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SPLOŠNI POGOJI NAKUPA BLAGA IN NAROČIL STORITEV DRUŽBE MTD BIO d.o.o. 
IN Z DRUŽBO POVEZANIH PODJETIJ 

 
  

1. Splošno  
 
Predmetni splošni pogoji veljajo pri nakupu blaga in 
storitev s strani družbe MTD BIO d.o.o. in njenih 
povezanih pravnih oseb (v nadaljevanju MTD BIO). 
Objavljeni so na spletni strani http://mtd-bio.si/ in 
se uporabljajo pri vseh naročilih blaga in storitev, 
razen če ni v posamičnem naročilu ali sklenjeni 
pogodbi izrecno pisno dogovorjeno drugače. 

 
Splošni pogoji dobavitelja ali izvajalca storitev 
veljajo samo v primeru, če je to izrecno pisno 
dogovorjeno, sicer se uporabljajo ti splošni pogoji. 
 
Kot pisna se šteje tudi komunikacija med 
strankama, izvedena preko elektronske pošte. 
 

 
2. Naročanje 
 
Naročila s strani MTD BIO so veljavna samo, če so 
podana pisno in so podpisana s strani zakonitega 
zastopnika družbe ali prokurista družbe. Prejemnik 
naročila-dobavitelj ali izvajalec storitve mora pisno 
potrditi prejem naročila in v roku 15 dni o tem 
seznaniti naročnika, v nasprotnem za MTD BIO 
naročilo ni več zavezujoče, razen če izrecno izjavi, 
da na naročilu vztraja. S pisnim potrdilom naročila 
prejemnik naročila priznava sklenitev posla skladno 
s predmetnimi nakupnimi pogoji, četudi ni izrecno 
izjavil, da se je z njimi seznanil.  
 
Dobavitelj blaga oz. storitev se zavezuje, da je 
pripravljen izdati izjavo dobavitelja skladno z 
Uredbo Sveta (ES) št. 75/2008 z dne 29.01.2008. 
 
 
3. Roki dobave in oprave storitev 
 
Dobavitelj mora dobavo blaga, izvajalec pa storitev 
opraviti v roku, navedenem v naročilu oz. pogodbi. 
Če nastopijo okoliščine, zaradi katerih lahko pride 
do zamude, mora dobavitelj oz. izvajalec storitve te 
okoliščine nemudoma sporočiti predstavnikom 
MTD BIO. Takšno obvestilo ne glede na krivdo 
dobavitelja oz. izvajalca ne podaljša roka za 
dobavo blaga ali opravo storitev. MTD BIO ima 
pravico, da  po prejemu takšnega obvestila 
naročilo prekliče ali odstopi od pogodbe o opravi 
storitev. V takšnem primeru dobavitelj oz. izvajalec 
nima nobenih zahtevkov do MTD BIO. Vmesni roki 
dobave blaga ali oprave storitev ter dobave v 
naprej so za MTD BIO zavezujoče in dopustne le, 
če so navedene v naročilu oz. pogodbi. 
 
V kolikor MTD BIO od naročila oz. pogodbe 
skladno s prejšnjim odstavkom ne odstopi je 
dobavitelj oz. izvajalec storitve dolžan plačati 

pogodbeno kazen v višini 0,1 % od vrednosti 
naročila za vsaki dan zamude, vendar skupaj ne 
več kot 8% od vrednosti naročila. V kolikor MTD 
BIO zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od 
pogodbene kazni, ima MTD BIO poleg pogodbene 
kazni pravico zahtevati tudi razliko med zneskom 
pogodbene kazni in nastalo škodo. Terjatev MTD 
BIO na plačilo pogodbene kazni oz. vračilo škode 
se pobota s terjatvijo, ki jo ima dobavitelj oz. 
izvajalec iz naslova dobave blaga ali opravljanja 
storitve. 
 
Če MTD BIO v primeru zamude ne odstopi od 
pogodbe v skladu s to točko, dobavitelju oz. 
izvajalcu postavi naknadni rok za izpolnitev. MTD 
BIO ima pravico, da se pri dobavitelju oz. izvajalcu 
kadar koli na mestu samem informira o poteku 
storitev oz. dobav. V kolikor dobavitelj oz. izvajalec  
tudi v naknadnem roku ne dobavi blaga ali opravi 
storitev, naročilo preneha in MTD BIO do 
dobavitelja oz. izvajalca nima nobenih obveznosti 
več. 
 
 V kolikor pride do predčasne dobave ali oprave 
storitev in MTD BIO takšno dobavo oz. izvedbo 
storitev sprejme, to ne vpliva na rok plačila, ki je 
vezan izključno na dogovorjeni rok dobave oz. 
izvedbe storitev. V kolikor MTD BIO brez pridržkov 
sprejme zapoznelo dobavo ali storitev, to še ne 
pomeni, da se odreka pogodbeni kazni ali škodnim 
zahtevkom. 
 
V kolikor MTD BIO zaradi višje sile ne more 
izpolniti svoje obveznosti iz naslova plačila blaga 
ali izvedbe storitev, dobavitelj oz. izvajalec iz tega 
naslova ni upravičen do nobenih zahtevkov, četudi 
mu je nastala škoda 
. 
 
4. Sprejem 
 
MTD BIO ni dolžan sprejeti naročenega blaga ali 
delno izvedene storitve, če se po naročilu in pred 
predvideno dobavo ali zaključkom izvedbe storitev 
pojavijo nepredvidljive okoliščine (npr. višja sila). 
Nemudoma po nastopu takšnih okoliščin MTD BIO 
o tem obvesti dobavitelja oz. izvajalca in mu 
sporoči, da podaljšuje rok za dobavo blaga oz. 
izvedbo storitev, ali pa da naročilo preklicuje oz. od 
pogodbe odstopa. V takšnem primeru dobavitelj 
oz. izvajalec storitve nima pravice zahtevati 
povračila škode, ki mu zaradi tega nastane. 
 
MTD BIO ima pravico, da po tem, ko poda naročilo, 
podaljša rok za dobavo ali izvedbo storitev, če 
pride do motenj v poslovanju MTD BIO. V takšnem 
primeru je dobavitelj oz. izvajalec storitev dolžan 
spoštovati na novo določen rok in zaradi 

http://mtd-bio.si/
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podaljšanega roka nima pravice zoper MTD BIO 
uveljavljati nobenih zahtevkov. V kolikor MTD BIO 
ne more sprejeti blaga ali storitev tudi v novo 
določenem roku in pri tem ne ravna naklepno ali z 
veliko malomarnostjo naročilo preneha, dobavitelj 
pa nima pravice zahtevati nobenih nadomestil od 
MTD BIO zaradi prenehanja takšnega naročila 
med tem ko ima izvajalec storitve pravico 
obračunati le dejansko opravljene storitve. 
 
 
5. Transportni dokumenti 

 
Dobavitelj mora predložiti dobavnico za dobavljeno 
blago izvajalec pa potrjeno naročilnico za izvedbo 
storitev. Dobavnica mora vsebovati številko in 
datum naročila MTD BIO, označbo artikla, seznam 
in opis artiklov, dobavljene količine, težo in podatke 
o embalaži, naročilnica za izvedbo storitev pa 
številko in datum naročila ter opis in obseg storitev. 

 
 
6. Prenos tveganja 
 
V kolikor ni sklenjen drugačen pisni dogovor je za 
dobavo blaga dogovorjen Incoterms 2010 in sicer 
DDP - dogovorjeni kraj dobave, posledično 
dobavitelj nosi vse stroške prevoza, zavarovanja in 
carine, pri čemer tveganje naključnega uničenja 
preide na MTD BIO šele po prevzemu razloženega 
blaga. Enako velja v primeru, če je z izvajalcem 
storitve dogovorjeno, da opravi storitev s svojim 
materialom, pri čemer preide tveganje naključnega 
uničenja na MTD BIO šele po prevzemu storitve v 
primeru če je dogovorjena namestitev oz. zagon 
stroja pa po končnem zagonu in prevzemu stroja. 
Navedeno velja tudi v primeru, če je MTD BIO v 
zamudi s prevzemom blaga ali storitev. 

 
 
7. Cene 
 
V naročilu navedena cena je fiksna cena in je 
obvezujoča. V kolikor ni drugačnega pisnega 
sporazuma, vključuje cena glede na dogovorjeni 
Incoterms 2010 in sicer DDP-dogovorjeni kraj 
dobave vse stroške prevoza, zavarovanja in 
razkladanja blaga. 
 
Zakonsko določeni prometni davek je potrebno 
izkazati ločeno. 
 
Če v izjemnih primerih naročila storitev cena ni 
vnaprej dogovorjena, lahko izvajalec prične z 
izvajanjem pogodbe šele po pisni uskladitvi in 
potrditvi cen s strani MTD BIO. Do pisne uskladitve 
oz. potrditve cen za MTD BIO iz naslova izvajanja 
pogodbe do izvajalca storitev ne more nastati 
nobena obveznost. 
 

 
8. Kvaliteta in skladnost 
 

Dobavitelj in izvajalec zagotavljata, da dobavljeno 
blago in opravljene storitve izpolnjujejo vse zahteve 
iz veljavnih predpisov. Z besedo »predpisi« so 
zajeta vsa veljavna pravila slovenske in evropske 
zakonodaje, veljavna pravila slovenskih in 
evropskih standardov, kakor tudi druga veljavna 
tehnična pravila, zlasti specifikacije, dogovorjene z 
dobaviteljem ali izvajalcem. 
 
Dobavitelj in izvajalec zagotavljata skladnost vsake 
dobave ali izvedbe del z navedenimi pravili in bosta 
na zahtevo MTD BIO predložila dodatno 
dokumentacijo za potrebe preverjanja skladnosti 
dobavljenega blaga in izvedenih storitev z 
zahtevami iz predpisov. 
 
Dobavitelj in izvajalec bosta zagotavljala kontrolo 
kakovosti dobavljenega blaga in izvedenih storitev 
ter izpolnjevanje najnovejših tehnoloških 
standardov v zvezi z dobavljenim blagom in 
izvedbo storitev. Na zahtevo MTD BIO sta dolžna 
predložiti dokazila o kvaliteti dobavljenega blaga 
ter izpolnjevanju najnovejših tehnoloških 
standardov. 
 
 
9. Jamčevanje 

 
Dobavitelj in izvajalec družbi MTD BIO za 
dobavljeno blago in opravljene storitve iz naslova 
ugotovljenih skritih napak jamčita dve leti od 
prevzema blaga ali prevzema opravljene storitve, 
ter na področju gradenj za solidnost gradnje 10 let 
od prevzema opravljene storitve ne glede na 
zakonsko določene jamčevalne roke. 
 
MTD BIO je ne glede na zakonsko določene roke 
upravičen vidne napake ob prevzemu grajati v roku 
30 dni od prevzema, skrite napake pa v roku 30 dni 
dneva ko je skrita napaka ugotovljena. 
 
Če se skrita napaka na dobavljenem blagu ali 
opravljeni storitvi pokaže v roku 6 mesecev od 
prevzema se šteje, da je obstajala že ob 
prevzemu. 
 
V primeru, da se na zahtevo MTD BIO napake na 
blagu ali storitvah odpravijo začnejo  jamčevalni 
roki teči znova. 
 
V primeru uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov je 
MTD BIO upravičen uveljavljati tudi škodo, ki mu je 
nastala zaradi teh zahtevkov. 
 
Dobavitelj izjavlja, da dobavljeno blago ne krši 
nobenih pravic intelektualne lastnine ali drugih 
pravic tretjih oseb in da tretje osebe na 
dobavljenem blagu nimajo nobenih pravic v 
nasprotnem je dobavitelj MTD BIO zavezan 
povrniti vso nastalo škodo iz tega naslova. 

 
 

10. Račun / Plačilo 
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Račun dobavitelja oz. izvajalca storitve mora 
vsebovati vse z računovodskimi standardi 
zahtevane podatke. Če je dobavitelj oz. izvajalec 
zavezanec za DDV mora biti  na računih ločeno 
obračunan DDV. Dobavitelj oz. izvajalec je MTD 
BIO odgovoren v primeru predhodnega poslovanja 
z »missing traderjem« za vse stroške, ki bi jih MTD 
BIO skladno s 76b členom Zakona o davku na 
dodano vrednost lahko naložil davčni organ. 
 
Plačilni rok za dobavljeno blago ali opravljene 
storitve je 60 dni od datuma prejema popolnega 
računa. V primeru plačila do 10 dni po prejetem 
računu dobavitelj oz. izvajalec storitve prizna 4% 
popust ter v primeru plačila med 11 in 30 dnevom 
od prejetega računa 2% popust. 
 
MTD BIO ima pravico račun zavrniti, v kolikor ni 
izdan skladno z naročilom oz. nima vseh 
zahtevanih podatkov, ta pravica MTD BIO pa ni 
vezana na noben rok. V kolikor MTD BIO 
upravičeno zavrne račun, začne rok za plačilo teči 
od prejema pravilnega računa oz, od prejema 
računa, ki vsebuje vse zahtevane sestavine in je 
izdan skladno z računovodskimi standardi in 
naročilom. 
 
Rok za plačilo ne začne teči tudi v primeru, če 
dobavljenemu blagu ali opravljenim storitvam ni 
priložena vsa zahtevana dokumentacija, če je 
blago dobavljeno na drug naslov, kot je naveden v 
naročilu ipd. V takšnem primeru  začne rok teči z 
dnem prejema zahtevanih dokumentov ali pravilno 
izpolnitvijo. 
 
Če je blago dobavljeno ali storitev opravljena pred 
dogovorjenim rokom, določenim v naročilu, začne 
rok za plačilo teči z rokom dogovorjenim v naročilu. 
 
Če je dobavljena manjša količina blaga ali 
opravljen manjši obseg storitev in MTD BIO takšno 
dobavo oz. storitev prevzame je dolžan plačati le 
dejansko dobavljeno blago oz. opravljene storitve. 
 
Če je dobavljena večja količina blaga ali opravljen 
večji obseg storitev je MTD BIO dolžan plačati 
takšno povečano dobavo oz. storitev le v primeru, 
če je predhodno s takšno količino blaga oz. 
obsegom storitev pisno soglašal.  
 

 
11. Pobot 
 
MTD BIO ima pravico pobotati vse terjatve, ki jih 
ima do dobavitelja oz. izvajalca storitve s 
terjatvami, ki jih ima dobavitelj oz. izvajalec storitve 
do MTD BIO. Dobavitelj oz. izvajalec storitve 
soglaša, da se primarno terjatve zapirajo s 
pobotom ter da lahko MTD BIO pobota tudi 
terjatve, ki še niso zapadle. 
 
 
12. Sprememba / Odstop od naročila 
 

MTD BIO je upravičen, da kadarkoli spremeni 
naročilo ali od naročila odstopi. V kolikor dobavitelj 
še ni odpremil blaga oz. izvajalec še ni pričel z 
izvajanjem storitev MTD BIO zaradi spremembe 
naročila ali odstopa od pogodbe ne more nositi 
nobenih posledic.    
 
MTD BIO lahko delno ali v celoti odstopi od 
naročila oz. pogodbe, če prejemnik naročila 
preneha plačevati nasprotne terjatve ali postane 
plačilno nesposoben. 

 
 

13. Orodja / Kalupi / Vzorci / Risbe/Datoteke 
 
Orodja, kalupi, vzorci, modeli, profili, risbe, 
standardni listi, predloge za tisk, izračuni, datoteke, 
softverski programi in/ali druge podlage, ki jih MTD 
BIO izroči dobavitelju oz. izvajalcu storitev v zvezi z 
naročilom se tako kot stvari, ki so z njihovo 
pomočjo izdelane, ne smejo posredovati tretjim 
osebam in tudi ne uporabljati za druge namene kot 
za tiste, določene s pogodbo oz. naročilom. MTD 
BIO ima na stvareh izročenih zaradi naročil 
lastninsko in avtorsko pravico. Dobavitelj oz. 
izvajalec storitve je dolžan na zahtevo MTD BIO 
nemudoma vrniti izročene stvari ne glede na 
dejstvo ali je naročilo sploh izvedeno ali je 
izvedeno delno oz. v celoti.  

 
 
14. Kraj dobave blaga oz. izvedbe naročila 

 
Kraj dobave blaga oz. izvedbe storitev je lokacija, 
ki jo MTD BIO navede v naročilu.  
 
 
15. Pristojnost in pravo 
 
Za razmerja med MTD BIO ter dobaviteljem oz. 
izvajalcem se uporablja slovensko pravo. V 
primeru spora je za odločanje pristojno stvarno 
pristojno sodišče v Mariboru, pri čemer se pravila 
slovenskega mednarodnega zasebnega prava ne 
uporabljajo. 
 
Za MTD BIO so obvezujoča samo pisna naročila in 
pogodbe sklenjene v pisni obliki. Glede reguliranja 
pravnih in ekonomskih odnosov med MTD BIO in 
dobavitelji ter izvajalci storitev glede transporta 
blaga v zvezi z naročili  se uporabljajo 
INCOTERMS 2010 in sicer DDP-dogovorjeni kraj 
dobave.  
 
 
16. Drugo 
 
Če je katerokoli določilo teh nabavnih pogojev 
neveljavno to ne vpliva na ostala določila. 
Neveljavno določilo se nadomesti s takšnim 
določilom, ki najbolj ustreza namenu teh splošnih 
nakupnih pogojev. 
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V primeru neskladja med slovenskim in nemškim 
besedilom, velja slovensko besedilo. 


