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NAKUPNI POGOJI DRUŽBE ABB d.o.o. 
 
Ti Nakupni pogoji veljajo brez izjem za vsa naro�ila družbe ABB d.o.o. (v nadaljevanju 
družba ABB). Za vse ostale zadeve, ki niso opredeljene v Nakupnih pogojih, se uporabljajo 
veljavni predpisi. Vsi prodajni ali dobavni pogoji pogodbenega partnerja družbe ABB 
(izvajalca ali dobavitelja ali prodajalca ipd.; v nadaljevanju: izvajalec), ki odstopajo od teh 
pogojev, veljajo zgolj z izrecnim pisnim soglasjem družbe ABB. �e izvajalec sprejme 
naro�ilo in/ali ga pri�ne izvajati, se šteje, da je seznanjen in da se strinja s temi Nakupnimi 
pogoji. 
 
Vsakršni odstopi od omenjenih pogojev so veljavni samo v primeru izrecne pisne odobritve s 
strani družbe ABB. 
 

1. POVPRAŠEVANJE DRUŽBE ABB IN PONUDBA IZVAJALCA 
 
1.1 Izvajalec mora natan�no prilagoditi koli�ino, kakovost in vrsto izdelkov, kot je to 
dolo�eno v našem povpraševanju. Vsakršno odstopanje od naših zahtev mora izvajalec v svoji 
ponudbi posebej ozna�iti. �e se v našem povpraševanju sklicujemo na približne koli�ine 
(npr.: pribl., cca.), so dopustne koli�inske spremembe navzgor ali navzdol v takšnem obsegu, 
da so glede na velikost naro�ila take spremembe relativno majhne. Ponudbe, ocene stroškov, 
na�rti, potrdila o testiranju tehni�ne opreme in podobne stvari nam izvajalec izdela in dostavi 
brezpla�no. 
 
2. NARO�ILA 
 
2.1 Ne glede na predložene ponudbe so sestavni del vsake pogodbe vsa pisna naro�ila, 
vklju�no s tistimi, ki so poslana po faksu. Ti nakupni pogoji so ravno tako sestavni del vsake 
pogodbe in to ne glede na predložene ponudbe. Naro�ila, sklenjena ustno ali po telefonu in 
takšni dodatki k naro�ilom ter spremembe ali kakršna koli odstopanja, dana ustno ali po 
telefonu, družbo ABB zavezujejo le v primeru, da pošlje pisno potrditev po pošti ali po faksu. 
Za datum naro�ila se šteje datum, ko je odposlana naro�ilnica; v primeru ustnih ali telefonskih 
naro�il pa se za datum naro�ila šteje datum, ko pošljemo našo pisno potrditev. 
 
3. POTRDITEV NARO�ILA 
 
3.1 Naše naro�ilo mora biti nemudoma potrjeno v pisni obliki. �e družba ABB pisnega 
potrdila ne prejme v desetih dneh od datuma naro�ila, se šteje, da je pogodba sklenjena pod 
pogoji, kot so navedeni v našem naro�ilu; �as, ki pote�e za poštno dostavo, pa se šteje v 
zgoraj dolo�en rok. Odkloni od našega naro�ila morajo biti izrecno navedeni v pisni obliki po 
pošti ali po faksu. Vsa dolo�ila o brezpogojnem prevzemu blaga so ni�na. 
 
3.2 �e naše naro�ilo ne dolo�a cene ali katerega drugega pogoja (npr. �asa dostave), se od 
izvajalca pri�akuje, da te pogoje dolo�i in priloži k potrditvi naro�ila. �e izvajalec tega ne 
stori, se pogodba ne sklene. V primeru, da se ne strinjamo z navedenimi izvajal�evimi pogoji 
in cenami, pa imamo pravico razveljaviti oz. umakniti naro�ilo. 
 
3.3 Po sklenitvi pogodbe izvajalec zagotavlja, da bo naro�ilo izpeljal strokovno, kot izvedenec 
na tem podro�ju, s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika, po navodilih družbe ABB, pravilih 
stroke in posla, ter v skladu s predpisi. 
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4. �AS DOSTAVE 
 
4.1 Datum dostave, ki ga navaja pogodba, je �as dostave blaga in/ali izvedbe storitev na 
navedenem naslovu dostave in/ali izvedbe. Rok za dostavo in/ali izvedbo storitev pri�ne te�i 
na datum naro�ila. V primeru neizbežne zamude pri dostavi ali izvedbi storitve moramo biti 
nemudoma obveš�eni glede razlogov za to in glede pri�akovanega trajanja zamude. �as 
dostave in/ali izvedbe storitev je lahko sporazumno podaljšan le v primeru, �e podaljšanje 
odobrimo po pošti ali faxu. 
 
4.2 Pred�asna dostava blaga ali izvedba storitev je dopustna le z našim dovoljenjem. V 
nobenem primeru družba ABB ne more utrpeti kakršnekoli škode ali izgube zaradi prezgodnje 
dostave ali izvedbe storitve; zlasti to velja glede roka pla�ila (14. �len) in glede trenutka 
prenosa tveganja (8. �len), ki ostaneta enaka.  
 
4.3 V primeru, da je rok dostave preložen, je izvajalec dolžan skladiš�iti blago najmanj tri 
mesece na lastno tveganje in stroške. Po predhodni najavi si pridržujemo pravico obiska 
izvajal�eve tovarne, da se prepri�amo o stanju naro�enega blaga oz. dela in/ali da sami 
prevzamemo blago v izvajal�evi tovarni. 
 
5. DOSTAVA, POŠILJANJE, PREVZEM IN ZAVAROVANJE 
 
5.1 Dostava (izvedba storitev) in pošiljanje sta vedno brezpla�na in izpeljana na stroške 
izvajalca vse do kraja dostave, ki ga dolo�i družba ABB ("DDP" - INCOTERMS 2000). 
Gotovine ob dostavi ne sprejemamo. Pošiljka mora biti opremljena s poro�ilom o dostavi, ki 
specificira vse podrobnosti naro�ila. V primeru, da naslov za dostavo ni poslovni prostor 
družbe ABB, ampak je naro�nik tretja stranka (neposredna dostava), si pridržujemo pravico, 
da jim dostavimo dostavno dokumentacijo. V primeru pošiljanja, ko je cena dolo�ena ex 
factory, bomo mi dali navodila, ki jih mora izvajalec spoštovati; v nasprotnem primeru mora 
izvajalec predlagati navodila za dostavo in nam jih predložiti v potrditev. 
 
5.2 Dostavljeno blago mora biti izro�eno našim pooblaš�enim delavcem na naslovu dostave. 
Koli�inski prevzem blaga na naslovu dostave poteka na licu mesta ob dostavi; prevzem blaga 
glede kakovosti in vrste pa se šteje opravljen šele z uspešno uporabo blaga. 
 
5.3 Izvajalec mora zagotoviti dostavo na lastne stroške in zavarovanje pred izgubo ali kakršno 
koli poškodbo. Blago s posebnimi zahtevami glede pošiljanja (npr. kemikalije) morajo biti 
pravilno uvrš�eni v razrede, zapakirani in ozna�eni, kot to zahtevajo zakoni in ostali predpisi, 
ki tako podro�je urejajo. 
 
5.4 V primeru dostave tehni�nih sredstev in opreme je izvajalec dolžan brez dodatnega pla�ila 
na lastne stroške usposobiti in pou�iti naše tehni�no osebje. V primeru dostave sredstev in 
opreme, ki jo namestimo sami ali tretja stranka, mora izvajalec priložiti potrdilu naro�ila na�rt 
oz. navodila za montažo (vklju�no z vsemi povezavami, osnutek podstavka, �e je potreben, 
idr.). 
 
5.5 Vse pošiljke morajo vsebovati vse podatkovne liste, navodila za montažo in obdelavo in 
navedbe kakršnih koli posebnosti materiala (še posebej sintetike), kot tudi blaga. Podobno je s 



 3 

pošiljkami iz tujine: pritrjene jim morajo biti oznake v slovenš�ini, delovna navodila in 
priro�niki morajo biti v slovenš�ini in angleš�ini, oba izvoda v dvojniku.  
 
 
6. PAKIRANJE, ODPADKI, NEVARNI ODPADKI 
 
6.1 Blago mora biti pravilno zapakirano. Izvajalec mora v vsakem primeru predvideti 
tveganja in ceno pakiranja ter morebitnega odvoza in/ali deponiranja in/ali zavrženja v skladu 
s predpisi.  
 
 
7. NEIZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI, RAZDOR POGODBE IN POGODBENA 
KAZEN 
 
7.1 V primeru neizpolnjevanja obveznosti glede potrjevanja naro�ila (3. �len), dostave blaga 
(in/ali izvedbe storitve), in/ali v primeru neskladnosti dostavljenega blaga in/ali izvedenih 
storitev s pogodbenimi pogoji, si pridržujemo pravico do celotnega ali delnega razdora 
pogodbe, kar pa ne posega v naše katere koli druge pravice. To lahko storimo nemudoma ali 
po preteku dolo�enega dodatnega naknadnega roka za izpolnitev. Pri tem izvajalec nima 
nobene pravice ugovora ali pravice vztrajati pri izvedbi obstoje�e pogodbe, prav tako zaradi 
razdora ne pridobi nobenih zahtevkov zoper družbo ABB. Iste pravice obdržimo v primeru, da 
izvajalec postane nesposoben delovanja; to obsega tudi za�etek postopka likvidacije, ste�aja, 
prisilne poravnave in/ali nezmožnost imenovanja ustreznih pooblaš�enih podpisnikov za 
obdobje dlje od enega tedna. 
 
7.2 V primeru zamude ima družba ABB pravico (poleg izpolnitve pogodbe) zahtevati 
pogodbeno kazen, ki znaša 1% celotne vrednosti naro�ila za vsak teden zamude (oz. 
sorazmerno manj, �e zamuda traja manj kot cel teden), za zamudo pri dostavi dokumentacije 
pa 0,5% celotne vrednosti naro�ila za vsak teden izvedbe (oz. sorazmerno manj, �e zamuda 
traja manj kot cel teden), skupaj najve� 5% celotne vrednosti naro�ila. V primeru razdora 
pogodbe zaradi neizpolnjevanja obveznosti ima družba ABB v vsakem primeru pravico 
zahtevati pogodbeno kazen v višini 5% celotne vrednosti naro�ila. Vsota teh pogodbenih 
kazni je omejena na 5% celotne vrednosti naro�ila. 
 
7.3 Družba ABB ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude ali razdora pogodbe 
tudi v primeru, �e zahteva in sprejme zapoznelo izpolnitev. Pogodbeno kazen zaradi zamude 
ali razdora lahko zahteva kadarkoli, tudi po sprejetju zapoznele izpolnitve. Upravi�ena je do 
pogodbene kazni tudi v primeru, �e krivda za zamudo ali neizpolnjevanje obveznosti in 
posledi�ni razdor ni izvajal�eva.  
 
7.4 Zgolj v primeru, ko je vzrok neizpolnjenim obveznostim ali zamudi višja sila, je izvajalec 
oproš�en odgovornosti pla�ila pogodbenih kazni in odškodnine, vendar samo v primeru, da 
nas nemudoma obvesti o takih okoliš�inah. Stavke in dejstva, da je uporabljeni material 
podstandardne kakovosti, se ne štejejo za višjo silo. 
 
 
8. PRENOS TVEGANJA 
 
8.1 Tveganje naklju�nega poškodovanja in/ali uni�enja se prenese na družbo ABB šele po 
dostavi blaga našim pooblaš�enim delavcem (5. �len) ali izvedbi storitev in šele ko le-ti 
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preverijo in sprejmejo oz. potrdijo dostavo blaga ali izvedbo storitev na kraju dostave ter 
ugotovijo pravilnost blaga ali izvedbe in šele ko izvajalec vestno opravi vse dodatne in 
stranske obveznosti kot npr. dostava dokumentacije, vseh potrdil o inšpekcijskih nadzorih, 
opisnih seznamov, navodil za uporabo idr. 
 
9. JAM�EVANJE ZA NAPAKE IN GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE 
 
9.1 Blago in storitve proizvajalca morajo biti v skladu s pogodbenimi dolo�ili, vklju�no z 
izjavami in opisi blaga, ki jih izvajalec ali proizvajalec poda glede blaga (storitev). Blago in 
storitve proizvajalca morajo biti tudi v skladu s predpisi: npr. z dolo�ili glede varstva pri delu, 
okoljevarstvene zaš�ite, in glede varnostnih ukrepov, ter morajo ustrezati znanstvenim 
tehni�nim pravilom, glede teh je še posebej pomembno izpopolnjevati in uporabljati zadnje, 
izboljšane verzije. 
 
9.2 Kakovost blaga in storitev mora dosegati standarde, s katerimi izpolnjujemo standard 
kakovosti ISO 9001. Še posebej je treba paziti na predpise in zahteve, ki se nanašajo na 
dostavo nevarnih materialov in odpadkov ter na posebno skladiš�enje in navodila za 
upravljanje. V tem smislu mora izvajalec ravnati izredno skrbno in preskrbeti primerno in 
zadostno obveš�anje o poteku. 
 
9.3 Izvajalec zagotavlja neopore�no kakovost in brezhibnost blaga ter izvedenih storitev. 
Obenem jam�i, da ne bo prišlo do napak na blagu in opravljenih storitvah v �asu garancije in 
jam�evanja. Garancija zajema obdobje 2 let, razen �e predpisi dolo�ajo daljše obdobje; z 
dodatnim dogovorom pa se lahko tudi podaljša. V primeru napak na blagu to obdobje 
garancije ne pri�ne te�i, preden se napake ne odpravijo, najkasneje pa pri�ne te�i po preteku 
treh let od trenutka prenosa tveganja (8. �len). 
 
9.4 Izvajalec se v nobenem primeru ne more in ne sme sklicevati na dejstvo, da je bila 
povratna informacija oz. obvestilo o napakah podana, oddana ali da je prišla prepozno. 
Nobenega pla�ila družbe ABB na podlagi pogodbe ni mogo�e šteti za odpoved katerikoli 
pravici, ki jo ima družba ABB iz naslova jam�evanja oz. garancije. V primeru napak ali v 
primeru katere druge pomanjkljivosti, je družba ABB upravi�ena do popolnega povra�ila vseh 
stroškov in škode, vklju�no s stroški opominov in honorarjem odvetnika. �e obstaja na 
podlagi vzorca sum, da je celotna pošiljka ali storitev neprimerna, celotni ra�un za tako blago 
oz. storitve ne zapade v pla�ilo. 
 
9.5 Pridržujemo si pravico, da v primeru dobave blaga z napakami sami izberemo ukrep 
(kateregakoli ali katerokoli kombinacijo le-teh):  
a)  znižanje cene,  
b) odprava napake na izvajal�eve stroške,  
c) zamenjava blaga oz. materiala na izvajal�eve stroške,  
d) odstop od pogodbe v celoti ali le deloma.  
Naša pravica je tudi, da namesto tega in brez dodatnega naknadnega roka poskrbimo za 
nadomestno blago, odpravo napake ali izvedbo storitev iz drugega vira / od drugega izvajalca 
v vseh od zgoraj naštetih primerih, izvajalca pisno o tem obvestimo in mu zara�unamo vse 
stroške, ki izhajajo iz menjave, odprave napake ali storitev. Izvajalec mora na našo zahtevo 
nemudoma nadomestiti blago z napakami z neopore�nim blagom ali izboljšati le-tega po 
standardih in zahtevah, navedenih v pogodbi. �e je izvedena taka zamenjava ali izboljšava, se 
garancijsko obdobje za�ne na novo. �e je potreben za odpravo napake ali za zamenjavo rok, 
se šteje za zadostno obdobje 14 dni.  
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9.6 Izvajalec je upravi�en do pla�ila samo v primeru, da je blago oz. storitev popolnoma 
skladna z dolo�ili pogodbe. V primeru, da je dostavljeno preveliko ali premajhno število blaga 
ali �e pride do odstopanj v kakovosti, nam mora izvajalec povrniti vsakršne stroške, ki 
izhajajo iz dodatne kontrole, pakiranja, vra�ila pošiljke ali skladiš�enja. Vra�ilo pošiljke ali 
nenaro�enega – odve�nega blaga bo v vsakem primeru izvedeno na stroške in odgovornost 
izvajalca. 
 
9.7 �e družba ABB zaradi napak ali pomanjkljivosti blaga oz. storitev izvajalca sama izvede 
katerekoli storitve svojim strankam, ohrani družba ABB v vsakem primeru vsa pravna 
sredstva zoper izvajalca iz naslova jam�evanja oz. garancije. Pri izvajanju navedenih storitev 
se ni dolžna posvetovati z izvajalcem o njihovi izvedbi ali naravi in ni dolžna upoštevati 
morebitnih njegovih navodil. 
 
10. DENARNA ODŠKODNINA IN ODGOVORNOST ZA IZDELKE 
 
10.1 V vsakem primeru je družba ABB upravi�ena do neomejenih zahtevkov glede vra�ila 
škode in vra�ila stroškov ter do vlaganja ustreznih pravnih sredstev. Nobene dolo�be teh 
pogojev ni mogo�e razlagati tako, da se družba ABB odpoveduje navedenim pavicam, ali da 
se zavezuje h kasnejši tovrstni odpovedi. 
 
10.2 V primeru da je dostavljeno blago v nasprotju z veljavnimi predpisi opore�no ali ima 
napake, in v primeru, da je iz kateregakoli od teh dveh naslovov zoper nas podan 
odškodninski zahtevek ali sprožen pravni postopek, nam mora izvajalec povrniti vse stroške 
in škodo s tem v zvezi, ter nam v pravnih postopkih na svoje stroške pomagati, in nas na svoje 
stroške zavarovati pred kakršnimikoli stroški, škodo in/ali pravnimi postopki.   
 
10.3 Izvajalec nam mora dostaviti popolna in razumljiva navodila za uporabo, hraniti vso 
potrebno dokumentacijo in vestno nadzirati svoje blago. �e je to zahtevano, mora obenem 
tudi odpoklicati nepopolno blago na lastne stroške, nemudoma dostaviti proizvodne zapisnike 
in preskrbeti vso možno pomo�, kot tudi dolo�iti proizvajalca in/ali uvoznika v 14 dneh. 
 
11. ZAVAROVANJE 
 
11.1 V primeru, da se stranki ne dogovorita druga�e, je izvajalec odgovoren za sklenitev 
zadevnega zavarovanja sam in na lastne stroške. 
 
11.2 Obenem je izvajalec obvezan skleniti zavarovanje poslovne odgovornosti, vklju�no z 
odgovornostjo za blago, ter v primerih storitev na�rtovanja tudi zavarovanje za odgovornost 
na�rtovanja s spodaj navedenimi pogoji z minimalnimi kritji: 
a) zavarovalna vsota za poškodbe ljudi in škodo na premoženju ter gospodarske izgube v 
povezavi s tem, v znesku dvakratne vrednosti naro�ila, vendar najmanj 2 milijona EUR za 
posamezno uveljavljanje oz. škodni primer. V posameznih primerih se lahko stranki 
dogovorita za višjo zavarovalnino; 
b) zavarovalna vsota za �isto gospodarsko izgubo 0,7 milijona EUR za posamezni škodni 
primer; 
c) veljavnost po vsem svetu, tj. v vseh državah (z izjemo ZDA in Kanade). 
 
11.3 Sklenitve zgoraj navedenih ali drugih zavarovanj ne izklju�ujejo ostalih pogodbenih 
obveznosti in odgovornosti izvajalca, tudi v primeru da družba ABB ne ugovarja 
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zavarovalniškim policam. Izvajalec mora zavarovalne police na zahtevo družbe ABB le-tej 
predložiti. 
 
11.4 Zavarovalniške police, ki jih sklene izvajalec, morajo vsebovati vinkulacijsko klavzulo v 
korist družbe ABB. 
 
 
12. ZAŠ�ITA PRED POŽAROM, VARSTVO PRI DELU IN OKOLJEVARSTVENA 
ZAŠ�ITA 
 
12.1 V primeru, da v �asu veljavnosti pogodbe izvajalec izvaja dela v eni od tovarn oz. 
poslovnih prostorov družbe ABB ali skupine ABB, mora nemudoma zahtevati pojasnila glede 
zaš�ite pred požarom, varstva pri delu in okoljevarstvene zaš�ite ter ustrezno in v skladu s 
temi pojasnili tudi delovati sam ter njegovi zaposleni ali podizvajalci. Izvajalec je odgovoren 
za vsakršno škodo, ki nastane zaradi kršenja tega dolo�ila. 
 
13. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE 
 
13.1 Dogovorjena cena vklju�uje pla�ilo za pridobitev vseh potrebnih pravic intelektualne 
lastnine, še posebej patentov, ki so potrebne za uporabo in prodajo blaga in storitev. Izvajalec 
se zaveže pridobiti vse potrebne pravice intelektualne lastnine od tretjih oseb in jih prenesti na 
družbo ABB. Šteje se, da so s pogodbo na družbo ABB preneseni vsi patenti in druge pravice 
intelektualne lastnine, ki so potrebne za uporabo in prodajo blaga in storitev.  Družba ABB  
ima pravico zahtevati, da izvajalec nanjo neodpla�no prenese vse pravice intelektualne 
lastnine (vklju�no z avtorskimi pravicami in patenti), do katerih je prišel v �asu izvajanja 
pogodbe. V primeru, da je zoper nas podan odškodninski zahtevek ali sprožen pravni 
postopek v zvezi s pravicami intelektualne lastnine, nam mora izvajalec povrniti vse stroške 
in škodo s tem v zvezi, ter nam v pravnih postopkih na svoje stroške pomagati, in nas na svoje 
stroške zavarovati pred kakršnimikoli stroški, škodo in/ali pravnimi postopki. 
 
14. OBLIKOVANJE CEN IN PLA�ILNI POGOJI 
 
14.1 Vse cene so fiksne in ne vklju�ujejo DDV-ja. Upoštevajo� 5. �len teh dolo�il se šteje, da 
cene veljajo za blago dobavljeno na vnaprej imenovanem naslovu naslovnika "DDP" - 
INCOTERMS 2000. 
 
14.2 Rok pla�ila je 90 dni od zapadlosti. V primeru pla�ila v 30. dneh po zapadlosti bomo 
upravi�eni do 3% popusta. V skladu z našimi pravicami, dolo�enimi s 4. �lenom teh pogojev, 
se dolo�a rok pla�ila od dneva prejema fakture dalje, v skladu z našimi pla�ilnimi pogoji 
(zlasti npr. 9.6 �len), vendar pa v primeru, da pride do prenosa tveganja (8. �len) na nas 
pozneje, za�ne te�i rok pla�ila od dneva prenosa tveganja.  
 
14.3 Izdaja ra�una v nasprotju s temi pogoji nikakor ne more pomeniti pri�etka teka roka 
pla�ila. Na�in pla�ila smo upravi�eni izbrati sami: preko ban�nega nakazila ali nakazila 
poštne hranilnice, preko daljinskega ban�ništva, s trasirano menico brez zara�unavanja 
stroškov izvajalcu ali s �ekom. 
 
14.4 Pla�ilo se šteje za pravo�asno, �e so nakazila, menice ali �eki poslani na banko ali pošto 
v roku pla�ila, enako velja v primeru uporabe daljinskega ban�ništva, kjer mora biti v roku 
pla�ila oddan nalog banki. 
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15. IZDAJANJE RA�UNOV 
 
15.1 Faktura mora biti poslana na naš naslov v enem izvodu (ki je primeren za skeniranje) in 
mora navajati vsa naro�ila in dobavne datume. �e ni številke naro�ila, mora faktura 
vklju�evati stroškovno enoto in naziv oddelka vodje projekta ali številko naro�ila in naziv 
oddelka vodje projekta.  Fakture morajo biti sestavljene na isti na�in kot naro�ila. V primerih, 
ko gre za izvedbo dela, inštaliranje ali sestavljalna dela, mora biti vklju�ena tudi �asovnica 
izvedbe dela, ki jo predhodno potrdi družba ABB. 
 
15.2 �e naša pošiljka vklju�uje zahtevo po dostavi ban�ne garancije ali garancije materinske 
družbe, morajo biti ta potrdila poslana v obdobju, dolo�enem v pošiljki ali najkasneje skupaj s 
fakturo. 
 
15.3 Faktura mora biti izdana v skladu s predpisi, kar še posebej velja za DDV. 
 
15.4 Za fakture, ki niso napisane v skladu z našimi pogoji, se šteje, da niso bile predložene in 
zanje velja, da so lahko zavrnjene. V tem primeru dogovorjeni rok pla�ila preneha te�i in 
ponovno za�ne te�i, ko se pošlje nova, popravljena faktura. 
 
 
16. PRENOS POGODBE, PREDAJA IN POBOT 
 
16.1 Izvedba naro�ila ne sme biti prenesena v celoti ali delno na tretjo stranko brez pisnega 
dovoljenja družbe ABB. Izvajalec ne sme prenesti nobene pravice, ki jo ima do družbe ABB 
na tretjo osebo brez pisnega soglasja družbe ABB. 
 
16.2 Družba ABB ima pravico od izvajalca zahtevati svoje sedanje in prihodnje zahtevke, 
kakor tudi zahtevke iz naslova skupnih vlaganj, v katerih sodeluje, in zahtevke vseh družb 
znotraj skupine ABB. 
 
 
17. POSLOVNA SKRIVNOST 
 
17.1 Skice, na�rti, orodje, pripomo�ki, vzorci, modeli idr., ki smo jih  pripravili ali financirali 
za izvedbo naro�ila, ostanejo ali postanejo last družbe ABB (hkrati z vsemi pravicami 
intelektualne lastnine na njih). Vse take stvari se morajo družbi ABB nemudoma vrniti ali 
izro�iti po dostavi (ali izvedbi storitve) ali razdoru pogodbe. 
 
17.2 Izvajalec je dolžan z vsemi podatki, ki so mu razkriti v povezavi s pogodbo in z drugimi 
poslovnimi skrivnostmi (na�rti, skice, drugi zapiski, naš »know-how«, ki ni javno razkrit, 
ipd.) ravnati strogo zaupno in bo v pogodbah tudi sam od svojih zaposlenih ter od podjetij, 
kjer izvaja naro�ila, zahteval, da se držijo zahtev po zaupnosti podatkov. 
 
17.3 Izvajalec še posebej ne sme razkrivati zaupnih podatkov tretjim strankam ali podatkov 
oglaševati in uporabljati za reklamne namene. Izvajalcu je dovoljeno fotokopirati zapiske ali 
dokumente samo s pisno privolitvijo družbe ABB. Izvajalec lahko sporo�ila za javnost ali 
druge oblike informiranja izvaja samo s pisno privolitvijo družbe ABB. V primeru kršitve 
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zaupnosti ali poslovne skrivnosti je družba ABB upravi�ena v celoti ali delno razdreti 
pogodbo, ter zahtevati povra�ilo vse nastale škode. 
 
 
18. DOSTAVA IZ DRŽAV NE�LANIC EU 
 
18.1 Izvajalec mora zagotoviti zakonita, korektna in pravno u�inkovita potrdila o gibanju 
blaga, potrebna za brezcarinsko tovorjenje blaga. Izvajalec je odgovoren za vse stroške in 
škodo v primeru neizpolnjevanja dolo�il tega �lena. 
 
19. ODVOZ STARIH ELEKTRI�NIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV 
 
19.1 Izvajalec je dolžan zagotoviti odvoz starih elektri�nih in elektronskih naprav in njihovo 
odlaganje na svoje stroške in v skladu s predpisi. 
 
 
20. ZAPOSLOVANJE IN VARNOST 

20.1 Izvajalec se zavezuje, da bo upošteval predpise, ki se nanašajo na tuje delavce. 
Upravi�eni smo preverjati tuje delavce, ki jih zaposluje izvajalec, kadar koli in brez 
predhodne najave. Na našo zahtevo pa mora izvajalec takoj na svoje stroške odstraniti z 
delovnega mesta ali iz tovarne in nadomestiti tiste delavce, katerih delo ni v skladu s predpisi 
o zaposlovanju in delu tujcev (predvsem Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT)).  

 
21. KAKOVOST IN STANDARD VARNOSTI 
 
21.1 Izvajal�evo izpolnjevanje obveznosti mora biti v skladu z tehnološkim stanjem v �asu 
izvajanja. Tehnološko stanje je status razvoja progresivnih tehnoloških postopkov, sredstev in 
na�inov upravljanja, ki temelji na pomembnih znanstvenih dognanjih in katerih sposobnost 
delovanja je preverjena in dokazana. Ob opredeljevanju tehnološkega stanja morajo biti vzeti 
v obzir predvsem primerljivi postopki, sredstva ter na�ini upravljanja.  
 
21.2 Izvajalec mora poskrbeti, da ima zaposlene ustrezno izkušene in kvalificirane delavce, ki 
so bili ustrezno podu�eni glede varnostnih ukrepov, preden so za�eli delo, kot je obi�ajno in v 
skladu s predpisi. Delovni material, ki ga preskrbi izvajalec, mora zadoš�ati vsem predpisom 
in mora biti na voljo ustrezno usposobljenemu osebju za predpisano preverjanje v dolo�enih 
�asovnih intervalih. Predpisane zaš�itne naprave se med izvajanjem dela ne smejo odstraniti. 
 
21.3 �e izvajalec izvaja tudi druge storitve na gradbiš�ih, nas mora pravo�asno in pred 
za�etkom del opozoriti glede izvajanj varnostnih ukrepov. Izvajalec mora zagotoviti, da imajo 
njegovi delavci na gradbiš�u vedno pri roki ustrezno varnostno opremo, in da nosijo ter 
uporabljajo varnostno opremo med delom. Izvajalec se mora posvetovati z družbo ABB glede 
tega ali se dela izvajajo nemoteno in nespremenjeno glede na pogodbena dolo�ila ali pa se  
potek del v dolo�enih primerih spremeni. Izvajalec mora zagotoviti, da ni tveganj za nikogar, 
ki je prisoten na gradbiš�u. 
 
21.4 V primeru, da zgoraj navedeni predpogoji niso izpolnjeni zaradi kakršnegakoli razloga, 
si pridržujemo pravico primerno ukrepati, zlasti zoper osebe, ki na gradbiš�u kršijo pravila, 
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ter od njih zahtevati, da zapustijo gradbiš�e. Opustitev teh ukrepov s strani družbe ABB ne 
pomeni, da soglaša ali sprejema neizpolnitev navedenih predpogojev. 
 
21.5 V primeru, da je zoper nas podan odškodninski zahtevek ali sprožen pravni postopek v 
zvezi z zgornjimi okoliš�inami, nam mora izvajalec povrniti vse stroške in škodo s tem v 
zvezi, ter nam v pravnih postopkih na svoje stroške pomagati, in nas na svoje stroške 
zavarovati pred kakršnimikoli stroški, škodo in/ali pravnimi postopki. 
 
22. RAZNO 
 
22.1 Vsa poslovna korespondenca mora biti naslovljena ali usmerjena samo na naš oddelek 
nabave ali k delavcu, ki je za to zadolžen. 
 
22.2 Na nam poslani dokumentaciji, kot so konosamenti, nalepke za prevoz z železniškimi 
vagoni, škatle za železniški prevoz, prevzemnice za paketne poštne pošiljke, odpremnice, 
obvestilo o odpremi, dobavnice, obvestilo o pakiranju, fakture, obvestila o spremembah in na 
vsej ostali korespondenci morajo biti navedeni naslednji podatki: številka naro�ila, datum 
naro�ila, položaj in opis blaga kot tudi ime zaposlenega ali oddelka, ki je zadolžen za zadevo. 
V primeru dostave iz tujine mora biti dodana carinska deklaracija ali številka carinske tarife 
blaga. 
 
22.3 V primeru dostave iz ostalih držav �lanic EU mora biti navedena identifikacijska številka 
za DDV v skladu s predpisi. Izvajalec je v celoti odgovoren za vsakršne škodljive posledice, 
ki bi morebiti izhajale iz neupoštevanja te obveze. 
 
 
23. KODEKS POSLOVANJA 
 
23.1 Izvajalec mora upoštevati kodeks poslovanja družbe ABB in obenem zagotoviti, da tudi 
njegovi zaposleni in podizvajalci izpolnjujejo obveznosti tega kodeksa. Kodeks poslovanja je 
objavljen na: www.abb.si. 
 
24. KRAJ IZVAJANJA, PRAVNA PRISTOJNOST IN VELJAVNA ZAKONODAJA 
 
24.1 Kraj dostave blaga in izvedbe storitev je naslov dostave - dolo�en z naše strani, ali kraj, 
kjer naj bi se izvajale storitve. Kraj izvedbe pla�ila je Ljubljana. 
 
24.2 V primeru pravnih sporov ki izhajajo iz teh pogojev ali pogodbe, se upošteva slovenska 
veljavna zakonodaja in pravni red. Za vse spore je krajevno pristojno stvarno sodiš�e v 
Ljubljani, pridržujemo pa si pravico vložiti tožbo na drugo krajevno in stvarno pristojno 
sodiš�e, v skladu z veljavno zakonodajo države, kjer ima izvajalec sedež ali prebivališ�e. 
 
 
25. KLAVZULA O OHRANITVI POGODBE  
 
25.1 V primeru, da je ali da postane posamezno dolo�ilo teh pogojev ali pogodbe pravno 
neveljavno, to nima vpliva na veljavnost ostalih dolo�b iz teh pogojev ali pogodbe. 
Pogodbene stranke se obvezujejo, da bodo nadomestile neveljavno dolo�bo z veljavno, ki bo 
najbolj ustrezala namenu, kot ga ima v teh pogojih. 
 


