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(6) Če so potrebna zunanja spričevala, potrdila in certifikati, je to obveza dobavitelja oz. kooperanta. Če 
odkrije dobavitelj oz. kooperant pri kontroli izdelkov napake v kakovosti, mora na lastno pobudo takoj 
obvestiti naročnika in predlagati ustrezne korekcije. 

(7) Naročnik sebi, končnemu prevzemniku oz. njegovim kontrolnim organom pridržuje pravico, da v 
pisarnah, tovarniških prostorih in skladiščih dobavitelja in njegovih poddobaviteljev v vsakem trenutku 
med pripravljanjem koncepta, planiranjem, izdelavo in pripravo dobave, izvede kontrole terminov kot tudi 
vmesno in končno kontrolo (tudi kontrole pakiranja) ter zavrne pomanjkljivo dokumentacijo kot tudi 
pomanjkljiv material oz. neustrezno opravljeno storitev kooperacije. Te kontrole in preverjanja pa 
dobavitelja oz. kooperanta ne odvežejo njegove odgovornosti za kvalitetno realizacijo proizvodov/storitev 
. 

2 DOKUMENTACIJA, PRESOJA KAKOVOSTI 

(1) Dobavitelj oz. kooperant bo dokončal izvajanje svojih ukrepov za zagotavljanje kakovosti, zlasti meritve 
in teste ter ustrezne zapise (dokumentacija) in dokumentacijo dostavil naročniku najkasneje ob dostavi 
blaga. Vrsta in obseg zahtevane dokumentacije in morebitni vzorci so opisani v naročilu. Glede na naročilo 
si naročnik pridržuje pravico do dobave dokumentacije pred dobavo blaga oz. za dogovor o posebnem 
dovoljenju za sprostitev dobave blaga/blaga na katerem je bila izvedena kooperacija. 

(2) Dobavitelj oz. kooperant bo na željo naročnika v ustreznih časovnih presledkih omogočil naročniku, da 
se prepriča o izvajanju ukrepov za zagotavljanje kakovosti. 

(3) Če za vpogled obstaja pomemben razlog, mora dobavitelj oz. kooperant zagotoviti naročniku za 
dostavljeno blago popoln vpogled v svojo dokumentacijo. 

(4) Dobavitelj/kooperant je dolžan naročniku dostaviti kopijo certifikatov ISO 9001 oz. EN ISO 3834 v 
dokazilo ustreznosti procesa. V kolikor ni certificiran po ustreznem standardu s strani pooblaščene 
inštitucije in pri dobavitelju naročnik še ni izvedel presoje v skladu s ISO 9001, mora predložiti vprašalnik 
o samoocenitvi.   

3 ODGOVORNOST ZA NAPAKE, GARANCIJA 

(1) Dobavitelj oz. kooperant jamči za očitne in skrite stvarne napake na blagu/storitvah v obdobju 24 
mesecev od prevzema blaga oz. opravljene storitve s strani naročnika. Če dobavitelj oz. kooperant ne 
izpolni svojih obveznosti v predpisanem roku, je naročnik upravičen, da na njegove stroške odpravi 
pomanjkljivosti ali škode sam ali preko tretjega. Predhodno dobavitelja oz. kooperanta pisno obvesti o 
predvidenih nastalih stroških. 

(2) Če med procesom nadaljnje proizvodnje naročnik odkrije napako, ki ni bila odkrita pri vhodni kontroli, 
velja naslednje: 

Naročnik bo takoj obvestil dobavitelja oz. kooperanta o napaki v obliki pisne ali ustne reklamacije. 
Dobavitelj oz. kooperant bo najkasneje v 2 delovnih dneh po prejemu reklamacije s strani naročnika le 
tega informiral o časovnem obdobju, potrebnim za popravilo napake, vključno z informacijami o časih za 
popravilo ali dobavo nadomestnega blaga in tudi trajanju morebitnega prevoza. 
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(3) Če dobavitelj oz. kooperant ne reagira v roku 2 delovnih dni po prejemu reklamacije ali pa je s strani 
dobavitelja oz. kooperanta predstavljeno nesprejemljivo časovno obdobje za odstranitev napak, ima 
naročnik pravico - zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti - da sanira proizvode z napako sam ali da to izvede 
s pomočjo tretje osebe oziroma pridobi brezhibne izdelke pri tretjih osebah – vse na strošek dobavitelja 
oz. kooperanta, o višini predvidenih stroškov naročnik predhodno pisno obvesti dobavitelja oz. 
kooperanta.  

(4) V primeru nesoglasja o kakovosti reklamiranega blaga med naročnikom in dobaviteljem oz. 
kooperantom, se izvede dokazovanje kakovosti pri tretji osebi. Tretja oseba je neodvisna institucija za 
kontrolo in preizkušanje kakovosti, ki ni v organizacijskem sestavu naročnika ali dobavitelja in se za njo 
sporazumno odločita obe stranki. Stroški dokazovanja kakovosti bremenijo povzročitelja napake. 

(5) V primeru, da je izvajalec storitve na izdelku naredil napake, ki jih je možno odpraviti s popravilom, se 
naročnik in izvajalec storitve sporazumno odločita med naslednjimi možnostmi: 

a) Izdelek je še pri izvajalcu storitve: izvajalec storitve pridobi od naročnika soglasje za izvedbo popravila, 
b) Izdelek je pri naročniku:  

1. Naročnik, po predhodnem dogovoru z izvajalcem, izvrši 100 % pregled in sortiranje izdelkov 
ter poskrbi za vrnitev ter varen transport reklamiranih izdelkov na stroške izvajalca storitve. 
Organizacijo in izvedbo transporta lahko opravi tudi izvajalec storitve.  

2. Naročnik izvrši 100 % pregled in popravilo izdelkov sam, vendar na stroške izvajalca storitve.  
3. Izvajalec storitve na svoje stroške izvrši 100 % pregled in sortiranje izdelkov pri naročniku ter 

poskrbi za vrnitev in dodelavo izdelkov. 

(6) Za pogojno prevzete izdelke lahko naročnik od izvajalca zahteva popust ali pa naknadno uveljavlja 
reklamacijo, kadar končni kupec ne more vnaprej podati jasnega stališča v zvezi z ugotovljeno napako. 

(7) Dobavitelj oz. kooperant je dolžan nositi vse stroške v povezavi s proizvodi z napako, ki so nastali z 
zamenjavo ali popravilom oziroma novim nakupom, vključno s testiranji, prevozi, potovanji, delom in 
materialnimi stroški, ne glede na to, ali so nastali s strani naročnika ali tretje osebe kot tudi ne glede na to 
ali je dobavitelj oz. kooperant opravljal samo storitev ali kompletno dobavo proizvodov. 

(9) Poleg izrecno specificiranih oz. zagotovljenih lastnosti jamči dobavitelj za celovitost in ustreznost dobav 
in storitev. 

(10) Naročnik bo načeloma izvajal le dokumentacijski prevzem. Kakovostni prevzem bo izveden le v 
posebnih primerih ali če to zahtevajo posebni pogoji v proizvodnji končnega kupca. Obveznost naročnika, 
da kontrolira dobave in storitve dobavitelja pred zagonom ali uporabo, je izključena. 

(11) Ob nadomestni dobavi in popravilu prične garancija teči na novo. 

(12) Uradno izstavljena upravičena reklamacija obvezuje dobavitelja/kooperanta h plačilu pavšalnih 
stroškov reklamacije v višini 50€/reklamacijski zapisnik. 
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4 PAKIRANJE IN ODPREMA 

(1) Pri pošiljkah s kritičnim terminskim rokom je potrebno pred uvedbo posebnih ukrepov transporta (npr. 
zračna pošiljka, ekspresna pošiljka) pridobiti soglasje naročnika, sicer gredo stroški v breme dobavitelja 
oz. kooperanta. 

(2) Dobavitelj mora predložiti veljavno preferenčno dokazilo (kot npr. potrdilo o blagovnem prometu, 
izvorno spričevalo, itd.) 

(3) V kolikor je pogodbeno blago nevarna snov, je potrebno skupaj s potrditvijo naročila poslati naročniku 
varnostni list blaga.  

(4) Pri dobavi nevarnega blaga je dobavitelj dolžan upoštevati veljavne zakonske predpise, še posebej 
uredbe o vrsti in označevanju embalaže in o transportnih sredstvih. 

(5) Dobavitelj zagotavlja, da dobavljeno blago ustreza vsem predpisom s področja varstva okolja in zdravja 
ter veljavnimi predpisi in zakoni EU. 

(6) Odgovornost za škodo, ki je nastala zaradi nepravilne embalaže, bremeni dobavitelja oz. kooperanta.  

5 PRAVICE NA POGODBENEM PREDMETU 

(1) Dobavitelj oz. kooperant se zavezuje, da dobavljeno blago in storitve ne bodo na noben način omejene 
niti ne bodo kršile pravna določila (embargo, bojkot, itd) ali kršile pravice tretje osebe (trgovska znamka, 
vzorci, patenti, zaščitno področje, itd.) . 

(2) Oddaja ponudbe vključuje soglasje, da se lahko tehnične dokumente s ponudbo da na razpolago 
tretjemu (inženiring partnerji, kupec, itd.) v potrebnem obsegu brez vsakršnih zahtev do naročnika. 
Ponudbena dokumentacija se ne vrača. 

(3) Če naročnik dostavi material oz. dele, potrebne za izvajanje storitve, se izvajalec storitve obvezuje, da 
bo z dobavljenim ravnal kot dober gospodar. 

6 VAROVANJE TAJNOSTI 

(1) Dobavitelj oz. kooperant mora obravnavati vse informacije, še posebej načrte, predloge, modele, 
orodja, dokumentacijo, fotografije, testno opremo, programsko opremo in druge podatkovne medije, ki 
jih je dal na razpolago dobavitelju oz. kooperantu naročnik, kot zaupne in jih ne razkriti tretjim osebam ali 
reproducirati razen v obsegu, ki je brezpogojno potreben za izvajanje pogodbenih storitev. Dobavitelj oz. 
kooperant bo obvezal svoje zaposlene ali svoje podizvajalce k varovanju tajnosti v skladu s tem 
sporazumom. 

(2) Naročnik si pridržuje vse pravice do lastništva in avtorskih pravic do informacij in predmetov navedenih 
v stavku 1. 

(3) Dobavitelj oz. kooperant lahko oglašuje svoje poslovne odnose z naročnikom samo s predhodnim 
pisnim soglasjem naročnika. 
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(4) Izdelki, ki so proizvedeni v skladu s specifikacijami, načrti ali modeli naročnika ali ki so izdelani z orodji, 
ki jih naročnik v celoti ali delno plača, se ne smejo ponudit/dobaviti tretjim osebam, niti se ne smejo 
ponuditi kot vzorec, razen če naročnik predhodno za to izda izrecno soglasje. Enako velja tudi za načrte, 
modele, vzorce, itd., ki jih je dal naročnik na razpolago. 

(5) Oddaja ključnih delov izdelave ali storitev tretjim podizvajalcem je dovoljena le s pisnim dovoljenjem 
naročnika. 

Rok kotnik 

Vodja zagotavljanja kakovosti 

 

Objava na spletni strani podjetja. 

 

 


