od

1926

90 godina

Đuro Đaković Montaža d.o.o. Slavonski Brod
Opći uvjeti za nabavu i isporuku roba i usluga; 2017 godina
1.
Opće napomene, opseg primjene
1.1 Ovi opći uvjeti su sastavni dio ugovora i/ili narudžbi koje zaključuje Đuro Đaković Montaža d.o.o.. Slavonski
Brod u svojstvu Naručitelja roba i usluga (u daljnjem tekstu „Naručitelj“). Ovi opći uvjeti primjenjivat će se
prema obrtnicima, privatnim i javnim pravnim osobama te svim drugim zakonom priznatim oblicima
udruživanja koji prema Naručitelju nastupaju kao Isporučitelji Usluga.
1.2 Isporučitelj je suglasan da prihvaća ove Opće uvjete bez prigovora i da se isti primjenjuju na pojedinačne
poslovne odnose Isporučitelja s Naručiteljem. Ukoliko su između Naručitelja i Isporučitelja ugovoreni posebni
uvjeti za određenu narudžbu/ugovor primjenjuju se ti posebni uvjeti. Opći uvjeti koji nisu promijenjeni tim
posebnim uvjetima ostaju na snazi.
1.3 Opći uvjeti poslovanja Isporučitelja neće se primjenjivati na odnose između Naručitelja i Isporučitelja.
2.
Ponuda, naknadni dogovori, zabranjena reklamiranja
2.1 Isporučitelj može otkazati narudžbu Naručitelja u pisanoj formi maksimalno 2 dana od prijema narudžbe ili
poziva na sklapanje ugovora, ako drugačije nije dogovoreno.
2.2 Svi dodatni usmeni dogovori, ograničenja, dopune i/ili dodatci pojedinom ugovornom odnosu, da bi bili važeći,
moraju biti potvrđeni u pisanoj formi od strane Naručitelja.
2.3 Korištenje pojedinih narudžbi/ugovora kao referenci i/ili u svrhu reklamiranja Isporučitelja zahtjeva prethodno
pisano odobrenje Naručitelja.
3.

Crteži, modeli, alati
Vlasništvo i /ili intelektualno pravo i/ili autorska prava i/ili bilo koja druga prava Naručitelja koja proizlaze iz
bilo kojeg nacrta, skice, modela, uzorka, kalkulacije, plana ili bilo kojeg drugog dokumenta Naručitelja kojeg
je Naručitelj stavio Isporučitelju na raspolaganju radi izvršenja pojedine narudžbe/ugovora ostaju zadržana.
Navedene dokumente Isporučitelj smije koristiti samo u svrhu koja je potrebna radi realizacije pojedine
narudžbe/ugovora i isti ne smiju biti umnožavani i/ili predani trećim osobama bez prethodnog pisanog
odobrenja Naručitelja. Sva dokumentacija koja je Isporučitelju predana radi realizacije narudžbe/ugovora,
mora po realizaciji narudžbe/ugovora biti vraćena Naručitelju bez posebnog pisanog zahtjeva i bez troškova
za Naručitelja. Isporučitelj će navedenu obvezu prenijeti i na sve treće osobe kojima je predao dokumentaciju
Naručitelja.
Isporučitelj je odgovoran Naručitelju za svaki gubitak i/ili štetu nastalu uslijed povrede obaveze čuvanja
poslovne tajne od strane Isporučitelja i trećih osoba kojima je dokumentaciju stavio na raspolaganje.

4.

Odgovornost za tehničke informacije
Suglasnost Naručitelja za nacrte, kalkulacije i/ili druge dokumente Isporučitelja, ne umanjuje isključivu
odgovornost Isporučitelja za adekvatnost roba/usluga. Isto se odnosi i na prijedloge, preporuke i/ili druge
savjete Naručitelja.

5. Kontrole
5.1 Nakon pravovremene prethodne obavijesti, Naručitelj i/ili njegovi zaposlenici i/ili treće osobe imenovane od
strane Naručitelja imat će pravo pristupa u proizvodne pogone i skladišta Isporučitelja i/ili njegovih
podizvođača i/ili pod isporučitelja, a sve sa ciljem kontrole izvođenja radova, provjere da li se koriste
odgovarajući materijali i eventualnog angažiranja potrebnih dodatnih stručnjaka i/ili mjera.
5.2 Kontrole iz točke 5.1. neće predstavljati preuzimanje usluga u pravnom smislu, te njihovo provođenje ni na
koji način ne isključuje odgovornost Isporučitelja za adekvatnost Usluge. Činjenica da je kontrola obavljena
nije osnova za prigovor da je Naručitelj svojom nepažnjom imao bilo kakav utjecaj na neadekvatnost Usluge
ukoliko se ista naknadno utvrdi.
6.

Rezervni dijelovi
Isporučitelj jamči da će za naručene Usluge Naručitelju osigurati nabavu svih rezervnih dijelova i potrošnih
materijala potrebnih za adekvatnu funkciju Usluge i to za period od najmanje 10 godina od dana isteka
(jamstvenog) garancijskog roka.

7.
Transport i označavanje opasnih tvari
7.1 Odgovornost je Isporučitelja da prije prihvata narudžbe Naručitelja, provjeriti da li Usluge i/ili njezini sastavni
dijelovi moraju biti klasificirani u zemlji porijekla, zemlji odredišta i/ili bilo kojoj tranzitnoj zemlji kao opasne tvari
(npr. boje, ljepila, kemikalije, tj. zapaljive, hrđajuće, eksplozivne, otrovne, radioaktivne materije). O prethodno
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navedenim slučajevima Isporučitelj mora bez odgode obavijestiti Naručitelja. Isporučitelj će najkasnije na
dan prihvaćanja narudžbe, Naručitelju poslati pravno valjanu deklaraciju potrebnu za otpremu robe sukladno
važećim propisima.
7.2 U vezi pakiranja, označavanja, prijevoza i deklaracije o opasnim tvarima, Isporučitelj je dužan pridržavati se
domaćih i međunarodnih propisa koji se primjenjuju u pojedinačnim slučajevima za pomorski, zračni,
željeznički i/ili cestovni prijevoz.
Svaki dodatni obvezujući propis zemlje odredišta isporuke Isporučitelj također mora poštivati ako je zemlja
isporuke navedena u narudžbi.
7.3 Isporučitelj je odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja nastane uslijed netočne informacije navedene u
deklaraciji ili nastane kao rezultat nepridržavanja važećih propisa za postupanje s (pakiranje, otprema,
skladištenje, itd.) opasnim tvarima.
8.

Izvozne dozvole
Isporučitelj je dužan obavijestiti Naručitelja u pisanoj formi najkasnije na dan prihvata narudžbe ako i u kojoj
mjeri su potrebne izvozne dozvole za cijelu ili dio naručene Usluge ili ako neki posebni uvjeti moraju biti
ispunjeni odnosno ako su Usluge podložne izvoznim ograničenjima.

9.
Cijene, fakturiranje, termini i uvjeti plaćanja, zakašnjenje u plaćanju
9.1 U ugovoru /narudžbi navedene ugovorne cijene su obvezujuće. Cijene ne uključuju PDV.
9.2 Osim ako nije drugačije posebno navedeno u pisanoj formi, cijene su CPT (imenovano mjesto) prema
INCOTERMS 2010.
9.3 Plaćanje se izvršava u roku 90 dana nakon završetka i pravilnog ispunjenja ugovora/narudžbe te prijema
ispravne fakture (90 dana, računajući od datuma prijema ispravne fakture). Ukoliko se plaćanje izvrši prije
ugovorenog roka faktura se umanjuje do 3%, proporcionalno vremenu u kojem je faktura ranije plaćena.
9.4 Kod ugovorenih obročnih plaćanja, datum dospijeća shodno članku 9.3 računa se od datuma prijema ispravne
fakture za pojedinu ratu (obrok). Ako je ugovoreno i ispunjenje određenih posebnih uvjeta smatrat će se da
fakturirani iznos nije dospio sve dok nisu ispunjeni ti posebni uvjeti. Ako je Naručitelj dao osiguranje trećoj
osobi za moguće greške na Uslugama Isporučitelja, fakturirani iznos će dospjeti tek kad Isporučitelj dostavi
Naručitelju adekvatno osiguranje za odnosnu Uslugu (zadržavanje plaćanja). Ugovorena obročna otplata ne
oslobađa Isporučitelja od njegove obaveze da Naručitelju dostavi detaljan račun za sve usluge i izvršene
radove u završnoj fakturi. ( Završni račun)
9.5 Kod avansnog plaćanja, Naručitelj će izvršiti plaćanje Isporučitelju tek nakon prijema ispravnoga predračuna
i bankarske garancije za povrat uplaćenog avansa, dostavljena bankarska garancija mora biti izdana na rok
koji je 30 dana duži od roka isporuke robe/usluge.
9.6 Smatra se da je Naručitelj u zakašnjenju samo ako je Isporučitelj prethodno poslao pisanu opomenu
Naručitelju.
9.7 Naručitelj nije u kašnjenju ako je postupao u dobroj vjeri u pogledu svojih prava na prigovor Isporučitelju zbog
iznosa računa ili prava na zadržavanje plaćanja.
9.8 U slučaju zakašnjenja, Isporučitelj ima pravo na Zakonske zatezne kamate u skladu s propisima RH.
9.9 Plaćanja od strane Naručitelja ni na koji način ne predstavljaju priznanje u smislu konačnog preuzimanja
ugovorene Usluge i njezine adekvatnosti.
10. Kompenzacija, cesija
10.1 Naručitelj ima pravo na prigovor kompenzacije u skladu sa ZOO RH.
10.2 Naručitelj ima pravo zahtijevati, a Isporučitelj je obvezan prihvatiti cesiju onih potraživanja koje Naručitelj ima
prema društvima koja su povezana s Isporučiteljom u smislu Zakona o trgovačkim društvima RH (ZTD RH)
10.3 Eventualni sporovi o visini iznosa naknade koja treba biti plaćena Isporučitelju ne daju mu pravo
na obustavu pružanja Usluge u cijelosti ili djelomično.
11. Rokovi, propust u isporuci
11.1 Rokovi navedeni u ugovoru/narudžbi su obvezujući. Usluge izvršene prije roka zahtijevaju pismeno odobrenje
Naručitelja.
11.2 Isporučitelj je dužan bez odgode i u pisanoj formi obavijestiti Naručitelja o svim okolnostima koje bi mogle
uzrokovati nemogućnost ispunjenja ugovorenih rokova, a o kojim je okolnostima Isporučitelj imao ili morao
imati saznanje.
11.3 Pored zahtjeva za ispunjenje obveze, Naručitelj ima pravo od Isporučitelja zahtijevati plaćanje ugovorne
kazne u visini od 0,3% ugovorene vrijednosti narudžbe/ ugovora za svaki započeti dan kašnjenja, ali ukupno
ne više od 5% ugovorene cijene shodno članku 9.1. Neovisno od ugovorne kazne, Naručitelj ima pravo od
Isporučitelja zahtijevati naknadu bilo koje druge štete koju je pretrpio zbog kašnjenja.
11.4 Naručitelj je ovlašten, na trošak Isporučitelja, sam izvršiti usluge koje nije izvršio Isporučitelj ili može tražiti da
to učine treće osobe ako Isporučitelj kasni a Naručitelj mu je odredio dodatni rok koji je bezuspješno protekao
i/ili ako postoje posebne okolnosti koje uzimaju u obzir interes obje strane.
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U slučaju iz ovoga članka, Isporučitelj će na svoj trošak omogućiti Naručitelju pristup svim potrebnim
informacijama i staviti mu na raspolaganje svu dokumentaciju koja je potrebna za adekvatno ispunjenje
ugovora/ narudžbe.
U slučaju iz ovoga članka, a ako Isporučitelj i/ili bilo koja treća strana angažirana od strane Isporučitelja imaju
pravo intelektualnog vlasništva čije je korištenje potrebno radi ispunjenja obveze/ adekvatnosti usluge,
Isporučitelj će na svoj trošak i u mjeri kojoj je to potrebno omogućiti Naručitelju korištenje tih prava. U
svakom slučaju Isporučitelj će osloboditi Naručitelja od svih zahtjeva i tužbi trećih osoba s osnova povrede
intelektualnog vlasništva prilikom pružanja ugovorene Usluge i/ili korištenja Naručiteljevog prava reguliranog
ovim člankom.
12. Prijenos potraživanja
Potraživanja prema Naručitelju mogu biti prenesena na treće osobe samo ako je Naručitelj prethodno dao
svoj pisani pristanak.
13. Prijenos rizika
Isporučitelj snosi rizik sukladno rokovima i uvjetima isporuke ugovorenih za svaki pojedinačni slučaj.
14. Dokumenti
Isporučitelj je dužan navesti na svim otpremnicama i drugim dokumentima o isporuci, broj narudžbe Naručitelja
i sva ugovorena dodatna označavanja. Ukoliko zbog ne adekvatnog označavanja Naručitelju nastane šteta,
(npr. kašnjenja ili dodatni troškovi) sve troškove snosi Isporučitelj.
15. Odgovornost za nedostatke, prijava nedostataka, jamstveni rok
15.1 Isporučitelj jamči da su njegove Usluge u skladu s prihvaćenim standardima, da odgovaraju dogovorenoj
kvaliteti, imaju garanciju i nemaju materijalnih oštećenja.
15.2 Naručitelj ima pravo prigovora radi materijalnih i pravnih nedostataka u skladu s ZOO RH.
Naručitelj ima pravo ukloniti nedostatak sam ili angažirati treću osobu na trošak Isporučitelja ako Isporučitelj
taj nedostatak ne ukloni u razumnom roku. Naručitelj može od Isporučitelja zahtijevati predujam za realno
očekivane troškove radi uklanjanja nedostataka.
15.3 U slučaju iz prethodnog članka adekvatno se primjenjuje članak 11.4.
Sve troškove nastale tijekom vremenskog razdoblja potrebnog za otklanjanje nedostataka, uključujući trošak
demontaže, montaže, putovanja, prijevoza, pakiranja, osiguranja, carine i ostale takse, kontrole i tehničkih
ispitivanja snosi Isporučitelj.
15.4 Jamstveni rok ističe, ako nije drugačije dogovoreno u pisanoj formi, nakon 36 mjeseci od dana prijenosa rizika
(članak 13).
15.5 U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je Naručitelj bio lišen uporabe stvari.
Međutim, kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok
počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari.
16. Odgovornost, odšteta, pokriće osiguranja za proizvode
16.1 U opsegu u kojem je Isporučitelj odgovoran za nedostatke proizvoda ili nepoštivanje zakonskih propisa, on
mora zaštiti Naručitelja od svih šteta i/ili eventualnih potraživanja od strane trećih osoba na prvi poziv. Osim
toga, Naručitelj ima pravo na naknadu svih troškova a posebno onih koji bi mogli nastati za slučaj povlačenja
odnosne usluge (proizvoda) s tržišta zbog neotklonjivih nedostataka. U slučaju iz ovoga članka, Isporučitelj
će bez odgode obavijestiti Naručitelja o opsegu i razlogu povlačenja usluge (proizvoda) s tržišta. Sva ostala
na zakonu utemeljena potraživanja Naručitelja ostaju na snazi.
16.2 Isto vrijedi i kada se nedostaci na proizvodu pripisuju radovima koje su izveli Isporučiteljevi pod izvođači, pod
dobavljači /pod isporučitelji.
16.3 Isporučitelj je dužan imati ugovorenu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti, te dokaz o ugovorenoj
polici (potvrdu o osiguranju/polici) dostaviti Naručitelju na njegov pisani zahtjev
17. Odgovornost za zaštitu okoliša
Isporučitelj je odgovoran za sve gubitke i naknadu štete uzrokovane proizvodom, a koje su štete posljedica
Isporučiteljeva ne poštivanja pozitivnih propisa tijekom realizacije Usluga, a u odnosu na zaštitu okoliša, zraka,
voda, zbrinjavanja otpada ili bilo kojeg drugog propisa iz područja zaštite okoliša. Isporučitelj će osloboditi
Naručitelja od svih zahtjeva i tužbi trećih osoba nastalih na osnovu odredbi ovoga članka.
18. Odgovornost
18.1 Isporučiteljeva odgovornost prema Naručitelju regulirana je Zakonom o obveznim odnosima RH.
18.2 Isporučitelj će zaštititi Naručitelja od bilo kojeg zahtjeva trećih osoba za naknadu štete a koji se zahtjevi odnose
na djelatnost Isporučitelja, njegovih zastupnika, suradnika i/ili pod isporučitelja a u vezi su s odnosnim
ugovorom/narudžbom Naručitelja.
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19. Viša sila
Samo prirodne katastrofe i rat će se smatrati događanjima više sile.
20. Raskid
Naručitelj je ovlašten raskinuti pojedini ugovor/narudžbu ako Isporučitelj obustavi isporuku ili ako se nad njim
pokrene stečajni postupak.
21. Prava trećih osoba
Isporučitelj jamči da njegove Usluge i/ili materijali nisu opterećeni nikakvim pravima trećih osoba, uključujući
intelektualno vlasništvo i/ili autorska prava. U slučaju bilo kakvih zahtjeva od strane trećih osoba Isporučitelj
je u obvezi Naručitelja osloboditi svih odgovornosti prema trećim osobama. Dužnost oslobađanja od
odgovornosti odnosi se i na naknadu svih troškova koje je pretrpio Naručitelj a koji su nastali iz i/ili u svezi
sa zahtjevom trećih osoba.
22. Podizvođači
Ukoliko to smatra svrsi shodnim i ukoliko je to potrebno da bi se Usluga realizirala u ugovorenom roku,
Naručitelj ima pravo izvršiti direktna plaćanja Isporučiteljevim pod izvođačima i pod dobavljačima koja će se,
pod uvjetom da se odnose na zakonska potraživanja pod izvođača prema Isporučitelju, smatrati plaćanjima
za pružanje usluge u odnosu na Isporučitelja . Naručitelj će za taj iznos umanjiti svoja plaćanja prema
Isporučitelju.
23. Djelomična ništavost
U slučaju da pojedine odredbe ovih uvjeta budu proglašene ništavim, ostale odredbe ostaju na snazi a
ugovorne će strane ništavu odredbu zamijeniti važećom koja je po smislu i svrsi najbliža ništavoj odredbi.
24. Nadležnost, mjerodavno pravo
24.1 Sve sporove koji proizađu iz ili u svezi s pojedinim Ugovorima /narudžbama između Naručitelja i Isporučitelja
stranke će nastojati riješiti sporazumno, ako u tome ne uspiju i ako drugačije nije pisano dogovoreno, nadležan
je stvarno nadležni sud u Slavonskom Brodu.
24.2 Mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.
25. Zaštita na radu i zaštita okoliša
25.1 Naručitelj je u svrhu ispunjavanja zahtjeva norme ISO 14001 : 2004 i BS OHSAS 18001 : 2007, usvojio
smjernice za vanjske izvođače radova sa ciljem: Sprečavanja ozljeda na radu i zaštite okoliša.
Podizvođač je dužan slijediti sve zahtjeve koje propisuje dokument „Smjernice za vanjske izvođače radova“,
kao i sve zahtjeve regulirane važećim zakonskim propisima.
25.2 Naručitelj je u svrhu ispunjavanja zahtjeva norme ISO 14001 : 2004 i BS OHSAS 18001 : 2007, usvojio
smjernice za vanjske usluge prijevoza sa ciljem sprečavanja ozljeda na radu i otklanjanja negativnih utjecaja
na okoliš. Dobavljač (uključujući i njegove podizvođače) se obvezuje da će poštivati sve zahtjeve koje
propisuje dokument „Smjernice za vanjske usluge prijevoza“, kao i sve zahtjeve regulirane važećim zakonskim
propisima.
25.3 Zaštita na radu i Zaštita okoliša
Tvrtka ima certificirani sustav zaštite okoliša ISO 14001:2004 i sustav zaštite zdravlja i sigurnosti na radu BS
OHSAS 18001:2007 s ciljem otklanjanja negativnih utjecaja na zdravlje, sigurnost i okoliš.
U tu svrhu tvrtka je propisala smjernice za podizvođače, vanjske izvođače radova.
Podizvođači i dobavljači se obvezuju da će poštivati obveze iz navedenih smjernica.
26. Kodeks ponašanja
Naručitelj posluje u skladu s osnovama i načelima etike, važećim Zakonima, te načelima Global Compact
inicijative Ujedinjenih naroda. Isporučitelj se isto tako obvezuje da će svoje poslovanje ravnati u skladu s
principima Global Compact inicijative UN-a, Kodeksa ponašanja i važećih Zakona. Stupanjem u poslovne
odnose s Naručiteljem, Isporučitelj se obvezuje potpisati Izjavu o prihvaćanju Kodeksa ponašanja za
podizvođače i dobavljače. Predmetna Izjava sastavni je dio ovih Općih uvjeta. Isporučitelj se obvezuje da će
Izjavu vlastoručno potpisati i istu u roku 8 dana od dana primitka vratiti Naručitelju radi njegove evidencije. U
slučaju da Isporučitelj odbije potpisati predmetnu Izjavu ili istu ne dostavi Naručitelju u za to predviđenom
roku, Naručitelj je ovlašten raskinuti ugovor/poslovni odnos i zahtijevati naknadu štete.
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