupca, 

(b) ali brez dodatnih stroškov prekiniti Nabavno Pogodbo v primeru ustavitve proizvodnje Blaga, ki se 
vgrajuje v končne proizvode Naročnikovega Kupca. 

2.5 V primeru dogovora o varnostni zalogi pri Dobavitelju mora biti ta stalno na razpolago ter se 
obnavljati. Naročnik si pridržuje pravico preverjanja varnostne zaloge pri Dobavitelju in njegovem 
poddobavitelju.

2.6 Naročnik si kadarkoli pridržuje pravico do sprememb Blaga, Specifikacij in logističnih procesov (kot 
sta pakiranje in transport). Naročnik ima tudi pravico zahtevati takšne spremembe od Dobavitelja. 
Dobavitelj mora takoj, v običajnih primerih v petih (5) delovnih dneh od prejema zahteve za 
spremembo, prikazati učinke zahtevanih sprememb na ceno in dobavne roke, tako da predloži popolno 
stroškovno analizo in ostalo potrebno dokumentacijo. Če je posledica takšne spremembe spremenjena 
cena ali dobavni rok, se morata Naročnik in Dobavitelj strinjati glede primernih prilagoditev v Nabavni 
pogodbi. 

2.7 Dobavitelj se zavezuje, da ne bo zamenjal materiala za proizvodnjo Blaga ali spremenil lokacije 
proizvodnje, proizvodnega procesa ali Specifikacije Blaga, brez pisnega soglasja Naročnika.

2.8 Višina stroškov iz naslova nespoštovanja količin in Dobavnih Rokov je opredeljena v 
»Reklamacijskem ceniku TPV Automotive«, objavljenem na spletni strani www.tpv-automotive.si.
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3 Pakiranje in odprema blaga

3.1 Poglavje v SNP »Pakiranje in odprema Blaga« dopolnjuje PLD. Če se SNP in PLD ne ujemajo, velja 
ustrezno določilo v PLD. PLD je objavljen na spletni strani www.tpv-automotive.si.

3.2 Pakiranje, embalaža, označevanje in odprema Blaga morajo biti skladni z zahtevami Naročnika, 
zakonodajo in normativi v avtomobilski industriji. V kolikor Naročnik ne poda zahtev za pakiranje, 
embalažo, označevanje in odpremo, mora Dobavitelj Blago ustrezno zapakirati, označiti in odpremiti 
po trgovskih običajih z najnižjimi možnimi stroški.  Dobavitelj je dolžan izdelati in predstaviti predlog 
pakiranja in označevanja, ki ga Naročnik potrdi pred začetkom dobav. Odgovornost za poškodbe Blaga, 
zaradi pomanjkljivega ali napačnega pakiranja, v celoti nosi Dobavitelj. 

3.3 Vsem dobavam mora biti priložena dobavnica. Označevanje Blaga in pravila pakiranja so  
opredeljeni s  PLD.

3.4 Embalaža in embalažni material ne sme vsebovati nobenih nevarnih materialov, še posebej 
radioaktivnih. Dobavitelj je odgovoren, da je embalaža in embalažni material skladen z zahtevami EU 
Direktive 1994/62/EC ter vsemi pripadajočimi aneksi. Embalaža mora biti taka, da se lahko reciklira, 
razen če se Naročnik in Dobavitelj dogovorita o vračljivi embalaži. Vse kemikalije in olja morajo imeti 
na vsaki embalažni enoti vse podatke, ki jih predpisuje zakonodaja.  Upoštevati je potrebno vse 
veljavne zakone in predpise s področja transporta.

3.5 Dobavitelj mora takoj priskrbeti popolno pisno dokumentacijo in druge podatke, potrebne za 
carinske postopke, skladne z zakoni in predpisi, dokazila o poreklu in vse druge informacije, ki se 
nanašajo na poreklo Blaga. Kadar je to potrebno za carinske namene, mora Dobavitelj izdati duplikat 
računa. Za brezplačne dobave mora Dobavitelj izstaviti »Proforma račun«, za Blago na računu navesti 
realno vrednost in vključiti oznako »samo za carinske namene, sicer brezplačno«. Račun mora 
vsebovati razloge za brezplačno dobavo (npr. brezplačni vzorci). Dobavitelj posreduje podatke o 
carinskih tarifah za dobavljeno Blago in sicer le-te navede na fakturi, dobavnici ali odpremnici. 

3.6 Višina stroškov iz naslova neustreznega pakiranja, označevanja in odpreme je opredeljena v 
»Reklamacijskem ceniku TPV Automotive«, objavljenem na spletni strani www.tpv-automotive.si. 

4 Cene, plačilni in dobavni pogoji

4.1 Cena, plačilni pogoji in kraj dobave Blaga se določi v  Naročilu oz. Nabavni pogodbi. Če kraj dobave 
v Naročilu oz. Nabavni pogodbi ni določen, se šteje, da je kraj dobave skladišče Naročnika po pariteti 
DAP (Incoterms).

4.2 Cena, ki je določena v Naročilu oz. Nabavni pogodbi, je dokončna in vključuje vse elemente za 
proizvodnjo in dobavo Blaga. Dobavitelj ni upravičen do spremembe cen ali povračila dodatnih 
stroškov, razen v primeru pisnega soglasja s strani Naročnika.
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4.3 Če Dobavitelj zamuja z dobavo Blaga ali izdajo računa ali dobavi Neustrezno Blago, je Naročnik 
upravičen, da zadrži plačilo, dokler Dobavitelj ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti.

4.4 Na Naročnikovo zahtevo mora Dobavitelj omogočiti vpogled v detajlno strukturo lastne cene Blaga. 
Podati mora popolno stroškovno analizo Blaga na Naročnikovem obrazcu za dekompozicijo cene. 

4.5 Dobavitelj se obvezuje, da si bo po najboljših močeh prizadeval izboljševati svoje in 
poddobaviteljevo Blago in procese ter usmerjal svoja prizadevanja za zmanjševanje stroškov  iz tega 
naslova ter tako Naročniku priznaval letno produktivnost.

5 Kakovost

5.1 Poglavje v SNP »Kakovost« dopolnjuje »Priročnik kakovosti za dobavitelje TPV Automotive«, v 
nadaljevanju PKD. Če se SNP in PKD ne ujemajo, velja ustrezno določilo v PKD. PKD je objavljen na  
spletni strani www.tpv-automotive.si. 

5.2 Dobavitelj odgovarja za kakovost dobavljenega Blaga. Na zahtevo Naročnika, mora učinkovitost 
sistema vodenja kakovosti dokazovati z veljavnim certifikatom ISO 9001. Razvoj sistema vodenja 
kakovosti pa mora dokazovati z upoštevanjem zahtev iz zadnje veljavne izdaje standarda IATF 16949.

5.3 Pri razvoju in proizvodnji Blaga se Dobavitelj obvezuje, da je Blago v skladu s Specifikacijami. 
Dobavitelj mora izpolnjevati vse zahteve z namenom odobritve Blaga in procesa pri Naročniku in 
Naročnikovem kupcu v zahtevanem času. Na zahtevo Naročnika mora Dobavitelj pred prvo serijsko 
dobavo posredovati vzorec Blaga, ki popolnoma ustreza načrtovani serijski proizvodnji. Priložiti mora 
kontrolno poročilo in po potrebi vse rezultate preizkusov, kot jih zahtevajo predpisi, na ustrezen način 
in ustrezni obliki. Vsa navedena določila, vključno s hranjenjem in arhiviranjem dokumentacije, so 
opredeljena v PKD.

5.4 Dobavitelj prevzema popolno odgovornost za stroške, nastale kot posledica odstopanj od 
kakovosti, katerih vzrok je pri Dobavitelju. Stroški kakovostne reklamacije se obračunajo na podlagi 
»Reklamacijskega cenika TPV Automotive«, objavljenim na spletni strani www.tpv-automotive.si. 

5.5 Pred potrditvijo Naročila se Dobavitelj zavezuje, da bo pregledal in analiziral vso Specifikacijo za 
Blago. Dobavitelj s potrditvijo Naročila potrdi, da je Specifikacija ustrezna in primerna za realizacijo 
Naročila oz. Nabavne pogodbe.

5.6 Dobavitelj je Naročniku na njegovo zahtevo dolžan omogočiti dostop do vseh zapisov, vezanih na 
testiranja in zagotavljanje kakovosti. Dobavitelj se zavezuje, da bo Naročniku nudil strokovno podporo 
v primeru dobav Blaga, za katere se zahtevajo dodatna varnostna preverjanja s strani neodvisnih 
pooblaščenih inštitucij.

5.7 Naročnik lahko preverja Dobaviteljev proces izdelave Blaga, z izvajanjem ustreznih presoj pri 
Dobavitelju in/ali pri njegovih poddobaviteljih. Presoje se izvajajo v Dobaviteljevih prostorih in/ali v 
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prostorih njegovih poddobaviteljev po predhodni najavi. Dobavitelj mora vedno in kadarkoli zagotoviti 
popolno sodelovanje in pomoč svojega strokovnega osebja. 

5.8 Pri prejemu Blaga, Naročnik pregleda zgolj referenco Blaga, količino, transportne poškodbe in 
druge vidne znake poškodb. Morebitni dodatni pregledi Naročnika ali Naročnikovega kupca, ne 
predstavljajo potrditve pogodbene ustreznosti Blaga ali oprostitve pravilne pogodbene izpolnitve ter 
Dobavitelja ne odveže od odgovornosti. Plačilo Blaga ne pomeni potrditve pogodbene skladnosti Blaga.

5.9 Naročnikov pregled in sprostitev razvojnega dela Dobavitelja, ne izključuje niti ne omejuje jamstva 
in/ali odgovornosti Dobavitelja za Blago.

6 Rezervni deli

6.1  Poglavje v SNP »Rezervni deli«  dopolnjuje »Priročnik logistike za dobavitelje TPV Automotive«, v 
nadaljevanju PLD«. Če se SNP in PLD ne ujemajo, velja ustrezno določilo v PLD. PLD je objavljen na 
spletni strani www.tpv-automotive.si.

6.2 Dobavitelj mora zagotavljati rezervne dele za Proizvodni Material v času serijske proizvodnje in še 
15 let po koncu serije. Cena rezervnih delov v času serijske dobave mora biti enaka ceni v seriji. Za ceno 
v 15-letnem obdobju po koncu serijske dobave se postavi cena, ki je veljala ob koncu serijske dobave, 
povečana za morebitne stroške, za katere morata obe stranki doseči dogovor. 

7 Jamstvo

7.1 Dobavitelj jamči, da je dobavljeno Blago skladno s Specifikacijo ter da je njegova kakovost primerna 
za prodajo in brez pomanjkljivosti. V kolikor je Dobavitelj odgovoren za razvoj in konstrukcijo, potem 
jamči, da so razvoj, konstrukcija in ustreznost dobavljenega Blaga v skladu z namenom, s katerim je 
bilo Blago nabavljeno. 

7.2 Dobavitelj bo ukrenil vse potrebno, da bo Naročnika nemudoma obvestil o kakršnikoli dejanski ali 
domnevni pomanjkljivosti Blaga ali stvarni napaki, s katero je seznanjen, z namenom, da se omeji 
morebitne poznejše škodljive posledice.

7.3 V primeru Neustreznega Blaga sme Naročnik od Dobavitelja zahtevati popravilo oz. zamenjavo 
Blaga na stroške in riziko Dobavitelja. V kolikor je Blago že v proizvodnem procesu Naročnika ali 
Naročnikovega Kupca in ga Dobavitelj ne more pravočasno popraviti oz. zamenjati, lahko slednje izvede 
Naročnik oz. v njegovem imenu tretja oseba. Vsi stroški in riziki bremenijo Dobavitelja. V kolikor se je 
Neustrezno Blago že vgradilo pri Naročniku in dobavilo k Naročnikovemu Kupcu, Dobavitelj zagotavlja 
zamenjavo Blaga in kritje vseh stroškov iz tega naslova.

7.4 Naročnik si pridržuje pravico bremeniti Dobavitelja za plačilo vseh stroškov, ki so nastali kot 
posledica dobave in prodaje Neustreznega Blaga. 

7.5 Dobavitelj je dolžan v vseh primerih zagotavljati visoko usposobljene in kompetentne zaposlene.
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7.6 Pravice Naročnika, navedene v tem poglavju, se uporabljajo poleg vseh drugih zakonskih in/ali 
pogodbenih zahtevkov.

8 Odpoklici s trga 

8.1 Dobavitelj je odgovoren za vse aktivnosti, ki so potrebne za preprečevanje nastankov nevarnosti za 
končne uporabnike in odpoklicev s trga. 

9 Odgovornost in zavarovanje

9.1 Dobavitelj bo Naročniku povrnil vse stroške in škodo, ki bi nastala zaradi dobave Neustreznega 
Blaga ali zaradi kršitve obveznosti iz Nabavne Pogodbe in bo v zvezi s tem Naročniku poravnal škodo 
za vse reklamacije. To pa ne bo veljalo v primeru odgovornosti zaradi napake, za katero Dobavitelj 
dokaže, da ni kriv. 

9.2 Dobavitelj mora pridobiti ustrezno globalno zavarovanje za svoje obveznosti iz Nabavne Pogodbe  
(zlasti javne odgovornosti, odgovornosti za Blago in zavarovanje Odpoklica Dobave), kot je običajno za 
avtomobilsko industrijo, s strani ugledne zavarovalnice in mora vzdrževati  to zavarovalno kritje za čas 
trajanja Nabavne Pogodbe. Na zahtevo mora Dobavitelj zagotoviti Naročniku dokumentacijo o obsegu 
kritja zavarovalnice.

9.3 Če Dobaviteljevo delo vključuje tudi delo v poslovnih prostorih Naročnika ali v prostorih enega od 
Naročnikovega Kupca, mora Dobavitelj sprejeti vse potrebne varnostne ukrepe pri opravljanju tega 
dela, da bi se izognili telesnim poškodbam in materialni škodi, skladno z »Navodilom o zagotavljanju 
skupnih ukrepov varnosti in zdravja pri delu na delovišču«, objavljenem na spletni strani www.tpv-
automotive.si.  Dobavitelj je zavezan izpolniti »Dodatek k Navodilu o zagotavljanju skupnih ukrepov 
varnosti in zdravja pri delu na delovišču«. Dobavitelj je dolžan povrniti Naročniku stroške in škodo, ki 
jo Dobaviteljeva dejavnost povzroči v naročnikovih poslovnih prostorih. To ne velja v primeru, ko lahko 
Dobavitelj dokaže, da ni kriv.

9.4 Dobavitelj je za svoje predstavnike in podizvajalce odgovoren v enakem obsegu, kot za svojo 
dejavnost.

10 Preklic nabavne pogodbe s plačilom kompenzacije 

10.1 Naročnik lahko kadarkoli brez razloga odstopi od Naročila oz. Nabavne pogodbe. Preklic Naročila 
oz. Nabavne pogodbe mora biti poslan Dobavitelju pisno z ustreznim odpovednim rokom.

10.2 Naročnik ni dolžan plačati za Blago, nedokončane proizvode oz.  vhodne materiale,  ki presegajo 
obseg naročenega. Enako velja za Blago, nedokončane proizvode oz. vhodne materiale, ki jih ima 
Dobavitelj na standardni zalogi in jih  je mogoče prodati drugje.  

10.3 Naročnikovo plačilo ne sme presegati najvišjega zneska, ki bi ga bilo potrebno plačati, če Naročilo 
oz. Nabavne pogodbe ne bi prekinil. 
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11 Preklic nabavne pogodbe z razlogom

11.1 Poleg zakonsko določenih razlogov za prekinitev lahko Naročnik Nabavno Pogodbo  v pisni obliki 
v celoti ali delno prekine brez odgovornosti oz. nadomestila tudi v drugih primerih. Ti razlogi 
vključujejo, vendar niso omejeni na naslednje primere:

(a) Dobavitelj povzroči kršitev Nabavne Pogodbe in v celoti ne odpravi te kršitve v roku petih (5) 
delovnih dni. 

(b) Dobavitelj postane insolventen. Zahteva se predloži v primeru insolventnosti, stečajnega ali 
likvidacijskega postopka v zvezi z njegovim premoženjem (imenovan je stečajni upravitelj; ali poteka 
prisilna poravnava).

(c) Dobavitelju se spremeni lastniška struktura, zaradi česar ni mogoče nadaljevati poslovanja v skladu 
z Nabavno pogodbo. To vključuje, vendar ni omejeno na primer, ko Naročnikov konkurent pridobi delež 
v podjetju Dobavitelja ali na primer, ko Dobavitelj pridobi delež pri Naročnikovem konkurentu.

11.2 V primeru delne prekinitve Nabavne Pogodbe, ki še ni bila v celoti izpolnjena, je Dobavitelj še 
vedno dolžan izpolniti neprekinjeni del Nabavne Pogodbe. Šteje se, da je v zamudi celotna Nabavna 
Pogodba vse dotlej, dokler Naročniku ni dobavljeno vse Blago.

11.3 Za vsako neizpolnjevanje pričujočih pogojev, zlasti za ponavljajoče se zamude pri dobavah in 
ponavljajoče se pomanjkljivosti kakovosti Blaga, lahko Naročnik s pisnim obvestilom odstopi od 
Naročila in Nabavne pogodbe in zahteva povrnitev nastale škode. 

12 Naročnikova oprema 

12.1 Naročnikova Oprema, ki je v uporabi pri Dobavitelju, ostane lastnina Naročnika oz. Naročnikovega 
kupca, razen če ni drugače dogovorjeno. 

12.2 Dobavitelj sme Naročnikovo Opremo uporabljati samo za izdelavo Blaga v skladu z Naročilom oz. 
Nabavno pogodbo. Dobavitelj Naročnikove Opreme ne sme uporabljati za druge namene ali brez pisne 
odobritve Naročnika dovoliti, da jo uporabljajo tretje stranke.

12.3 Naročnikova Oprema mora biti jasno označena kot Naročnikova last oz. last Naročnikovega Kupca. 
Shranjena mora biti varno in ločeno od Dobaviteljeve lastnine. Dobavitelj mora vzdrževati Naročnikovo 
Opremo na lastne stroške v brezhibnem stanju in jo mora po potrebi zamenjati. Dobavitelj nosi riziko 
glede Naročnikove Opreme dokler je v njegovi uporabi in jo mora zavarovati v višini nadomestne 
vrednosti Naročnikove Opreme. Z Naročnikovo Opremo mora ravnati skrbno in previdno. Dobavitelj 
bo v primeru kakršnihkoli stroškov in poškodb Opreme, ki bi nastali pri namestitvi, uporabi, hranjenju 
ali popravilih, povrnil Naročniku škodo. Naročnik oz. Naročnikov Kupec lahko kadarkoli med delovnim 
časom Dobavitelja v njegovih poslovnih prostorih preveri Naročnikovo Opremo in z njo povezano 
dokumentacijo. Na zahtevo Naročnika mora Dobavitelj opraviti fizično inventuro Naročnikove Opreme.
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12.4 Naročnik sme kadarkoli zahtevati vrnitev Naročnikove Opreme tudi po prekinitvi Naročila oz. 
Nabavne Pogodbe. To velja tudi za primer, če Dobavitelj začasno ali trajno ne more proizvajati in 
dobavljati Blaga. Če Naročnik zahteva vrnitev Naročnikove Opreme, mu mora Dobavitelj to nemudoma 
omogočiti in jo pripraviti za Naročnikov prevzem. V kolikor Naročnik zahteva, mora Dobavitelj poslati 
Naročnikovo Opremo na zahtevano lokacijo, pri čemer mu bodo povrnjeni nastali stroški. Dobavitelj 
nima pravice zadržati Naročnikove Opreme. 

13 Pooblaščeni gospodarski subjekt (AEO)

13.1 TPV Automotive d.o.o. je imetnik dovoljenja AEO (pooblaščeni gospodarski subjekt). Dobavitelj se 
zavezuje, da bo zagotovil potrebne varnostne pogoje povezane s skladnostjo s carinsko in davčno 
zakonodajo, sistemi za vodenje poslovnih in transportnih evidenc, ki omogočajo ustrezne carinske 
kontrole, plačilno sposobnostjo, varstvenimi in varnostnimi standardi ter ustrezno usposobljenostjo in 
poklicnimi kvalifikacijami.

14 Poreklo blaga

14.1 Dobavitelj zagotavlja, da ima dobavljeno Blago status Blaga s poreklom, ki je pridobljeno skladno 
z zakonodajo, ki ureja preferencialno poreklo (na podlagi enostransko sprejetih preferencialnih tarifnih 
ukrepov, splošnega sistema preferencialov (GSP), drugih enostransko sprejetih preferencialih tarifnih 
ukrepov in zakonodaje, ki ureja poreklo). V primeru drugačnega porekla mora Dobavitelj o tem 
Naročnika obvestiti in od njega pridobiti odobritev dobave Blaga drugačnega porekla. 

14.2 Dobavitelj se obvezuje, da bo v primeru zahteve Naročnika, le-temu nemudoma izdal dokazilo o 
preferencialnem poreklu Blaga, oziroma verodostojna dokazila, za katere Naročnik meni, da so 
potrebna.

14.3 Dobavitelj znotraj Evropske Unije:
a) predloži ločeno izjavo za vsako pošiljko Blaga ali
b) dolgoročno izjavo, skladno s trenutno veljavnimi predpisi oz. zakonodajo, ki ureja 

preferencialno poreklo Blaga. Originalno izjavo pošlje po pošti oz. posreduje izjavo po e-
pošti, katere tekst je skladen z zakonodajo, ki ureja preferencialno poreklo Blaga. V 
primeru novega Blaga, Dobavitelj pripravi dodatno izjavo. Dobavitelj mora Naročnika 
nemudoma obvestiti, ko dolgoročna izjava Dobavitelja za dobavljeno Blago ni več veljavna.

14.4  Dobavitelj izven Evropske Unije mora zagotoviti  ustrezen dokument (EUR1, EUR2, EUR-MED, 
Obrazec A, Izjavo na računu, Izjavo na računu EUR-MED oz. dokument skladen z zakonodajo, ki ureja 
poreklo blaga) za vsako pošiljko.

Dobavitelj je odgovoren za škodo, ki bi jo Naročnik utrpel zaradi nepravilne, zakasnele ali neupravičene 
oddaje dokazil o preferencialnem poreklu Blaga. Naročnik bo tako bremenil Dobavitelja za vse stroške, 
v kolikor bo Dobavitelj izdal neustrezen dokument. 
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Če je to potrebno, mora Dobavitelj dokazati svoje podatke o izvoru Blaga, skladno z veljavno 
zakonodajo.

15 Skladnost z zakoni in predpisi, pravili o varnosti, okoljsko zakonodajo in 
pravili o ravnanju z nevarnimi snovmi

15.1 Dobavitelj mora pri izpolnitvi Nabavne pogodbe oz. Naročila upoštevati vse veljavne zakone, 
regulative, odloke in industrijske standarde. Tudi tiste, ki niso izključno navedeni v teh SNP. Blago mora 
biti v skladu s primerno varnostjo izdelkov, okoljskimi  in delovnimi predpisi in določbami. Dobavitelj 
se obvezuje, da bo nemudoma zagotovil pisne Informacije o Blagu, zahtevane s strani Naročnika tako, 
da lahko Naročnik pravočasno izpolnjuje zahteve za poročanje v skladu z veljavno zakonodajo.

15.2 Dobavitelj mora poznati politiko Naročnika ter se vključevati v doseganje ciljev in izpolnjevanje 
programov varnosti in zdravja pri delu Naročnika ter v izboljševanje ravnanja z okoljem, ki ga vodi 
Naročnik. Politika je objavljena na spletni strani www.tpv-automotive.si.

15.3 Dobavitelj mora pri svojem poslovanju upoštevati tudi zahteve standardov za sistem ravnanja z 
okoljem ISO 14001 ter zdravja in varstva pri delu ISO 45001.

15.4 Za zadovoljitev zahtev glede okolja in varstva pri delu Naročnik priporoča Dobaviteljem 
certifikacijo po standardu ISO 14001, ISO 45001, EMAS ali drugim ustreznim standardom. 
Necertificirani Dobavitelj pa mora vseeno izvajati aktivnosti za ohranjanje okolja na osnovi lastnega 
programa in jih na zahtevo posredovati Naročniku. Pred začetkom del se dobavitelj seznani z 
dokumentom 100033 Navodilo o zagotavljanju skupnih ukrepov VZD na delovišču, izpolni »Dodatek«, 
ki je del navodila in priloži oceno tveganja za zunanje izvajalce.

15.5 Dobavitelj je odgovoren za dosledno izvajanje direktive 1907/2006 (REACH direktiva). Če je 
potrebno, bo Dobavitelj izvedel registracijo, avtorizacijo ali notifikacijo kemičnih substanc v Blagu v 
skladu s prej omenjeno direktivo. Dobavitelj se obvezuje, da bo redno spremljal substance, ki se 
vpisujejo na SVHC listo in o vsebnosti teh substanc v Blagu, ki se dobavljajo Naročniku, le-tega takoj 
pisno obvestil. Dokler Naročnik ne prejme nobenega obvestila od Dobavitelja o vsebnosti teh substanc, 
se smatra, da v dobavljenem Blagu ni SVHC substanc.

15.6 Dobavitelj se obvezuje, da bo Naročniku dostavljal ali v Naročnikovo Blago vgrajeval samo Blago, 
ki je v skladu z Evropsko direktivo 2000/53/EC in 2011/65/EC in pripadajočimi aneksi. 

15.7 Če Dobavitelj dobavlja Blago, ki se uporablja v živilski industriji, mora biti le-to v skladu z uredbo 
2023/2006 ES in  uredbo 1935/2004. 

15.8 Dobavitelj mora pred prvo dobavo zagotoviti vpis podatkov o kemijski sestavi Blaga v IMDS bazo, 
ki je dostopna na strani  http://www.mdsystem.com/ in jo preko sistema poslati Naročniku, na ID 
številko 11962. Vse spremembe v imenu Blaga in njegovi sestavi mora redno dopolnjevati in o tem 
obveščati Naročnika preko IMDS baze.
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15.9 Dobavitelj bo redno spremljal vse Blago, ki ga dobavlja Naročniku glede »konfliktnega Blaga« v 
skladu z Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 in o tem obveščal 
Naročnika. Če Naročnik ne prejme nobenega obvestila, se smatra, da minerali iz katerih se pridobiva 
surovine za naročnikovo Blago, ne prihajajo iz območij, ki so opredeljena kot konfliktna območja. 

15.10 Dobavitelj mora upoštevati veljavne predpise o nevarnem Blagu. Zlasti mora Dobavitelj 
zagotoviti, da dejavnosti, ki vključujejo nevarno Blago in snovi, opravljajo samo osebe, ki so posebej 
usposobljene za takšne dejavnosti in da se pri tem uporabljajo le sredstva, kontejnerji in oprema, ki so 
bila odobrena za transport nevarnega blaga in snovi. Dobavitelj mora zagotoviti Naročniku vpogled v 
vso nevarno Blago in snovi, ki se uporabljajo v okviru izpolnjevanja Naročila in Nabavne pogodbe. 
Dobavitelj mora naročniku posredovati ustrezne varnostne liste za vse nevarno blago in tudi ostala 
navodila za varno delo z nevarnim blagom.

16 Neodstop in prenos obveznosti in pravic 

16.1 Dobavitelj nima pravice odstopiti od zahtev iz Nabavne pogodbe oz. Naročila,  niti prenesti svojih 
obveznosti iz Nabavne pogodbe oz. Naročila na tretje stranke oz. podizvajalce brez predhodnega 
pisnega soglasja Naročnika.

17 Višja sila

17.1 Za višjo silo se štejejo naravne nesreče kot so: požari, poplave, potresi, orkanski vetrovi in drugi 
ekstremni naravni pojavi, pa tudi vojne, sabotaže, teroristični napadi, ukrepi oblasti in drugi 
nepredvidljivi dogodki, katerih ni moč preprečiti in so neodvisni od volje strank in niso posledice 
napake stranke. Med višjo silo se ne štejejo stavke, delavski nemiri in pomanjkanje oz. nedostopnost 
surovin. Dogodki višje sile razbremenijo pogodbeni stranki odgovornosti za posledice, ki bi nastale in 
sicer za čas trajanja teh okoliščin. Stranka, ki se sklicuje na te okoliščine, mora obvestiti drugo stranko 
nemudoma oz. najkasneje v roku treh (3) dni o pojavu ali prenehanju teh okoliščin in na zahtevo druge 
stranke dostaviti dokaz o dejstvih, na katere se sklicuje.

17.2 Naročnik ima v času višje sile pravico zagotoviti dobavo Blaga na druge načine. Blago lahko:
a) nabavi pri drugem Dobavitelju ali 
b) od obstoječega Dobavitelja zahteva, da Blago pridobi pri drugih dosegljivih virih, pri čemer 
se upošteva pogodbena cena, Naročnik pa določi količine in dobavne roke. 

Če dogodek višje sile traja več kot trideset (30) dni, sme Naročnik brez obveznosti do Dobavitelja 
prekiniti Naročilo oz. Nabavno pogodbo. Pri tem ni dolžan pokriti stroškov Blaga, kot je določeno v 10. 
členu teh SNP.

18 Zaupnost

18.1 Dobavitelj mora vse Informacije, ki jih je prejel od Naročnika bodisi ustno ali pisno, obravnavati 
zaupno. Dobavitelj sme uporabljati te Informacije zgolj za pogodbene namene. Dobavitelj teh 
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Informacij ne sme posredovati tretjim osebam bodisi posredno ali neposredno, brez predhodnega 
pisnega soglasja Naročnika. Ta obveznost zaupnosti ne velja za Informacije, ki so podane Dobavitelju s 
strani tretje osebe nezaupno, na pravno dopusten način ali za Informacije, ki so prosto dostopne 
javnosti. 

19 Intelektualna lastnina in licence

19.1 Dobavitelj jamči, da Naročnikova predvidena uporaba Blaga ne krši nobenih pravic tretjih oseb 
vključno z  industrijskimi pravicami ali pravicami intelektualne lastnine. V skladu s temi pogoji 
Dobavitelj povrne škodo Naročniku za vse takšne zahtevke, vključno z morebitnimi posledičnimi spori. 
To ne velja v kolikor Dobavitelj ni odgovoren za kršenje pravic. 

19.2 Če so dobaviteljeve Pravice Industrijske Lastnine Naročniku potrebne, da uporabi, popravi ali 
ponovno proda Blago, mora Dobavitelj Naročniku odobriti povsod veljavno, nepreklicno in brezplačno 
pravico do uporabe Blaga zase ali za tretje osebe za njegovo popravilo ali za drugačno uporabo ali 
ponovno prodajo po lastni presoji.

V primeru, da Dobavitelj ne uspe dobaviti Blaga, ne glede na razlog, Dobavitelj Naročniku podeljuje 
tudi pravico, da sam ali prek tretje osebe nabavi Blago. Če je Dobavitelj odgovoren za nedobavo, se ta 
pravica dodeli brezplačno, sicer pa se ji določi razumno plačilo.

19.3 Če je standardna uporabniška programska oprema predmet Nabavne pogodbe (oz. Naročila), 
mora Dobavitelj podeliti Naročniku popolnoma prenosljivo pravico uporabe. Dobavitelj mora 
Naročniku zagotoviti potrebno programsko opremo brezplačno. Dobavitelj mora zagotoviti, da je 
programska oprema brez virusov in podobnih napak.

19.4 Če Nabavna pogodba (oz. Naročilo) vključuje razvojno delo, ki ga mora Naročnik plačati bodisi kot 
enkratno plačilo bodisi kot amortizirano v ceni Blaga, mora Naročnik pridobiti pravice do vseh 
rezultatov razvoja. Dobavitelj naročniku izda tudi nepreklicno, neizključujočo, brezplačno, povsod 
veljavno licenco s pravico do izdaje podlicence za vse Pravice industrijske lastnine, ki temeljijo na 
razvojnih rezultatih, ali ki jih Naročnik potrebuje za neposredno ali posredno uporabo rezultatov 
razvoja.

20 Prepoved oglaševanja

20.1 Dobavitelj ne sme oglaševati ali objaviti svojega poslovnega odnosa z Naročnikom, imena 
Naročnika ali imena Blaga brez predhodnega pisnega soglasja Naročnika. To ne velja, če je odstopanje 
od te prepovedi potrebno zaradi zavezujočih pravnih predpisov.

21 Družbena odgovornost

21.1 Za Naročnika je izrednega pomena, da Dobavitelj deluje na družbeno odgovoren način do 
zaposlenih in družbe kot celote pri vseh svojih dejavnostih. Naročnik in Dobavitelj imata skupni cilj 
delovanja v skladu z direktivami UN Global Compact (Davos, 01/99) ter načeli, ki jih določa mednarodna 
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organizacija dela (ILO) v »Deklaraciji o temeljnih načelih in pravicah pri delu« (Ženeva, 06/98). 
Pomembna so zlasti spodaj navedena načela:

 ohranjanje človekovega dostojanstva in človekovih pravic ter prepoved otroškega in prisilnega 
dela,

 izvajanje enakih možnosti in družini prijazno politiko,
 prepoved diskriminacije zaradi narodnosti, rase ali etničnega porekla, nacionalnega in 

socialnega porekla, spola, barve kože, zdravstvenega stanja, invalidnosti, vere ali prepričanja, 
starosti, spolne usmerjenosti, družinskega stanja, članstva v sindikatu, premoženjskega stanja,

 prepoved podkupovanja in izsiljevanja,
 odgovorno ravnanje v zvezi z okoljem,
 zaščita pravic narodnostnih manjšin,
 vzpostavitev pogojev, ki zaposlenim omogočajo dostojno življenje,
 pravica do svobode združevanja,
 informiranje zaposlenih o finančni in splošni situaciji v podjetju in tekočih zadevah, ki se 

nanašajo na podjetje in zaposlene,
 omogočiti zaposlenim nenehno izobraževanje in usposabljanje,
 vzdrževanje ustreznih delovnih pogojev,
 upoštevanje in zagotavljanje trajanja zakonsko predpisanega delovnega časa,
 skladnost z vsemi zakonsko predpisanimi izplačili in zagotavljanje bonitet zahtevanih z 

zakonom ali pogodbo,
 skladnosti s pravili za varnost in zdravje pri delu,
 skladnosti z veljavnimi zakoni in predpisi,
 zmanjšanje vplivov na onesnaževanje zraka,
 izboljšanje energetske učinkovitosti procesov, uporaba obnovljivih virov in zmanjšanje GHG 

emisij,
 skrb za kakovost in varčno vode
 zagotoviti pristop k poročanju dejavnosti, za katere se domneva, da so nezakonite, nepoštene, 

neetične ali kako drugače neprimerne in ne se maščevati osebi, ki je informacijo podala.

Dobavitelj mora zagotoviti, da tudi njegovi podizvajalci delujejo v skladu z določbami, navedenimi v tej 
določbi.

22  Plačilo pogodbene kazni in/ali drugih stroškov zaradi kršitev določil 
naročila, nabavne pogodbe ali snp s strani dobavitelja

22.1 V primeru kršitev določil Naročila, Nabavne pogodbe in/ali SNP s strani Dobavitelja, Naročnik za 
morebitne odprte račune Dobavitelja zadrži plačilo, dokler višina obveznosti Dobavitelja iz naslova 
kršitev ni znana. 

22.2 V primeru, da nastane z Naročilom, Nabavno pogodbo in/ali SNP določen primer, ko je Naročnik 
upravičen zahtevati plačilo pogodbene kazni in/ali drugih stroškov, ki Naročniku nastanejo zaradi 
kršitev določil tega Naročila, Nabavne pogodbe ali SNP, Naročnik Dobavitelja obvesti o nastanku kršitve 
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(z navedenim obvestilom Naročnika se štejejo pogodbena kazen oz. stroški za zapadle). Obvestilo 
Naročnika o kršitvi je podlaga za izstavitev bremepisa in/ali računa Dobavitelju. Poplačilo izdanega 
bremepisa in/ ali računa se izvede v skladu s finančnimi kompenzacijami in/ali neposrednimi plačili s 
strani Dobavitelja po predmetni Nabavni pogodbi oz. Naročilu ali iz naslova obveznosti Naročnika do 
Dobavitelja po drugih Nabavnih pogodbah oz. Naročilih.

22.3 Poleg pravice do pobota v skladu z zakonodajo, je Naročnik upravičen do pobota/poravnave s 
terjatvami iz drugih Naročil oz. Nabavnih pogodb z Dobaviteljem.

23  Izdajanje računov za plačilo

23.1 Računi morajo ustrezati veljavnim zahtevam Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o davku 
na dodano vrednost Republike Slovenije, hkrati pa vsebovati še naslednje podatke: številko Naročila 
ali Nabavne pogodbe, šifro Blaga, številko dobavnice, dobavno mesto, v primeru dobave iz držav članic 
EU pa še 8- mestno tarifno številko in pariteto, skladno z Naročilom in s standardom Incoterms.

23.2 Dobavitelj je dolžan izstaviti račun s priloženo kopijo ustreznega dokumenta, podpisanega s strani 
Dobavitelja in Naročnika.

23.3 Dobavitelj pošlje račun v elektronski obliki ali fizični dokument s pripadajočo dokumentacijo na 
naslov:

-eracun@tpv.si v primeru pošiljanja računov v elektronski obliki; vsi dokumenti morajo imeti PDF 
format in velikosti do 100kb (izjema so CMR dokumenti) ali na; 
-TPV Automotive d.o.o., Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto, Računovodstvo v primeru pošiljanja 
fizičnega dokumenta;
-vzpostaviti poslovanje z e računi po standardu e slog v XML formatu za slovenske dobavitelje.

23.4 Naročnik mora račune prejeti najpozneje v roku 8 dni od dneva dobave Blaga oziroma najkasneje 
do petega (5) v mesecu za pretekli mesec. V nasprotnem primeru se premakne datum nastanka 
obveznosti in s tem valuta plačila za ustrezno število zamujenih dni. Za ta čas Dobavitelj nima pravice 
zahtevati zamudnih obresti. V primeru, da plačilo zapade na soboto ali dela prost dan, se le-to izvrši 
prvi naslednji delovni dan. Za to obdobje Dobavitelj nima pravice zaračunati zamudnih obresti.

23.5 Plačilo se izvrši po pogodbenem prispetju Blaga in prispetju pravilnega in pregledanega računa.

23.6 Če ni s strani Naročnika drugače določeno, se vsa plačila izvršijo v roku 90 dni od konca meseca 
fakturiranja.

23.7 Dobavitelj ni upravičen brez poprejšnjega pisnega soglasja Naročnika odstopiti ali prepustiti svojih 
terjatev do Naročnika v izterjavo tretjim.

23.8 Če Dobavitelj zamuja z izdajo računa ali dobavo Blaga ali dobavi neustrezno Blago, ima Naročnik 
pravico zadržati plačilo, dokler Naročnik ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti. 
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23.9 Račun ne sme vsebovati klavzul, ki niso skladne z Naročilom ali Nabavno pogodbo ali SNP. V 
nasprotnem primeru Naročnik ni dolžan izvršiti plačila in/ali zavrne račun. To velja tudi za primere, če 
je račun ali dokumentacija pomanjkljiva oz. ni v skladu z Naročilom oz. Nabavno Pogodbo.

24 Reševanje sporov

24.1 Naročnik in Dobavitelj si bosta prizadevala reševati vse morebitne spore na prijateljski način in s 
sporazumevanjem. Če do sporazuma ne bi prišlo, se stranki strinjata, da je za reševanje sporov 
pristojno sodišče v Republiki Sloveniji v Novem mestu, ne glede na posebnosti SNP. Pravni posli se 
sklepajo in zanje velja pravo Republike Slovenije, v kolikor ni pisno drugače dogovorjeno.

24.2 V kolikor se pogodbeni stranki pisno dogovorita, bo vsak spor, nesoglasje ali zahtevek, ki izhaja iz 
Naročila ali Nabavne pogodbe ali je v povezavi z Naročilom ali Nabavno pogodbo, vključno z 
njegovo/njeno kršitvijo, prenehanjem ali veljavnostjo, dokončno rešen v arbitražnem postopku v 
skladu z Arbitražnimi pravili Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Arbitražni senat bo sestavljen iz treh arbitrov. Sedež arbitraže bo Ljubljana, Slovenija. Arbitražni 
postopek bo potekal v slovenskem ali angleškem jeziku. Jezik izbere Naročnik. Glede vsebine spora se 
bo uporabilo slovensko pravo.

24.3 Molčeča odpoved pravici ali zahtevku Naročnika prek implicitnega ali taktičnega vedenja je 
izključena. Odpoved pravici ali zahtevku za posamezen primer ne sme imeti nobenega vpliva na druge 
posamične primere.

Posebne določbe, ki se nanašajo na opremo

Posebne določbe v zvezi z nabavo Opreme tvorijo dodatek k Splošnim nabavnim pogojem (SNP) in se 
uporabljajo samo za Naročila za Opremo.

Spremembe v primerjavi s SNP, predstavljene v naslednjih poglavjih, imajo prednost pred SNP. Vse 
druge določbe SNP ostanejo nespremenjene.

V kolikor je z dobaviteljem podpisna »Splošna pogodba za Opremo«, velja ustrezno določilo iz te 
pogodbe pred SNP.

2 Količine in dobavni roki

Točka 2.2 in 2.6 ne velja.

Dodajo se točke od 2.9 do 2.13

2.9 V primeru, da Dobavitelj zamudi dogovorjene roke po terminskem planu Naročila oz. Nabavne 
pogodbe, plača Naročniku pogodbeno kazen, in sicer 1% od vrednosti Opreme za dan zamude, oziroma 
največ 10% vrednosti posameznega Naročila oz. Nabavne pogodbe. Če je škoda, ki jo je Naročnik utrpel 
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zaradi dobaviteljeve zamude, večja od prej navedene kazni, ima Naročnik pravico zahtevati  razliko do 
polne odškodnine.

2.10 Ob dobavi Opreme mora Dobavitelj zagotoviti vso dokumentacijo, sezname nadomestnih delov, 
navodila za uporabo, izjave o skladnosti, programski potek dela in vse druge dokumente potrebne za 
koriščenje Opreme.

2.11 Dobavitelj mora izvesti namestitev Opreme s svojimi zaposlenimi. Stroški tega so vključeni v fiksno 
ceno, razen če ni drugače dogovorjeno v Naročilu.

2.12 Dobavitelj mora brezplačno usposobiti in izobraziti Naročnika za uporabo Opreme vključno s 
programsko opremo do nivoja, za katerega Naročnik ocenjuje, da je potrebno za delovanje Opreme.

2.13 Uporablja se zadnja veljavna verzija TPV Automotive dokumentov, objavljenih na spletni strani 
www.tpv-automotive.si.

3 Pakiranje in odprema blaga

Doda se točka 3.7

3.7 Dobavitelj ne sme na Opremo namestiti nobene prepoznavne oznake, emblema, opisa ali imena 
podjetja. Naročnik ima pravico, da na stroške Dobavitelja odstrani vse takšne nalepke iz Opreme, ali 
pa jih naredi neprepoznavne.

4 Cene, plačilni in dobavni pogoji

Dodajo se točke 4.7, 4.8, 4.9:

4.7  Cena in plačilni pogoji za posamezno Opremo bo določena v posameznem Naročilu oz. Nabavni 
pogodbi.

4.8 Če kraj dobave v Naročilu oz. Nabavni pogodbi ni določen, se šteje, da je kraj dobave skladišče 
Naročnika po pariteti CPT (Incoterms).

4.9 Dobavitelj se zavezuje, da bo s ponudbo predstavil ceno Opreme po posameznih elementih 
Opreme, razčlenjeno po strukturi in uporabil Naročnikov obrazec za razčlenitev cene. Cena Opreme bo 
zajemala vse stroške, ki so potrebni za načrtovanje, izdelavo, dobavo, postavitev, priključitev, zagon in 
optimizacijo Opreme (pomožno opremo, zakonske in druge dajatve, administrativne in manipulativne 
stroške, delovno silo, režijo, vključno s stroški odlaganja in uničenja materialov ter materiale, ki so 
potrebni za dobavo Opreme po sistemu »ključ v roke«).  
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5 Kakovost 

Spremenijo se točke 5.2 in 5.3

5.2 Dobavitelj jamči, da je Oprema najsodobnejša in da je v skladu z vsemi zakonskimi zahtevami v času 
razvoja in izdelave Opreme.

5.3 Preden je Naročilo oz. Nabavna pogodba sprejeta in preden so spremembe dogovorjene z 
Naročnikom, mora Dobavitelj analizirati in pregledati Specifikacijo ter risbe za Opremo, kot tudi vse 
ostale dele Opreme, ki so zagotovljeni ali zahtevani s strani Naročnika. Dobavitelj potrdi Specifikacijo 
in zahteve kot zadostne in primerne za izdelavo Opreme v skladu z Nabavno pogodbo oz. Naročilom. 
Dobavitelj mora na zahtevo Naročnika ali Naročnikovih kupcev sodelovati v vseh programih za 
kakovost in razvoj.

Dodata se točki 6.9 in 6.10

6.9 Odgovornost za načrtovanje in konstrukcijo Opreme nosi izključno Dobavitelj. Dobavitelj usklajuje 
načrtovanje in konstrukcijo z Naročnikovo strokovno službo pred začetkom izdelave. Koordinacija 
projektiranja in izdelava z Naročnikovim strokovnim oddelkom vključuje zgolj splošen pregled 
projektiranja in izdelave v zvezi z njeno splošno funkcijo in ne odvezuje Dobavitelja njegove 
odgovornosti. Usklajevanje projektiranja in izdelave Opreme ne pomeni sprejemanja odgovornosti 
Naročnika v pravnem smislu.

6.10 Dobavitelj lahko vključi podizvajalce le ob predhodni pisni odobritvi Naročnika.

6 Rezervni deli

Točka 6.1 se spremeni.

6.1 Dobavitelj mora zagotoviti razpoložljivost nadomestnih delov po tržnih cenah za obdobje desetih 
(10) let od dneva dobave Naročniku. Dobavitelj mora nemudoma obvestiti Naročnika o vsakem 
pomanjkanju preskrbe z rezervnimi deli, vendar najkasneje 3 mesece pred pojavom le-te, hkrati pa 
predlaga ustrezne alternativne ukrepe.

7 Jamstvo

Doda se točka 7.6

7.6 Garancijska doba je štiriindvajset (24) mesecev po končnem, brezpogojnem sprejemu Opreme s 
strani kupca oz. potrjenem prevzemnem zapisniku. 

19 Intelektualna lastnina in licence

Doda se točka 19.5 
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19.5 Če izvorne kode programske opreme, potrebne za delovanje Opreme, Dobavitelj ni dobavil skupaj 
z Opremo, mora dobavitelj skupaj z notarjem predati izvorno kodo v roku desetih (10) dni od dobave. 
Dobavitelj mora nepreklicno poučiti te subjekte ter predati izvorno kodo Naročniku v primeru, da se 
pri Dobavitelju sprožijo postopki zaradi insolventnosti ali se začne stečajni postopek ali pa v primeru, 
da se Naročilo oz. Nabavna pogodba prekine ali Dobavitelj ne uspe izpolniti pogodbenih obveznosti 
kljub opozorilu Naročnika. Stečajni upravitelj prenese pravice izvorne kode na Naročnika v trenutku, 
ko se začnejo postopki zaradi insolventnosti ali se začne stečajni postopek ali pa v primeru, da se 
Naročilo oz. Nabavna pogodba prekine ali Dobavitelj ne uspe izpolniti pogodbenih obveznosti kljub 
opozorilu Naročnika. Naročnik sprejema prenos lastninske pravice pod odloženim pogojem.

Izvorna koda se preda v elektronski obliki na nosilcih podatkov in tudi v tiskani obliki. Dobavitelj 
podeljuje Naročniku pravico do uporabe te izvorne kode, časovno in prostorsko neomejeno in 
brezplačno, kot tudi pravico do spreminjanja. Dobavitelj mora Naročniku nemudoma podati dokazilo 
o prenosu in shranitvi izvorne kode, kot tudi ime in naslov notarja 

Dobavitelj mora po vsaki spremembi ali posodobitvi programske opreme takoj posredovati in prenesti 
lastništvo spremenjene ali posodobljene izvorne kode Naročniku pod enakimi pogoji, kot so navedeni 
zgoraj.

23  Izdajanje računov za plačilo

Točka 23.2 se spremeni.

23.2 Dobavitelj je dolžan izstaviti račun s priloženo kopijo prevzemnega zapisnika, podpisanega s strani 
Dobavitelja in Naročnika. Za datum zapisnika se šteje datum, ko na zapisnik ni nobenih pripomb s strani 
Naročnika.

25 Prenos lastništva in tveganja 

Dodata se točki  25.1 in 25.2

25.1 Naročnik pridobi lastninsko pravico nad Opremo in njenimi deli po tej Pogodbi ob začetku 
proizvodnje in/ali nabave s strani Dobavitelja za vse nedokončane vmesne stopnje, vključno z njimi 
povezano dokumentacijo (razen za razvojno in konstrukcijsko dokumentacijo). Lastništvo bo 
preneseno brez ozira na stanje plačila za proizvodno Opremo; pri tem pa obveznost Naročnika za 
plačilo v skladu s posameznim statusom izdelave ostane nespremenjena. V nobenem primeru pa ta 
prenos lastninske pravice ne  predstavlja sprejetja posamezne nedokončane vmesne stopnje oziroma 
proizvodne Opreme. 

25.2 V primeru, da ima Oprema pomanjkljivosti ali da ne izpolnjuje zahtev, določenih v tej pogodbi in 
njenih prilogah, zaradi česar predprevzem pri Naročniku in/ali končni prevzem Opreme pri Naročniku 
ni uspešen in pogodbeni stranki ne podpišeta prevzemnega zapisnika, ima Naročnik pravico uporabljati 
Opremo zato, da se prepreči škoda, ki nastane ali bi lahko nastala Naročnikovemu kupcu zaradi 
neizvršenih dobav proizvodov.
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