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Splošni nabavni pogoji podjetja TIPS, d. o. o. 

Veljavni od 01.05. 2022 

 

 

1. PODROČJE VELJAVNOSTI   

1.1. Ti splošni nabavni pogoji (»SNP«) družbe TIPS, d. o. o., SI-8273 Leskovec pri Krškem, Slovenija, matična številka 

5325919000 (»TIPS«) veljajo za vse nabave blaga ali storitev s strani TIPS kot naročnika na podlagi: 

- potrjenega naročila; 

- dolgoročne (okvirne) nabavne pogodbe med TIPS in dobaviteljem; 

- nabavne pogodbe za enkraten posel. 

SNP so sestavni del vsakega naročila, pogodbe, sporazuma, dogovora ali pravnega posla med TIPS in dobaviteljem 

(»dobavitelj«) razen, če se pogodbeni stranki izrecno in v pisni obliki dogovorita drugače. Posebni pogoji, ki dopolnjujejo 

ali kakorkoli spreminjajo določbe teh SNP, so veljavni le, če so izrecno in v pisni obliki dogovorjeni med TIPS in 

dobaviteljem in so vključeni v pogodbo (npr. dolgoročno nabavno pogodbo). V primeru neskladja določil posamezne 

pogodbe, v katero so v skladu s prejšnjim stavkom vključeni posebni pogoji, in teh SNP, veljajo določila pogodbe. 

1.2. Šteje se, da so ti SNP dobavitelju znani, če TIPS v svojem povpraševanju, naročilu ali v kateri koli drugi korespondenci z 

dobaviteljem (bodisi po elektronski pošti, navadni pošti oziroma na katerikoli drug način, ki zagotavlja, da dobavitelj 

sporočilo prejme) le-tega obvesti, da so SNP sestavni del pogodbe in da so objavljeni na spletni strani www.tips-

gse.com/sl/tips-snp-sl.pdf. TIPS sme te SNP kadarkoli spremeniti. Spremenjeni SNP se uporabljajo za pogodbe, sklenjene 

po začetku njihove veljavnosti. O spremembi SNP bo TIPS obvestil dobavitelja z objavo na spletni strani podjetja TIPS.  

2. NAROČILO, SKLENITEV POGODBE  

2.1. Sprejem naročila je dobavitelj dolžan družbi TIPS nemudoma potrditi v pisni ali elektronski obliki, preko elektronske 

izmenjave podatkov (EDI) pa pod pogojem, da je to med naročnikom in dobaviteljem izrecno pisno dogovorjeno. Pogodba 

med TIPS in dobaviteljem je sklenjena, ko dobavitelj potrdi naročilo družbe TIPS. Ti SNP postanejo sestavni del 

pogodbenega razmerja, ko dobavitelj potrdi naročilo. 

2.2. Šteje se, da je pogodba sklenjena v kraju sedeža družbe TIPS. 

2.3. Če dobavitelj ne potrdi naročila pravilno in v roku, najkasneje pa v treh (3) delovnih dneh po datumu, ko je bilo naročilo 

odposlano, ima TIPS pravico odstopiti od naročila, pri čemer je prost vseh obveznosti do dobavitelja.  

2.4. Če se potrditev naročila razlikuje od samega naročila, mora dobavitelj to jasno navesti in označiti razlike, v nasprotnem 

primeru se šteje, da dobavitelj sprejema naročilo pod pogoji iz naročila družbe TIPS. Potrditev z navedenimi spremembami 

se šteje v vsakem primeru za zavrnitev naročnikovega naročila in velja kot nova ponudba s strani dobavitelja. Če TIPS 

sprejme takšno ponudbo, so SNP sestavni del tako sklenjene pogodbe.  

2.5. Šteje se, da je dobavitelj s tem, ko je sprejel naročilo TIPS ali izvedel dobavo blaga ali opravil storitev, ali opravil kako 

drugo ravnanje usmerjeno v izpolnitev obveznosti, sprejel te SNP in z njimi v celoti soglaša, v kolikor jim izrecno pisno 

ne nasprotuje. 

2.6. Kakršni koli dobaviteljevi splošni pogoji poslovanja, na katere se dobavitelj sklicuje, jih vključi v svojo ponudbo, izjavo o 

sprejemu naročila TIPS oz. so na kakršenkoli drug način vključeni v kateri koli dokument, ki ga dobavitelj predloži TIPS, 

so brez vsakršnega pravnega učinka. Splošni pogoji dobavitelja, veljajo izključno v primeru izrecnega pisnega soglasja 

TIPS. Sklicevanje TIPS na ponudbeno dokumentacijo dobavitelja v naročilu ne pomeni priznavanja veljavnosti splošnih 

pogojev dobavitelja. Prav tako nobeno konkludentno ravnanje TIPS, kot na primer prevzem blaga ali plačilo, kot tudi 

dejstvo, da TIPS dobaviteljevim splošnim pogojem ali določilom ni izrecno oporekal, ne šteje kot soglasje k njihovi uporabi. 

http://www.tips-gse.com/sl/tips-snp-sl.pdf
http://www.tips-gse.com/sl/tips-snp-sl.pdf
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V primeru, da veljajo splošni pogoji dobavitelja, so sestavni del pogodbe tudi ti SNP, ki se uporabljajo za tista vprašanja, 

ki jih splošni pogoji dobavitelja ne urejajo. 

2.7. Vse pogodbe, naročila, potrditve naročil, odpoklici ter druge izjave poslovne volje, vključno z njihovimi spremembami 

morajo biti v pisni obliki. Morebitne ustne dogovore mora TIPS potrditi v pisni obliki, sicer ne veljajo.  

3. DOBAVA 

3.1. Dobavitelj mora naročeno blago oz. storitev (»predmet nabave«) dobaviti in vse svoje obveznosti izpolniti v skladu s 

pogodbo, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, sledeč veljavnim predpisom, standardom in pravilom stroke. Vsako dobavo 

oz. izpolnitev obveznosti, ki bi imela kakršne koli napake ali pomanjkljivosti, kakor tudi izpolnitev obveznosti, ki presega 

dogovorjen obseg ali količino, TIPS ni dolžan prevzeti. Delne dobave niso dovoljene, razen v primeru, da so bile izrecno 

pisno dogovorjene.  

3.2. Dobavitelj mora predmet nabave dobaviti v skladu s klavzulo DDP (Delivered, Duty Paid), skladišče TIPS d.o.o., Leskovec 

pri Krškem, Incoterms 2020, razen če je v posameznem primeru s pogodbo izrecno pisno dogovorjeno drugače.  

3.3. Vsaki dobavi blaga mora biti priložena dobavnica, ki vsebuje natančen opis vsebine pošiljke in številko naročila. Ob dobavi 

je dolžan dobavitelj podjetju TIPS dostaviti vso dokumentacijo, povezano z izpolnitvijo obveznosti, kot npr. spremno 

dokumentacijo, transportne dokumente, certifikate, garancije, dokumente o poreklu, varnostne listine, rezultate testiranj, 

navodila za uporabo in vzdrževanje ter drugo dokumentacijo na zahtevo TIPS. Strošek te dokumentacije in njene izročitve 

TIPS, nosi dobavitelj. 

3.4. Če dobavitelj za ustrezno izpolnitev svojih obveznosti iz pogodbe potrebuje kakršna koli dovoljenja oz. soglasja pristojnih 

organov in institucij v Republiki Sloveniji in/ali iz drugih držav (npr. delovna dovoljenja, izvozna dovoljenja itn.), jih je 

dolžan zagotoviti in pridobiti sam, na svoje tveganje in stroške. 

3.5. Dobavitelj mora vse pošiljke zapakirati glede na vrsto transporta in blaga, ki se transportira, v skladu s pravili stroke in ob 

upoštevanju morebitnih navodil naročnika. Z embalažo povezani stroški v celoti bremenijo dobavitelja. Na zahtevo TIPS 

mora dobavitelj embalažo brezplačno vzeti nazaj in jo na okolju prijazen način uničiti. Posebna embalaža, ki jo TIPS pošilja 

dobavitelju, ostane last TIPS. Dobavitelj jamči za poškodbe ali izgubo posebne embalaže.  

3.6. Če so skladno z dogovorjeno klavzulo Incoterms 2020 stroški transporta vključeni v pogodbeno ceno in TIPS posebej ne 

določi načina transporta, mora biti ta izveden z najnižjimi možnimi stroški, kar velja tudi pri izbiri navadne pošte namesto 

hitre. V nasprotnem primeru bremenijo višji stroški od potrebnih dobavitelja. 

3.7. TIPS ima pravico predmet nabave, ki predstavlja izpolnitev obveznosti pri dobavitelju kadarkoli preveriti, dobavitelj pa mu 

je dolžan to omogočiti. 

3.8. Šteje se, da je predmet nabave dobavljen pravočasno, če je obveznost v dogovorjenem roku in v celoti izpolnjena v 

dogovorjenem namembnem kraju in je s strani TIPS prevzem izpolnitve obveznosti potrjen s podpisom dobavnice oz. 

druge prevzemne listine.  

3.9. Lastninska pravica na predmetu nabave preide na TIPS, ko ga ta prevzame v skladu z dogovorjenimi pogoji. Dobavitelj 

jamči, da je predmet nabave v celoti prost kakršnih koli pravnih napak (stvarnih, obligacijskih ter drugih pravic tretjih). 

3.10. TIPS ni dolžan prevzeti predčasne izpolnitve obveznosti. V primeru, če TIPS v skladu s svojo poslovno presojo vseeno 

prevzame predčasno izpolnitev obveznosti, ima pravico dobavitelju zaračunati stroške, ki pri tem nastanejo (npr. stroški 

skladiščenja, zavarovanja ipd.). Predčasna izpolnitev obveznosti ne spremeni pogojev plačila. 

3.11. Dobavitelj je dolžan TIPS nemudoma obvestiti o vseh dogodkih in dejstvih, za katere izve in so pomembni v zvezi z dobavo. 

Če dobavitelj izve, da utegne priti do zamude pri dobavi, je dolžan o tem nemudoma pisno obvestiti TIPS in pridobiti 

njegova navodila o nadaljnjem postopanju pri izpolnjevanju naročila. TIPS je upravičen podaljšanje dobavnega roka 

odobriti po lastni diskreciji, pri čemer si pridržuje vse pravice, vključno zahtevati povrnitev stroškov, pogodbeno kazen in 

razliko do popolne odškodnine. Odobritev je veljavna le, če je podana v pisni obliki. 
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4. POGODBENA KAZEN 

4.1. V kolikor dobavitelj ne izpolni svojih obveznosti ali jih ne izpolni v rokih, dogovorjenih med TIPS in dobaviteljem, je dolžan 

plačati pogodbeno kazen v višini 1 % pogodbene cene za vsak zamujen koledarski dan oz. vsak dan, ko svojih obveznosti 

ne izpolni. Pogodbena kazen iz naslova neizpolnitve obveznosti ali zamude del v pogodbenem roku ne sme presegati 20 

% pogodbene cene. Ko pogodbena kazen doseže 20 % pogodbene cene, TIPS pridobi pravico do odstopa od pogodbe s 

takojšnjim učinkom, pri čemer si pridržuje vse pravice. 

4.2. TIPS je upravičen do pogodbene kazni tudi, če ob prevzemu predmeta nabave dobavitelja ni obvestil, da si pridržuje 

pravico do pogodbene kazni. Rok za plačilo pogodbene kazni je 8 dni od dne izstavitve računa za pogodbeno kazen. TIPS 

sme znesek pogodbene kazni pobotati z dolgovano kupnino.  

4.3. Ne glede na pogodbeno kazen ima TIPS pravico zahtevati od dobavitelja vso škodo, ki presega znesek uveljavljene 

pogodbene kazni. 

5. POGODBENA CENA IN PLAČILNI POGOJI 

5.1. Pogodbena cena pomeni celoten znesek, ki ga mora TIPS plačati v skladu s pogodbo. Poleg cene blaga vključuje tudi 

DDV, vse morebitne carine, dajatve in stroške (npr. embalaže in embaliranja, transporta, ki ga organizira dobavitelj, 

zavarovanja idr.), ki so glede na dogovorjeno klavzulo Incoterms 2020 del pogodbene cene, pri čemer morajo biti vsi 

kalkulativni elementi cene navedeni kot ločene postavke, tako da je razvidna njihova višina.  

5.2. Nobena sprememba cen zaradi povečanja dobaviteljevih stroškov, vključno, vendar ne omejeno na splošne stroške, 

povečanje cen surovin na trgu, stroške dela ali materiala, ni sprejemljiva.  

5.3. Račun (faktura) mora biti po pošti ali e-pošti poslan na naslov TIPS najkasneje v roku osem (8) dni od pravilno izvedene 

dobave skladno s 3. poglavjem teh SNP. Vsak račun mora vsebovati sestavine, ki jih določa veljavna zakonodaja v Republiki 

Sloveniji, poleg tega pa tudi številko naročila TIPS. DDV, carine, dajatve in posamezne vrste stroškov morajo biti na računu 

prikazani posebej kot ločene postavke. Računu mora biti priložena dobavnica ali druga listina o prevzemu, ki jo je s 

podpisom potrdil kupec.  

5.4. TIPS ima pravico zavrniti fakture, ki niso izdelane v skladu z zahtevami iz tega poglavja. V tem primeru se šteje, da faktura 

ni bila izstavljena in da rok za plačilo ni pričel teči. 

5.5. Rok za plačilo pogodbene cene prične teči po prevzemu celotnega predmeta nabave in prejemu pravilno izdane fakture, 

razen če sta se stranki izrecno pisno dogovorili drugače. 

5.6. Če ni pisno dogovorjeno drugače, znaša plačilni rok 90 dni. Po predhodnem dogovoru z dobaviteljem je TIPS v primeru 

predčasnega plačila upravičen do diskonta na pogodbeno ceno. TIPS ima pravico do pobota katerih koli svojih ali 

pridobljenih terjatev do dobavitelja s terjatvami dobavitelja do TIPS. Na zahtevo TIPS mora dobavitelj pristati tudi na 

večstransko kompenzacijo.  

5.7. Za kraj plačila se šteje sedež družbe TIPS. Šteje se, da je plačilo izvršeno pravočasno, če je TIPS banki dal nalog za 

nakazilo zneska najpozneje na dan zapadlosti plačila. Bančni stroški banke prejemnice gredo v breme dobavitelja. 

5.8. V primeru, da je TIPS v zamudi s plačilom izstavljenega računa, dobavitelj lahko zaračuna TIPS-u zamudne obresti v višini 

50 % zakonske zamudne obrestne mere, veljavne v Republiki Sloveniji v času zamude. 

5.9. Dobavitelj nima pravice brez predhodnega soglasja TIPS odstopiti terjatev, ki jih ima do TIPS tretji osebi, jih zastaviti ali 

jih narediti za predmet pravnih poslov. TIPS svojega soglasja ne bo odklonil brez utemeljenih razlogov. 

5.10. TIPS je upravičen v primeru stvarnih ali pravnih napak ne obrestovano zadržati celotno plačilo do njihove odprave, razen, 

če je ta pravica pisno izrecno izključena. Če ni drugače pisno dogovorjeno, je TIPS med trajanjem garancijske oziroma 

jamstvene dobe kot zavarovanje za zahtevke iz naslova garancije oz. odgovornosti za stvarne ali pravne napake ne 

obrestovano upravičen zadržati do 20 % pogodbene cene. Če je plačilo izvršeno v celoti, to ne pomeni, da naročnik 
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priznava pravilnost izvedbe naročila niti da se s tem odpoveduje pravicam iz naslova garancije ali odgovornosti za stvarne 

napake. 

6. KAKOVOST  

6.1. Dobavitelj je dolžan družbi TIPS omogočati preverjanje kakovosti procesa proizvodnje blaga ali opravljanja storitev pred 

njihovo dobavo, in sicer zlasti kadar:  

- blago ali storitev dobavlja prvič, 

- blago ali storitev dobavlja pod novo kodo izdelka, 

- je blago ali storitev proizvedena oz. izvršena pod spremenjenimi pogoji dobavitelja, 

- je bilo ugotovljeno odstopanje kakovosti, 

- kadar želi preveriti proizvodni proces s presojo skladno z metodologijo ISO 9001, 

- zamenja svoje podizvajalce, 

- zamenja lokacijo proizvodnje.  

6.2. Dobavitelj družbi TIPS izkazuje skladnost blaga z veljavno dokumentacijo, ki je usklajena in podpisana s strani TIPS 

in dobavitelja. 

6.3. Dobavitelj je dolžan na zahtevo TIPS predložiti vso dokumentacijo o nadzoru kakovosti blaga, ki ga dobavlja. Dobavitelj se 

obvezuje, da bo dokumentacijo o nadzoru kakovosti hranil pet let in za izdelke, ki imajo funkcijo oz. lastnost varnostnega 

izdelka najmanj 15 let od zaključka projekta oz. od posamezne oziroma zadnje dobave blaga in v skladu s pravili, ki jih 

zahteva zakonodaja. 

6.4. Brez predhodnega pisnega soglasja TIPS ne sme biti opravljena nikakršna sprememba na pogodbenem blagu ali storitvi 

in procesu zagotavljanja pogodbenega blaga ali storitve. Dobavitelj se obvezuje, da bo za izpolnitev naročila upošteval vsa 

navodila in veljavno dokumentacijo, ki jo je prejel ob naročilu. 

6.5. V primeru dobav blaga, ki je podvrženo varnostnim preverjanjem ustanov, ki so za to pooblaščene, je dobavitelj na zahtevo 

TIPS dolžan omogočiti dostop do zapisov o testiranjih in nadzoru kakovosti ter zagotavljati vso podporo, ki jo take ustanove 

zahtevajo. Za izdelke z varnostnimi karakteristikami mora dobavitelj TIPS ali končnemu kupcu omogočiti dostop do zapisov 

o testiranjih in nadzoru kakovosti ter zagotavljati vso podporo, ki jo TIPS oz. končni kupec zahteva. 

6.6. Dobavitelj zagotavlja, da so vsi njegovi poddobavitelji zavezani k spoštovanju določil tega poglavja in tozadevno jamči 

zanje. 

7. SKLADNOST S PREDPISI, ODGOVORNOST DOBAVITELJA  

7.1. Predmeti nabave morajo biti opremljeni s predpisanimi varnostnimi mehanizmi in ustrezati veljavnim varnostnim 

predpisom na kraju uporabe. Vsak predmet nabave mora spremljati ustrezna izjava o skladnosti. Kadar tako določajo 

predpisi, morajo biti predmeti nabave opremljeni z znakom »CE«. Ne glede na zahteve predpisov v zvezi z dolžnostjo 

obveščanja in prijavno dolžnostjo je dobavitelj dolžan TIPS predložiti vse potrebne informacije o predmetih nabave, nujnih 

za varno ravnanje z njimi ter njihovo varno skladiščenje, zlasti navodila za ustrezno skladiščenje ter varnostne specifikacije 

v skladu z uredbo REACH. Dobavitelj je dolžan naročnika pravočasno obvestiti o spremembi proizvodnih materialov, načinu 

izdelave, dobaviteljih polizdelkov kot tudi izjav o skladnosti.  

7.2. V primeru, da so predmet nabave oprema ali druge naprave, ki zahtevajo sestavljanje ali montažo, če tako določajo predpisi 

pa tudi v drugih primerih, mora dobavitelj dostaviti naročniku potrebno in v običajnem obsegu zahtevano dokumentacijo, 

zlasti načrte za sestavo, navodila za vgradnjo in montažo, navodila za predelavo, navodila za uporabo in vzdrževanje, 

sezname rezervnih delov itd.  

7.3. Označbe predmetov nabave in navodila za uporabo ter vzdrževanje morajo biti, če ni pisno dogovorjeno drugače, v 

slovenskem jeziku, na zahtevo naročnika pa tudi v drugih jezikih. 

7.4. Dobavitelj je dolžan zagotoviti, da so predmeti nabave brez pravnih napak oz. storiti vse potrebno, da njihova uporaba s 

strani TIPS zaradi pravnih napak ne bo motena. Od TIPS je dolžan odvrniti kakršnekoli spore, ki bi izvirali iz izvedbe 
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naročila, aktivno sodelovati pri morebitnem postopku proti TIPS oz. prevzeti nase vse posledice takšnega spora. Ne glede 

na druge obveznosti, je dobavitelj dolžan obvarovati TIPS pred vsemi zahtevki na podlagi odgovornosti proizvajalca oz. 

izvajalca, ki bi jih proti naročniku sprožile tretje osebe zaradi pomanjkljivosti/napake predmeta nabave. V vsakem primeru 

je dolžan dobavitelj povrniti TIPS vse stroške, nastale v zvezi z obrambo pred zahtevki iz tega člena, morebitnim odpoklicem 

produktov kupca s tržišča ali odškodninskimi obveznostmi TIPS do tretjih oseb. TIPS je prav tako upravičen do povračila 

nastale škode zaradi pravnih napak na predmetu nabave.  

7.5. Na zahtevo TIPS je dobavitelj dolžan predložiti ustrezen dokaz, da je za kritje omenjenih rizikov zagotovil primerno 

zavarovanje za območje celega sveta pri zavarovalnici dobrega ugleda (npr. potrdilo zavarovalnice ali kopija zavarovalne 

police). Stroške predmetnih zavarovanj ter plačila soudeležbe pri škodi (franšiza) nosi dobavitelj. 

7.6. Dobavitelj je dolžan 11 let po zaključku izvedbe zadnjega naročila na zahtevo TIPS takoj navesti ime vsakega proizvajalca, 

uvoznika, poddobavitelja ali podizvajalca, udeleženega pri izvedbi naročila. Razen tega, je dolžan nuditi primerno pomoč v 

primeru sodnih sporov v zvezi s predmetom nabave ter takoj posredovati vse potrebne podatke za obrambo pred zahtevki, 

ki izhajajo iz jamstva za proizvode, zlasti dokumentacijo v zvezi z dobavami (npr. serijska št. proizvodnje in dobave ter čas 

proizvodnje in dobave). 

8. JAMSTVO IN GARANCIJA  

8.1. TIPS preveri ustreznost in popolnost izvedbe naročil ter pregleda predmet nabave zaradi ugotavljanja morebitnih stvarnih 

napak brž ko je to po normalnem teku stvari mogoče.  

8.2. Kadar je predmet nabave potreben zaradi izvedbe konkretnega projekta ali za konkretnega končnega kupca in: a) bi bilo 

neutemeljeno pričakovati, da bo TIPS predmet nabave pregledal in preizkusil pred njegovo uporabo (npr. odprtje embalaže 

blaga, preden doseže kraj uporabe) oz. b) je predmet nabave nemogoče pregledati in preizkusiti pred zagonom celotnega 

sistema (npr. predmet nabave ni v celoti samostojno funkcionalen), je TIPS upravičen predmet nabave pregledati, ko je to 

primerno (v primeru pod točko a) oz. mogoče (v primeru pod točko b). 

8.3. TIPS obdrži pravico do uveljavljanja očitnih stvarnih napak kljub morebiti opravljenemu prevzemu.  

8.4. Garancijski in jamstveni rok za predmet nabave znašata 24 mesecev.  

8.5. Če ni posebej dogovorjeno drugače, začneta garancijski in jamstveni rok teči s prevzemom predmeta nabave.  

8.6. V primeru popravil ali zamenjave delov začneta teči za zamenjane ali popravljene dele garancijski in jamstveni rok po 

odpravi napake znova. 

8.7. Kadar je predmet nabave potreben zaradi izvedbe konkretnega projekta in ni posebej dogovorjeno drugače, garancijski in 

jamstveni rok za predmet nabave ne moreta izteči, preden ne iztečeta garancija oz. jamstvo TIPS nasproti končnemu kupcu.  

8.8. Dobaviteljevi podizvajalci ali poddobavitelji se štejejo za dobaviteljeve zastopnike, za katere dobavitelj v celoti odgovarja, t. 

j. enako, kot če bi izvedbo naročila zagotovil sam.  

8.9. Če so med jamstvenim oz. garancijskim rokom odkrite napake, je dobavitelj dolžan nemudoma na lastne stroške in po 

izbiri TIPS: 

- odpraviti pomanjkljivost na kraju uporabe ali  

- v primernem roku zagotoviti ponovno izvedbo storitev oz. blago prevzeti na kraju uporabe, zamenjati in dostaviti na kraj 

uporabe.  

V vsakem primeru je TIPS upravičen do povračila vseh stroškov, ki so mu nastali v zvezi z odpravo napak (npr. stroškov montaže, 

demontaže, pregledov, testiranj, potnih in transportnih stroškov itd.).  

8.10. TIPS je upravičen brez predhodnega obvestila in brez dodatnega roka za odpravo napak na stroške dobavitelja odpraviti 

napake na način iz prejšnje točke sam ali za to angažirati tretje osebe v primeru, ko: 

- dobavitelj napak ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi TIPS, 

- družbi TIPS zaradi nepravočasne odprave napak verjetno grozi zamuda pri dobavah oz. storitvah tretjim osebam, ali  

- je glede na okoliščine očitno, da dobavitelj ne bo mogel ali ne namerava odpraviti napak v roku.  



 

6 
 

Dobavitelj je dolžan družbi TIPS povrniti stroške takšne odprave napak tudi v primeru, če so ti višji, kot bi bili, če bi popravilo izvedel 

dobavitelj. Odprava napak s strani TIPS na način iz tega člena ne vpliva na dobaviteljevo odškodninsko odgovornost. 

8.11. TIPS ima pravico izbirati med zahtevki iz naslova garancije in jamstva za napake. Zahtevek na eni pravni podlagi ne izključuje 

možnosti naknadnega uveljavljanja zahtevka iz drugega pravnega naslova. 

9. INTELEKTUALNA LASTNINA 

9.1. Dobavitelj je dolžan pridobiti vse licence, industrijska in druga dovoljenja, potrebna za izvedbo naročila na dogovorjeni 

način in dati TIPS na njegovo zahtevo na razpolago vso dokumentacijo v zvezi s tem. 

9.2. Dobavitelj prenaša rezultate svojega razvojnega dela, opravljenega v povezavi z razvojem proizvoda, vključno s pravicami 

intelektualne lastnine, v izključno lastništvo TIPS, v kolikor je TIPS naročil in plačal razvojno delo. Če TIPS ni plačal 

razvojnega dela, dobavitelj družbi TIPS brezplačno podeljuje neizključno, časovno in geografsko neomejeno, nepreklicno, 

prenosljivo pravico do uporabe (licenco) z možnostjo odstopa podlicence, kar vključuje tudi pravico do kakršnekoli 

uporabe, podvajanja in spremembe kakršnihkoli pravic intelektualne lastnine. 

9.3. Dobavitelj družbi TIPS brezplačno podeljuje neizključno, prenosljivo, časovno in geografsko neomejeno ter nepreklicno 

pravico do uporabe (licenco) z možnostjo odstopa podlicence v zvezi s strokovnim znanjem (know-how-om) in/ali 

pravicami intelektualne lastnine dobavitelja, ki so obstajale pred pogodbenim razmerjem s TIPS (»predhodne pravice 

industrijske lastnine«), da bi družbi TIPS omogočil uporabo rezultata razvojnega dela, kot je opisano v točki 9.2. 

9.4. Če so za uporabo, popravilo ali prodajo blaga s strani TIPS potrebne pravice intelektualne lastnine dobavitelja, dobavitelj 

zagotavlja TIPS nepreklicno in brezplačno pravico do uporabe, popravila in preprodaje blaga neposredno s strani kupca 

ali preko tretjih oseb, z veljavnostjo po celem svetu. 

9.5. Če je predmet pogodbe o dobavi tudi standardna uporabniška programska oprema, dobavitelj zagotavlja kupcu prosto 

prenosljivo pravico do njene uporabe. Dobavitelj je dolžan potrebno programsko opremo zagotoviti brezplačno in prosto 

virusov in drugih napak. 

9.6. Orodja, vzorci, forme, modeli, profili, načrti, risbe, predpisi za kontrolo, norme, tiskane predloge, merila ter druge stvari in 

informacije, ki jih TIPS da dobavitelju so izključna last TIPS in jih dobavitelj brez predhodne pisne privolitve TIPS ne sme 

predajati tretjim osebam ali uporabljati za druge namene, ki niso v skladu s pogodbo. Dobavitelj v nobenem primeru ne 

sme produktov, ki jih je izdelal na podlagi dokumentacije (načrti, risbe, vzorci, prototipi ipd.) ali z uporabo orodij, ki jih je 

TIPS dal na razpolago dobavitelju oz. blaga, ki nosi blagovno znamko TIPS, dobavljati tretjim osebam ali jih uporabljati 

sam.  

9.7. Dobavitelj bo družbo TIPS zavaroval in zaščitil pred kakršno koli odgovornostjo v zvezi z intelektualno lastnino ali pravicami 

tretjih oseb, ki bi izvirale iz dobav blaga ali storitev. Dobavitelj se zaveže aktivno sodelovati v morebitnem sodnem ali 

upravnem postopku proti TIPS oz. prevzeti nase vse pravne in finančne posledice takšnega spora. Dobavitelj jamči družbi 

TIPS za nemoteno uporabo dobavljenega blaga in storitev ter se zavezuje poravnati družbi TIPS vso škodo, ki bi nastala, 

če bi tretji zoper družbo TIPS uveljavljal zahteve z naslova pravic industrijske ali intelektualne lastnine, vključno s patenti, 

modeli, znamkami, avtorskimi in drugimi pravicami. 

10. VARSTVO POSLOVNE SKRIVNOSTI IN OSEBNIH PODATKOV  

10.1. Dobavitelj je dolžan vse informacije, ki jih je v času pogajanj, ob prejemu naročila ali kasneje ob realizaciji poslovnega 

sodelovanja prejel s strani TIPS v kakršni koli obliki (ustno, pisno, elektronsko), varovati kot poslovno skrivnost in jih ne 

sme razkriti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja TIPS. Prav tako dobavitelj ne sme uporabljati pridobljenih 

informacij za kakršenkoli drug namen izven okvirov poslovnega sodelovanja s TIPS.  

10.2. Na zahtevo TIPS je dobavitelj pred sklenitvijo pogodbe dolžan s TIPS skleniti poseben dogovor o varovanju zaupnih 

podatkov (NDA – non-disclosure agreement). 

10.3. Kot poslovna skrivnost se štejejo informacije in podatki (pisni, ustni, elektronski), ki vključujejo, niso pa omejeni na 

finančne podatke, poslovne načrte in strategije, podatke o poslovnih partnerjih, poslovne operacije in sisteme, trgovske 
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skrivnosti ter informacije v zvezi s prodajnimi zastopniki, strankami in prodajalci ali tehnologijo TIPS, načrte, risbe, odkritja, 

inovacije, izboljšave, raziskave, razvoj, know-how, modele, specifikacije produkta, orodje, programsko opremo, kode, 

sheme, osnutke, prototipe, naprave, strojno opremo, tehnično dokumentacijo in proizvodne procese, razen če so splošno 

znani in javno dostopni.  

10.4. Dobavitelj soglaša, da bo pri preprečevanju kakršnihkoli nepooblaščenih razkritij poslovnih skrivnosti ravnal s skrbnostjo 

dobrega strokovnjaka. 

10.5. Obveznost varovanja poslovne skrivnosti velja trajno in časovno neomejeno ter ostane v veljavi tudi po prenehanju 

veljavnosti pogodbe med dobaviteljem in TIPS, ne glede na razlog prenehanja, vse dokler obstaja komercialno upravičen 

interes za tajnost navedenih podatkov.  

10.6. Na zahtevo TIPS bo dobavitelj v roku osmih dni vrnil vso originalno dokumentacijo, ki mu je bila med poslovnim 

sodelovanjem posredovana in uničil vse kopije navedene dokumentacije.  

10.7. Dobavitelj ne sme brez predhodnega pisnega soglasja v vseh svojih oblikah komuniciranja navajati TIPS kot svojega 

poslovnega partnerja in ga navajati kot referenco za pridobivanje novih poslovnih partnerjev, širjenje prodajne mreže ali 

druge promocijske namene.  

10.8. V primeru, da dobavitelj med in/ali v zvezi in/ali na podlagi izpolnjevanja obveznosti iz pogodbe ali kakorkoli v okviru 

poslovnega sodelovanja s TIPS prejme oz. se seznani z osebnimi podatki, ki mu jih na kakršenkoli način posreduje TIPS 

ali do katerih dostopa na lokaciji podjetja TIPS, se dobavitelj zavezuje, da bo vse navedene osebne podatke, brezpogojno 

varoval ter z njimi ravnal v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo 

EU o varstvu podatkov (GDPR) in jih obdeloval izključno skladno s pooblastilom TIPS. Brez pooblastila TIPS, dobavitelj 

osebnih podatkov pod nobenim pogojem ne sme uporabiti, jih posredovati ali dati v uporabo tretjim osebam ali institucijam 

ter drugače obdelovati, razen v primerih, ki jih določa zakon. Dobavitelj je dolžan v zvezi z obdelavo osebnih podatkov z 

organizacijskimi in logistično-tehničnimi postopki ter ukrepi zagotoviti tako varovanje osebnih podatkov, s katerim se 

preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena 

obdelava. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov, ki jih mora uvesti dobavitelj, bodo podrobneje opredeljeni v 

ločeni pogodbi o obdelavi osebnih podatkov, ki jo je dobavitelj na poziv TIPS dolžan skleniti. TIPS lahko nadzoruje izvajanje 

vseh postopkov in ukrepov glede obdelave osebnih podatkov pri dobavitelju. 

10.9. Dobavitelj bo svoje zaposlene in vse tretje osebe kot npr. podizvajalce, sodelavce, izpolnitvene pomočnike in druge, ki so 

vključeni v izpolnitev pogodbe zavezal k enakim obveznostim varovanja poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov kot so 

določeni v teh SNP. Dobavitelj bo poskrbel, da bo število takšnih oseb čim manjše. 

10.10. V primeru vsake kršitve obveznosti iz tega člena, je TIPS upravičen in si pridržuje pravico uveljavljati pogodbeno kazen v 

višini 30.000 EUR za vsako kršitev. V vsakem primeru je TIPS upravičen tudi do povračila celotne nastale škode in 

uveljavljanja drugih zahtevkov v skladu z veljavno zakonodajo. 

11. PRAVICA DO ENAKIH UGODNOSTI   

11.1. Če dobavitelj za enako in/ali za podobne izpolnitve ponudi tretjemu večje ugodnosti (npr.: nižje cene, ugodnejše plačilne 

pogoje, večja oz. kvalitetnejša jamstva, ipd.) v primerjavi s tistimi, ki jih zagotavlja po pogodbi podjetju TIPS, je dolžan 

nemudoma ponuditi TIPS vsebinsko (smiselno) enake ugodnosti in na zahtevo TIPS sprejeti tudi ustrezne spremembe oz. 

dopolnitve pogodbe. 

12. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA   

12.1. Dobavitelj je dolžan družbo TIPS najkasneje ob predložitvi ponudbe obvestiti, ali so bili dobavitelj oz. člani njegovega 

poslovodstva pravnomočno obsojeni za podkupovanje uradne osebe v obdobju petih let pred predložitvijo ponudbe 

naročniku. Dobavitelj mora TIPS nemudoma obvestiti o tem, ali so bili dobavitelj oz. člani njegovega poslovodstva obtoženi 

za podkupovanje uradne osebe kadarkoli med predložitvijo ponudbe družbi TIPS in prevzemom predmeta nabave skladno 

s 3. poglavjem teh SNP.  
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12.2. Če je v zvezi s sklepanjem pogodbe ali med njenim trajanjem prišlo do ravnanja, ki je po slovenskih predpisih opredeljeno 

kot koruptivno in ki je vplivalo ali bi utegnilo vplivati na ravnanje pogodbenih strank, je taka pogodba nična.  

12.3. Pogodbi zvesta stranka lahko s pisno odstopno izjavo odstopi od pogodbe pred potekom njene veljavnosti, in sicer s 

takojšnjim učinkom ter brez kakršnih koli nadaljnjih obveznosti (vključujoč odškodninske obveznosti), če se izkaže, da je 

v zvezi z izvajanjem ali nadzorom nad izvajanjem pogodbe prišlo do korupcije.  

13. PRENOS PRAVIC IN OBVEZNOSTI 

13.1. Dobavitelj brez predhodnega pisnega dovoljenja TIPS nima pravice svojih pravic in obveznosti iz pogodbe ali posamičnega 

naročila prenesti na tretje osebe, jih zastaviti ali na drug način dati v pravni promet. Predhodno pisno soglasje je potrebno 

tudi v primeru, da dobavitelj želi del ali celoten obseg izvedbe naročila prenesti v podizvedbo tretji osebi.  

13.2. TIPS je upravičen po predhodnem pisnem obvestilu prenesti posamezne pravice oz. obveznosti iz pogodbe z dobaviteljem 

ali celotno pogodbo na tretjo osebo, pri čemer posebno soglasje dobavitelja ni potrebno. Dobavitelj v primeru takšnega 

prenosa nima pravice odstopiti od pogodbe.  

14. KONČNE DOLOČBE 

14.1. Če je zoper dobavitelja uveden postopek zaradi insolventnosti in/ali v primeru spremembe lastništva, statusnega 

preoblikovanja dobavitelja (npr. pripojitev k drugi družbi, delitev družbe, spojitev z drugo družbo ali izčlenitev iz obstoječe 

družbe v drugo družbo ipd.), ima TIPS pravico, da s pisno odstopno izjavo odstopi od pogodbe pred potekom njene 

veljavnosti, in sicer s takojšnjim učinkom ter brez kakršnih koli nadaljnjih obveznosti (vključujoč odškodninske obveznosti).   

14.2. Morebitna neveljavnost posamezne določbe SNP ali pravnih poslov ne vpliva na veljavnost preostalih določb teh SNP 

in/ali pravnih poslov, sprejetih na njihovi podlagi. Stranki se strinjata, da se take neveljavne določbe nadomestijo z veljavno 

določbo, ki se po svojem poslovnem in pravnem učinku približa določbi, ki jo je treba nadomestiti.  

14.3. Družba TIPS sme v primeru kršitve bistvenih določb teh SNP s strani dobavitelja s pisno odstopno izjavo odstopiti od 

pogodbe pred potekom njene veljavnosti, in sicer s takojšnjim učinkom ter brez kakršnih koli nadaljnjih obveznosti 

(vključujoč odškodninske obveznosti). V tem primeru je dobavitelj dolžan družbi TIPS povrniti vso škodo, ki ji je pri tem 

nastala. Kot bistvene določbe se štejejo zlasti določbe 3., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. poglavja teh SNP.   

14.4. Za presojo pogodbenega razmerja, teh SNP ter za vsa vprašanja, ki niso urejena s SNP se uporablja izključno pravo 

Republike Slovenije, razen če je drugače pisno dogovorjeno. Uporaba Konvencije Združenih narodov o pogodbah o 

mednarodni prodaji blaga (CISG) z dne 11. 4. 1980 je izključena. 

14.5. Stranki si bosta prizadevali morebitne spore, ki bi nastali v zvezi s pogodbo, rešiti sporazumno. Vsaka od strank lahko 

zahteva, da se pogajanj na obeh straneh udeležijo predstavniki vodstva. 

14.6. Če stranki spora ne bosta mogli rešiti sporazumno, je za reševanje pristojno stvarno pristojno sodišče v Krškem, Republika 

Slovenija. Ne glede na določilo prejšnjega stavka je TIPS upravičen uveljavljati svoje zahtevke proti dobavitelju tudi pred 

sodiščem, pristojnim zanj po sedežu ali po predpisih, ki veljajo na območju njegovega sedeža.  

14.7. Ti SNP so napisani v slovenščini in angleščini. V primeru kakršnegakoli nasprotja ali nedoslednosti med slovensko in 

angleško verzijo prevlada angleška verzija.    


