
 

 

 
 
 

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI  
 

 
1. PREDMET 

  
Predmet teh pogojev je dogovor o ukrepih za zagotavljanje kakovosti proizvodov, ki jih dobavitelj dobavlja LPKF-ju, 
z upoštevanjem garancije za dobavljene proizvode.  
 
 

2. PODROČJE VELJAVNOSTI  
 

Ti pogoji so sestavni del vseh dogovorov in pogodb za izdelavo in dobavo izdelkov, ki jih sklene LPKF z dobaviteljem, 
kot tudi vseh dodatkov k tem dogovorom in pogodbam. Dobavitelj za vse sklenjene dogovore in pogodbe z LPKF-
jem sprejema te pogoje in se tako izrecno odpoveduje lastnim splošnim pogojem.  
 
 

3. SPLOŠNE TEHNIČNE ZAHTEVE  
 

Dobavitelj jamči, da so njegovi proizvodi skladni s potrjenimi tehničnimi dokumenti, kot so risbe, standardi kakovosti, 
dobavne specifikacije, navodila za preskušanje, in z drugimi, med dobaviteljem in LPKF-jem dogovorjenimi in 
potrjenimi, zahtevami.  
Nadalje dobavitelj zagotavlja, da bo svoje proizvode stalno prilagajal najnovejšemu stanju tehnike. Konstrukcijske, 
tehnološke, lokacijske in kakršnekoli druge spremembe, ki zadevajo izdelke, ki so namenjeni LPKF-ju, je potrebno 
pravočasno javiti. Za vse spremembe je potrebno pridobiti od LPKF-ja ustrezno pisno potrditev.  
 
 

4. PRESOJA DOBAVITELJEVEGA PROIZVODNEGA PROCESA 
  
Dobavitelj dovoljuje, da pooblaščene osebe oziroma predstavniki LPKF-ja po pravočasni predhodni najavi, v 
delovnem času, pri dobavitelju preverijo proces proizvodnje izdelkov za LPKF v njegovih proizvodnih enotah. 
Pooblaščencem LPKF-ja v ta namen dovoljuje vstop v vse tiste proizvodne enote dobavitelja, kjer poteka proizvodnja 
izdelkov za LPKF. Na voljo jim daje vso potrebno dokumentacijo in informacije v zvezi z zagotavljanjem potrebne 
kakovosti izdelkov, zanesljivostjo dogovorjenih dobav ter izpolnjevanja vseh drugih dogovorov. 
Rezultat presoje in predlagani ukrepi izboljšav se navedejo v ustreznem zapisniku, dobavitelj pa jih je dolžan v 
dogovorjenem roku uvesti v svoj sistem zagotavljanja kakovosti.  
 
 

5. DOBAVITELJEVI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI  
 

5.1. Izvedba  
 
Dobavitelj se obvezuje, da bo ustrezno planiral proizvodni proces in zagotovil stalno nadziranje in vzdrževanje 
procesnih parametrov. Zahteve preverjanja zanesljivosti procesov izdelave in dosežene kakovosti izdelkov je 
dobavitelj dolžan dosledno izvajati in v skladu z dogovori posredovati vso potrebno dokumentacijo preverjanja. 
Dobavitelj je dolžan dosledno izvajati vse dogovorjene aktivnosti potrditve izdelkov pred prvo proizvodnjo in ob vsaki 
njegovi pomembni spremembi.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5.2. Dokumentacija 

  
Dokumentacija v zvezi z izvedenimi preskusi se mora hraniti v skladu z dogovori med LPKF-jem in dobaviteljem. Čas 
hranjenja je minimalno vsota časa izdelave izdelka in časa zagotavljanja garancije podaljšana za eno leto. V kolikor 
se dokumentacija hrani pri dobavitelju, je ta odgovoren za vsako njeno uničenje ali izgubo, pa tudi za vsako škodo, 
ki bi nastala zaradi uničenja ali izgube dokumentacije.  
Ob začetku dobav novega materiala je dobavitelj dolžan samoiniciativno posredovati LPKF-ju eventualno potrebne 
varnostne liste za dobavljen material/izdelek/snov in ustrezno izjavo o (ne)vsebnosti nevarnih snovi v dobavljenem 
materialu/izdelku/snovi v skladu z direktivami Evropske komisije 2002/95 (RoHS). 
V primeru, da je dobavitelj posredoval izjavo o (ne)vsebnosti nevarnih snovi, kjer potrjuje ustreznost svojih materialov 
RoHS, LPKF-ju, LPKF-jev kupec ali tretja neodvisna institucija pa ugotovi odstopanje od direktiv, dobavitelj prevzame 
vse stroške postopka, nadomestila izdelkov in morebitnega uničenja obstoječih.  
 

5.3. Posebna odobritev neustreznih izdelkov 
  
Za izdelke, ki ne ustrezajo vsem dogovorjenim zahtevam, mora dobavitelj od LPKF-ja pridobiti dovoljenje za dobavo 
pod posebnimi pogoji.  
Izdelki, za katere obstaja posebna privolitev, morajo biti posebej označeni.  
Posebna privolitev pomeni dovoljenje samo za konkretno dobavo, na katero se privolitev nanaša.  
 

5.4. Poddobavitelji 
  
Zahteve, ki jih LPKF postavlja svojim dobaviteljem, morajo le-ti prenašati do svojih dobaviteljev. Vsi proizvajalci, ki 
so vključeni v proizvodno – nabavno verigo morajo pri svojem delu uporabljati ustrezne sisteme vodenja kakovosti, 
saj je edino tako mogoče zagotoviti kakovost končnega proizvoda.  
LPKF si pridržuje pravico, da po potrebi opravi presojo procesa pri poddobavitelju. V tem primeru je dobavitelj dolžan 
presojo organizirati in pri tem aktivno sodelovati.  
 
 

6. KAKOVOST S STRANI LPKF  
 
Pred prvo dobavo novih ali spremenjenih izdelkov, prvo dobavo izdelkov izdelanih po novih ali spremenjenih 
proizvodnih postopkih, oziroma dokumentaciji, predloži dobavitelj LPKF-ju prve vzorce skupaj z ustreznim poročilom 
o prvih vzorcev. Vzorci morajo biti izdelani v pogojih redne proizvodnje. Dobavljeni morajo biti v dogovorjeni količini 
in posebej označeni.  
Rezultate preskusov prvih vzorcev LPKF sporoči dobavitelju na dogovorjeni način.  
LPKF opravlja v okviru lastnega sistema nadziranja kakovosti in glede na predhodne rezultate presojanja kakovosti 
izdelkov dobavitelja, redno ali občasno, vhodne preskuse. 
V primeru ugotovitve neustrezne kakovosti dobavljenih izdelkov LPKF nemudoma obvesti dobavitelja in se z njim 
dogovori za ustrezno rešitev. Če sporazum ni možen, lahko LPKF pošiljko v celoti zavrne ali pa jo 100% preskusi na 
stroške dobavitelja.  
V primeru, ko se sporno stanje dobavljenih izdelkov pokaže šele ob njihovi vgradnji, lahko LPKF uveljavlja 
reklamacijo po odkritju takega stanja.  
Dobavljene količine izdelkov, ki jih dobavitelj zaradi ugotovitve neustrezne kakovosti izdvoji in/ali dodela in jih 
ponovno pošilja, je potrebno posebej označiti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Kakovost dobavljenega blaga mora ustrezati zahtevam dostavljeni dokumentaciji, ki ga je posredoval naročnik. V 
primeru neustrezne kvalitete je naročnik upravičen do brezplačnega popravila blaga ali zamenjave. Reklamacijski 
rok je upravičen, dokler naročnik dobavljenega blaga ne uporabi v proizvodnji in ugotovi njegovo ustreznost.  
Dobavitelj je dolžan blago ustrezno embalirati in označiti s podatki, ki jih zahteva naročnik, ter blago dostaviti na 
naročnikov naslov. 
 
 

7. GARANCIJA  
 

Garancijski rok za izdelke, ki jih dobavitelj dobavi LPKF-ju, se končuje 24 mesecev po njihovi dobavi oziroma takrat, 
ko preneha garancija LPKF-ja do končnega kupca.  
Zaradi zamenjave okvarjenega izdelka dobavitelja v času garancije, se garancijska doba podaljša za čas, ki je enaka 
trajanju prekinitve uporabe zaradi okvare, za zamenjan izdelek pa garancijska doba teče znova v celoti.  
V primeru reklamacije je dobavitelj dolžan v roku 24 ur po prejemu reklamacijskega zapisnika s strani LPKF-ja 
pristopiti k odpravi napake in jo brezplačno odpraviti takoj, oziroma v najkrajšem možnem času. Če dobavitelj v roku 
3 dni napake ne odpravi, oziroma se dogovori z naročnikom, lahko LPKF napako odpravi sam, vse nastale stroške 
pa zaračuna dobavitelju 
LPKF ima pravico, da v primeru, ko dobavitelj ne odpravi in ne plača povzročene škode, zadrži plačilo po fakturah 
dobavitelja oz. obveznosti plačila škode pobota s svojimi obveznostmi do dobavitelja.  
 
 

8. NEODKRIVANJE PODATKOV TRETJIM OSEBAM  
 

Stranki se medsebojno zavezujeta, da strokovnih, tehničnih in poslovnih podatkov v zvezi s tem sporazumom ne 
bosta posredovali tretjim osebam brez pismene privolitve druge stranke, prav tako pa teh podatkov ne bosta 
nepooblaščeno izkoriščali v lastne poslovne namene. 
Vse navedene podatke bosta stranki obravnavali kot poslovno skrivnost. Dobavitelj je dolžan spoštovati zaupnost 
najmanj (10) let po prenehanju dobav. 
 
 

9. UPORABA PREPUŠČENIH PROIZVODNIH SREDSTEV, MATERIALOV IN DOKUMENTACIJE  
 

Modele, vzorce, proizvodne naprave, orodje, merilne in preskusne priprave, materiale, standarde, risbe, tiskana 
gradiva, dobavne specifikacije in drugo intelektualno lastnino, ki jo LPKF prepušča ali razkriva dobavitelju, sme le-ta 
uporabljati izključno za izpolnjevanje dobav izdelkov in storitev LPKF-u. O tem ne sme informirati tretje osebe oziroma 
jih tudi sam zase ne sme uporabljati brez LPKF-ga pisnega soglasja.  
Dobavitelju je prepovedana prijava pridobitve industrijske in intelektualne lastnine nad prototipi ali elementi prototipov 
ali katerem koli drugem elementu ali informacijah, ki jih dobi od LPKF-ja.  
 
 

10. NAJUGODNEJŠI POGOJI ZA NAROČNIKA: 
 

Dobavitelj se zaveže, da bo za blago, ki ga dobavlja naročniku, ves čas zagotavljal najugodnejše cene in ostale 
pogoje, kar pomeni, da cene in drugi pogoji ne bodo manj ugodni, kot tisti, ki jih ponuja drugim svojim kupcem oziroma 
naročnikom. Naročnik bo avtomatično deležen ugodnosti nižjih cen, ki bi jih dobavitelj za enako blago ponujal drugim 
kupcem oziroma naročnikom. Dobavitelj se zaveže sam na lastno pobudo obvestiti naročnika o bolj ugodnih pogojih 
(vključujoč nižje cene), ki bi jih nudil tretjim osebam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

11. KOLIČINSKE NAPOVEDI:  
 

Naročnik lahko dobavitelju poda oceno ali napoved predvidenih potrebnih količin blaga. Dobavitelj se zaveda in 
soglaša, da so take napovedi le v informativne namene. Naročnik ne odgovarja za točnost napovedi, ki so 
posredovane dobavitelju. 
 

 
12. SPREJEM OBVEZNOSTI: 

 
Dobavitelj izjavlja, da mu je poznano, da je blago, ki ga po tej pogodbi dobavlja naročniku, namenjeno za uporabo 
ali vgradnjo v visokotehnološke sisteme, dele, sestavne dele ali druge končne izdelke in vnaprej soglaša z daljšimi 
garancijskimi roki, odgovornostjo za škodo, zagotavljanjem nadaljevanja proizvodnje in drugimi posledicami take 
uporabe blaga. 

 
 

 
13. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK: 

 
Dobavitelj se zavezuje, da bo proizvode ali storitve, ki so predmet te pogodbe, izvedel ali izročil naročniku v njegovo 
razpolaganje in posest, skupaj s pripadajočo dokumentacijo. 
 
Dobavitelj se zavezuje, da bo dostavljenemu blagu priložena dobavnica, obrazec o poreklu proizvoda (v primeru, da 
nima dolgoročne izjave o poreklu), račun pa bo dostavil najkasneje 5 (pet) dni po dostavi blaga. 
 
 

14. POGODBENA KAZEN: 
 
V kolikor dobavitelj naročniku ne dobavi blaga oziroma ne opravi pogodbenih del v predvidenem roku, ima naročnik 
pravico zaračunati pogodbeno kazen v višini  1% od naročila za vsak dan zamude, vendar skupaj največ 10% cene 
posamezne dobave. 
 
Hkrati ima naročnik pravico zaračunati za nastalo materialno škodo, ki bi nastala zaradi neizpolnjenih obveznosti v 
določenem izvedbenem roku, kot je npr. pogodbena kazen, ki bi jo naročnik utrpel pri svojih poslovnih partnerjih, kot 
to določa Obligacijski zakonik (Ur.l. RS, št. 83/2001). 
 
 
 

15. SPREMEMBE IN DOPOLNILA  
 

Spremembe in dopolnila teh pogojev so možna le v pisni obliki. 
 


