Prodajni in dobavni pogoji Baumüller Dravinja d.o.o.
1. Obveznost in sklenitev pogodbe
Dobave in storitve s strani družbe Baumüller Dravinja d.o.o., v nadaljevanju Baumüller, se
vršijo izključno na podlagi teh splošnih pogojev. Ti splošni pogoji so bistvena sestavina
dobavnih pogodb in veljajo s podelitvijo naročila za sprejete. Pri stalnih poslovnih odnosih
veljajo ti splošni pogoji tudi za bodoče pogodbe. Poslovni pogoji pogodbenih partnerjev, ki se
razlikujejo/so si v nasprotju s temi splošnimi pogoji, so veljavni le, če je Baumüller
izrecno/pisno priznal njihovo veljavnost. V kolikor se pogodbeni partner s tem ne strinja,
mora o tem Baumüllerja takoj pisno opozoriti. V tem primeru lahko Baumüller svojo ponudbo
umakne in pogodbeni partner v zvezi s tem zoper Baumüllerja ne more imeti nikakršnih
zahtevkov. V kolikor so dobave podvržene zunajgospodarskim dolžnostim, še zlasti
slovenskim in/ali izvoznim omejitvam v skladu s smernicami/zakoni Evropske unije,
izvoznim kontrolam, ali siceršnjim embargom, je kupec dolžan vsa predmetna določila
upoštevati na lastno odgovornost in pridobiti vsa potrebna dovoljenja.
2. Ponudbe
a) Ponudbe so brez obligacij, neobvezujoče in veljajo s pridržkom založenosti z materialom.
Za spremembe in dopolnitve je potrebna pisna potrditev. Pridržana je pravica do vmesne
prodaje. Cene so določene kot fiksne cene le, če je tako izrecno dogovorjeno v posameznem
primeru.
b) Kupcu prepuščeni testi/vzorci veljajo kot približno merilo za mero, težo, kakovost ter
barvo/barvni odtenek in ne zavezujejo Baumüllerja niti, če naročilo temelji na prepuščenem
testu/vzorcu. Enako velja tudi za vso dokumentacijo posredovano kupcu (slike, risbe, podatki
o teži, podatki o meri), razen če ni bila izrecno označena kot obvezujoča. Dopustna so
odstopanja v skladu z relevantninim tehničnimi normativi, kot na primer DIN, RAL, RL/VDI
VDE, ali veljavnimi običaji. Izrecno so dopustna odstopanja, še zlasti zaradi nujnih tehničnih
sprememb.
c) Pogodbene stranke so soglasne, da te informacije/Know-How predstavljajo poslovno
skrivnost Baumüllerja. Brez predhodnega izrecnega pisnega soglasja Baumüllerja ta
dokumentacija/listine tretjim, brez izjem, ne sme biti dostopna. Še zlasti to velja za vse sporne
primere.
3. Cene
Dobave se pakirajo in (prevozno) zavarujejo izključno po navodilu in na stroške kupca. Na
zahtevo je potrebno ovojni material nemudoma franko in brezplačno vrniti. V primeru
dobavnega roka, daljšega kot 4 mesece, je Baumüller upravičen kupcu zaračunati sorazmerno
zvišanje stroškov (material, izdelava, montaža, osebje, dobava in podobno). V tem primeru
veljajo kot dogovorjene cene cene Baumüllerja na dan dobave. Baumüller lahko tudi po
sklenitvi pogodbe, v sorazmerju s povzročenimi stroški, spremeni cene, če pride do
spremembe materiala ali spremembe izvedbe iz razloga, ker kupčeva dokumentacija, vzorci
niso bili skladni z dejanskim razmeram.
4. Obseg dobave in dobavni rok
a) Za obseg dobave in storitev je odločilno izključno pisno potrjeno naročilo.
b) Do odpreme pošiljke so dovoljene (neznatne) tehnične spremembe/izboljšave. Še posebej
so dopustne takšne tehnične spremembe, ki niso bile predvidljive ob sklenitvi pogodbe in
pozitivno vplivajo na dogovorjeni obseg storitev. Dobavni roki izhajajo iz dogovorov
pogodbenih strank in so približni. Pogoj za njihovo upoštevanje s strani Baumüllerja je, da so
med pogodbenima strankama razjasnjena vsa trgovska/tehnična vprašanja in je kupec izpolnil
vse svoje obveznosti, kot na primer pridobitev potrebnih potrdil/dovoljenj, nakazilo
dogovorjenega predplačila in pravočasne dostave materiala. V primeru neizpolnjevanja tega,
se dobavni rok ustrezno podaljša. Navedeno ne velja, če je za zamudo odgovoren Baumüller.
c) Upoštevanje dobavnega roka velja s pridržkom pravilne/pravočasne dobave Baumüllerju. V
primeru nepravočasne dobave s strani dobavitelja Baumüllerju, je tudi Baumüller sorazmerno
oproščen držati se dobavnega roka. Slednje velja v primeru, da je Baumüller pri dobavitelju
pravilno naročil.
d) Baumüller se je držal dobavnega roka, če je do njegovega izteka predmet dobave zapustil
Baumüllerjev obrat ali je Baumüller sporočil, da je pošiljka pripravljena. Za pravilnost
prevzema je, razen v primeru upravičene odklonitve, odločilen termin prevzema, v pomoč pa
je tudi obvestilo o pripravljenosti prevzema. Če pride do zakasnitve pošiljke oziroma
prevzema/sprejema predmeta dobave iz razlogov na strani kupca, se kupcu zaračunajo stroški,
nastali zaradi zakasnitve prevzema.
e) Če je nespoštovanje dobavnega roka posledica višje sile (upor/vojna/teroristična dejanja,
stavka, izprtje, izčrpanje surovin, omejitev) ali drugih dogodkov zunaj vpliva Baumüllerja, se
dobavni rok podaljša vsaj za obdobje odprave motenj v proizvodnji. Baumüller bo kupcu
nemudoma sporočil začetek in konec omenjenih omejitev. V primeru dolgotrajnejših motenj v
proizvodnji zaradi zgoraj navedenih razlogov, ali v primeru, če Baumüllerjev dobavitelj
Baumüllerju, brez krivde slednjega, ne dobavi, lahko Baumüller v celoti ali deloma odstopi od
pogodbe, brez odgovornosti za kakršnekoli odškodninske zahtevke. V primerih nemožnosti
oprave storitve mora Baumüller to nemudoma opozoriti. V primeru odstopa od pogodbe s
strani Baumüllerja, se že obojestransko sprejete izpolnitve nemudoma vrnejo nasprotni
stranki.
f) Kupec lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če je za Baumüllerja celotna
storitev pred prehodom odgovornosti dokončno neizvedljiva. Kupec lahko poleg tega odstopi
od pogodbe tudi, če je pri posameznem naročilu izvedba dela dobave nemogoča in ima
upravičen interes za zavrnitev delne dobave. Če temu ni tako, je kupec dolžan plačati
sorazmerni del pogodbene cene, ki se nanaša na delno dobavo. Isto velja pri nesposobnosti.
Dodatno veljajo točke 7, 8 in 9. V zvezi s tem niso možni nikakršni zahtevki. V kolikor
nastopi nezmožnost ali nesposobnost med prevzemno zamudo s strani kupca, ali je kupec
izključno ali pretežno odgovoren za te razmere, je kupec dolžan izpolniti svojo obveznost.
g) Če pride Baumüller v zamudo in zaradi tega kupcu nastane škoda, je kupec upravičen
zahtevati pavšalno odškodnino zaradi zamude. Ta znaša za vsak polni teden zamude 0,5 %,
skupaj pa največ 5 % od vrednosti tistega dela skupne dobave, ki ga kupec zaradi zamude ne
more uporabljati pravočasno ali v skladu s pogodbo. Če se Baumüller nahaja v zamudi in mu
da kupec, upoštevajoč zakonske izjeme, primeren rok za izvedbo storitve, pa se Baumüller
tega roka ne drži, je kupec v skladu z zakonskimi določbami upravičen do odstopa od
pogodbe. Tako odškodninski zahtevki kupca zaradi zamude z dobavo kakor tudi odškodninski
zahtevki namesto dobave, ki presegajo tu navedene okvire, so v vseh primerih zakasnelih
dobav, tudi po poteku morebiti danega roka za dobavo dobavitelju, upoštevajoč omejitve iz
točk 7, 8 in 9, izključeni.
h) Primerne delne dobave so dopustne in se zaračunajo v skladu z njihovo vrednostjo.
5. Prehod odgovornosti, prevzem
Odgovornost preide na kupca brž, ko predmet dobave zapusti Baumüllerjev obrat. To velja
tudi v primeru delnih dobav in v primeru, ko je Baumüller prevzel stroške dobave ali dostave
in namestitve. Za prehod odgovornosti je odločilen prevzem. Prevzem mora biti opravljen ob
dogovorjenem terminu, v pomoč šteje sporočilo Baumüllerja o pripravljenosti za izročitev.
Kupec ne sme odkloniti prevzema v primeru obstoja neznatne napake. Če kupec ne prevzame
predmeta dobave v primernem roku, ki mu ga je dal Baumüller, kljub temu, da je k temu
zavezan, se šteje, da je bil prevzem opravljen. V primeru odložitve ali izostanka
pošiljke/prevzema zaradi okoliščin, ki niso na strani Baumüllerja, preide odgovornost na

kupca z dnem sporočila o pripravljenosti za odpošiljanje ali prevzem. Kupec se zavezuje, da
bo na lastne stroške sklenil zavarovanje, za kritje tukaj navedenih rizikov.
6. Pridržek lastninske pravice
a) Baumüller si pridrži lastninsko pravico na celotnem predmetu dobave (blago s pridržkom)
do dokončnega plačila kupnine in dokler niso poravnane vse terjatve Baumüllerja iz
poslovnega razmerja.
b) Kupec je upravičen blago predelati v skladu s postopkom in/ali ga odtujiti, če se ne nahaja
v zamudi s plačilom Baumüllerju ali ni ustavil svojih plačil. Podrobneje velja naslednje:
aa) v primeru predelave ali preoblikovanja blaga s pridržkom velja za proizvajalca Baumüller
(brez obveznosti). S predelavo ali preoblikovanjem blaga s pridržkom kupec ne pridobi
lastninske pravice na novi stvari. Če se blago s pridržkom predela, zmeša, pomeša ali poveže
z drugimi predmeti, pridobi Baumüller solastnino na novi stvari v razmerju vrednosti blaga s
pridržkom do celotne vrednosti.
bb) kupec Baumüllerju na njegovo zahtevo sorazmerno odstopa terjatev iz nadaljnje prodaje
ali drugačne odsvojitve z vsemi stranskimi pravicami, in sicer na podlagi izdanega računa in v
sorazmerju z vrednostjo Baumüllerjevega predelanega, zmešanega ali pomešanega oziroma
trdno vgrajenega blaga. Če je bilo blago s pridržkom predelano, zmešano, pomešano ali trdno
vgrajeno, ima Baumüller iz tega odstopa pravico do prvorazrednega dela vsakokratne terjatve
iz naslova nadaljnje odsvojitve, v sorazmerju med vrednostjo blaga s pridržkom in celotno
vrednostjo. Če kupec odsvoji blago s pridržkom skupaj z drugim blagom, odstopi kupec
Baumüllerju prvorazredni del terjatve iz naslova nadaljnje odsvojitve v višini vrednosti blaga
s pridržkom. V kolikor kupec terjatev v okviru factoringa ali drugače proda, odstopi terjatev
do factorja Baumüllerju. Če da kupec svojo terjatev in naslova nadaljnje odsvojitve v
kontokorentno razmerje z njegovim odjemalcem, odstopi kupec Baumüllerju sorazmerni del
svoje terjatve iz tega pravnega razmerja/iz obračunskega razmerja v višini vrednosti blaga s
pridržkom.
cc) Baumüller zgoraj navedene odstope izrecno sprejema.
dd) Kupec je upravičen do nadaljnje prodaje le, če si je do popolnega poplačila svoje terjatve
iz naslova nadaljnje prodaje pridržal lastninsko pravico na blagu s pridržkom.
ee) Kupec je do preklica s strani Baumüllerja upravičen do izterjave terjatev, ki jih je odstopil
Baumüllerju. Pooblastilo za izterjavo izhaja avtomatično iz kupčeve zamude s plačilom ali
ustavitve plačil. V tem primeru kupec pooblasti Baumüllerja, da sam obvesti kupčevega
odjemalca o odstopu in da terjatev sam izterja.
Kupec je dolžan Baumüllerju na njegovo zahtevo dati natančen pregled kupčevih terjatev z
imeni in naslovi odjemalcev, višino posameznih terjatev, datume računov in podobno, mu
izročiti vse potrebne informacije in dokumentacijo za uveljavitev odstopljenih terjatev, kakor
tudi dovoliti preizkus teh infomacij.
ff) Zneske iz odstopljenih terjatev, ki prispejo h kupcu, slednji do prenakazila Baumüllerju
posebej hrani. Ti zneski se štejejo kot Baumüllerjeva last.
gg) Druge zastavitve/prenosi blaga s pridržkom ali odstopi odstopljenih terjatev niso
dopustne. Baumüllerja je potrebno takoj obvestiti o rubežih/drugih izvršilnih ukrepih s strani
tretjih z navedbo upnikov.
c) Če vrednost zavarovanja, ki pripada Baumüllerju, za več kot 20 % presega skupno terjatev
do kupca, se Baumüller avtomatično odpoveduje zavarovanjem, ki presegajo to vrednost.
d) Kupec hrani blago s pridržkom za Baumüllerja neodplačno. Kupec se mora primerno
zavarovati za običajne/specifične nevarnosti kot požar, kraja, poplava in drugo. Kupec svoje
odškodninske zahtevke do zavarovateljev ali drugih oseb, zavezanih k povrnitvi škode, iz
naslova zgoraj naštetih škod, odstopa Baumüllerju v višini Baumüllerjeve terjatve. Baumüller
s tem prevzema odstop.
e) V primeru zahtevka za začetek insolvenčnega postopka zoper kupca je Baumüller
upravičen odstopiti od pogodbe in zahtevati takojšnjo vrnitev predmeta dobave.
7. Odgovornost za stvarne napake
S pridržkom točk 8 in 9 odgovarja Baumüller za stvarne in pravne napake dobave izključno
kot sledi:
a) Pri stvarnih napakah se tisti deli dobave/storitve, pri katerih se stvarna napaka pojavi v
zastaralnem roku, po izbiri Baumüllerja neodplačno popravijo, ponovno dobavijo ali opravijo,
če je bilo to zahtevano do trenutka prehoda nevarnosti.
b) Najprej mora Baumüller vedno izvesti popravila in nadomestne dobave. Navedeno velja
med pogodbenima strankama za dogovorjeno. V nasprotnem primeru je Baumüller oproščen
jamčevanja in iz tega izhajajočih posledic. Kupec lahko samo v nujnih primerih, to je pri
ogroženosti varnosti obratovanja in za odvrnitev nesorazmerno velike škode, sam ali s
pomočjo tretjih odpravi napake in od Baumüllerja zahteva povrnitev potrebnih izdatkov. O
tem je potrebno Baumüllerja takoj obvestiti. Popravilo velja po drugem neuspešnem poizkusu
načeloma za izjalovljeno. To ne velja v primeru, če gre za kompleksne motorje/krmilne
sisteme/naprave. V tem primeru ima Baumüller še najmanj dve nadaljnji možnosti za
popravilo. Če se tudi ta popravila izjalovijo in Baumüller v danem primernem roku,
upoštevajoč zakonske izjeme, napake ne popravi ali opravi nadomestno dobavo, lahko kupec,
ne glede na pravico do odškodnine, odstopi od pogodbe. Če gre za nepomembno napako, ima
kupec zgolj pravico do znižanja kupnine. Pravica do znižanja kupnine je sicer izključena.
Nadalje ni zahtevkov zaradi napak pri škodah, ki nastanejo po prehodu nevarnosti zaradi
napačnega ali neskrbnega ravnanja, prekomerne obremenitve, uporabe neprimerne opreme,
nepravilnih gradbenih del, neprimernega terena, neustreznega vzdrževanja, kemičnih,
elektrokemičnih ali električnih vplivov, zaradi neprimernega kraja postavitve, pomanjkljive
stabilnosti ali neprimernega varstva dovoda električnega toka, kakor tudi zaradi vplivov
okolja in vremenskih vplivov ali zaradi drugih zunanjih vplivov, ki niso bili predvideni po
pogodbi, ter zaradi napak v softwareu. Zaradi nestrokovnih sprememb, popravil ali drugih
remontov s strani kupca ali tretjih, ni mogoče zoper Baumüllerja uveljavljati nikakršnih
zahtevkov. Enako velja v primeru sprememb na predmetu dobave brez predhodnega
Baumüllerjevega soglasja.
c) V primeru stvarnih napak kupec nima pravic, če ni Baumüller izrecno prevzel odgovornost
za kompatibilnost dobav s tujimi proizvodi, ali v primeru nepravilnega delovanja/motnjah, ki
so posledica, kakršnihkoli napak na proizvodih, ki niso bili dobavljeni s strani Baumüllerja,
ali zaradi njihove pomanjkljive kompatibilnosti s predmeti dobave.
d) Baumüller nosi stroške, nastale zaradi popravila/nadomestne dobave, vključno stroške
pošiljanja, kakor tudi ustrezne stroške demontaže in montaže. Kupec nima pravice do
zahtevkov zaradi zvišanja izdatkov, potrebnih za ponovno izpolnitev s strani Baumüllerja, če
je potrebno predmet dobave naknadno dostaviti na drug kraj.
e) Če ni bilo napake, nosi vse stroške popravila/nadomestne dobave kupec.
f) Za rabljene predmete dobave Baumüller ne jamči. To ne velja, če je mogoče Baumüllerju
dokazati naklep ali hudo malomarnost.
g) Zoper Baumüllerja so izključeni vsi drugi kupčevi odškodninski/stroškovni ali nadaljnji
zahtevki zaradi stvarne napake, razen če je drugače urejeno v teh splošnih pogojih.
8. Pravne napake/obrtne zaščitene pravice/avtorske pravice
Če ni izrecno dogovorjeno drugače, je Baumüller dolžan dobavo opraviti v državo kraja
dobave zgolj prosto zaščitenih obrtnih/avtorskih pravic s strani tretjih. Če ima tretji zoper
kupca zahtevke zaradi kršitve zaščitenih pravic, ki so posledica uporabe predmetov
pogodbenih dobav, ki jih je dobavil Baumüller, slednji odgovarja kot sledi:
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a) Baumüller lahko po svoji izbiri in na svoje stroške za predmetne dobave/storitve ali pridobi
pravico uporabe ali jih spremeni tako, da niso kršene zaščitene pravice ali nadomesti
dobavo/storitev. Če to za Baumülerja ni izvedljivo, ima kupec zakonsko pravico do odstopa
ali znižanja cene.
b) Odškodninska obveznost Baumüllerja se dokončno ureja v skladu s točkami 8/9. Te
Baumüllerjeve obveznosti obstajajo le, če je kupec Baumüllerja nemudoma pisno obvestil o
zahtevkih tretjih, če kršitve ni priznal in so Baumüllerju na razpolago vsi obrambni ukrepi. Če
kupec zaradi zmanjšanja škode ali iz drugih pomembnih razlogov ustavi uporabo dobave, je
dolžan tretjega opozoriti, da to ne pomeni priznanja kršitve zaščitenih pravic. O tem je dolžan
nemudoma obvestiti Baumüllerja.
c) Zahtevki kupca so izključeni, če je sam odgovoren za kršitev zaščitenih pravic. Nadalje so
zahtevki kupca izključeni, če je bila kršitev povzročena zaradi posebnih pobud kupca, zaradi
nepredvidene uporabe, zaradi spremembe dobave ali zaradi vgradnje tujih proizvodov.
d) V primeru kršitev zaščitenih pravic/drugih pravnih napak so možni gornji zahtevki kupca.
Dodatno veljajo določila točk 7 in 8.
e) Nadaljnji odškodninski/stroškovni zahtevki kupca, razen navedenih v teh točkah, so
izključeni.

14. Uporaba prava/kraj izpolnitve/sodna pristojnost
a) Za vsa pravna razmerja med Baumüllerjem in kupcem iz in v povezavi z izvedbo dobave v
skladu s to pogodbo se uporablja pravo Republike Slovenije.
b) Kraj izpolnitve za dobavo in plačilo je sedež Baumüllerja. Za vse spore iz in v zvezi z
izvedbo te pogodbe, kakor tudi za plačila na podlagi čekov/menic je pristojno sodišče v
Mariboru. Ne glede na to lahko Baumüller tožbo vloži tudi na sodišču, ki je pristojno po
sedežu kupca.
15. Razno
Stranki za vse morebitne dodatne dogovore določata pisno obliko. Ustni (drugačni) dodatni
dogovori ne obstajajo. Za njihovo veljavnost je v vsakem primeru potrebna pisna potrditev.
Zahteva po pisni obliki velja tudi za odpravo te določbe. Kupec mora Baumüllerja posebej
seznaniti z lastnostmi predmetov dobave, ki so zanj pomembni. Ne gre za napako, če kupec ne
da ustreznega navodila in gre za lastnosti, ki jih kupec glede na vrsto kupljene stvari ni
pričakoval.
V primeru, da so dogovorjena tudi/le popravila, velja dodatno še naslednje:

9. Odgovornost (odškodninska/stroškovna)
a) Če kupec predmeta dobave zaradi krivde Baumüllerja, kot posledica opuščene ali
pomanjkljive izvedbe, predlogov, svetovanj, ali zaradi kršitve drugih stranskih pogodbenih
pravic, še zlasti navodil za uporabo/vzdrževanje predmeta dobave, ne more uporabljati v
skladu s pogodbo, veljajo določila točk 7 in 8. Drugi zahtevki kupca so izključeni.
Baumüller ne odgovarja za škode, ki niso nastale na samem predmetu dobave, kakor tudi za
odškodninske/stroškovne zahtevke, ne glede na pravni naslov, še posebej zaradi zamude,
nemožnosti, drugih kršitev dolžnosti in nedovoljenega delovanja. To ne velja, če kupčev
zahtevek temelji na:
aa) smrti, telesni poškodbi ali poškodbi zdravja
bb) naklepnemu ravnanju ali hudi malomarnosti lastnika/organov ali vodilnega
cc) krivdni kršitvi bistvenih pogodbenih obveznosti s strani nevodilnega uslužbenca
dd) napak, ki so bile zvijačno zamolčane, oziroma je bila zajamčena njihova odsotnost
ee) napak predmeta dobave, za katere je, na podlagi splošne proizvodne odgovornosti za
osebno in materialno škodo, obvezna brezpogojna odgovornost
V primeru kršitve bistvene pogodbene obveznosti iz lažje malomarnosti je odškodninski
zahtevek zoper Baumüllerja navzgor omejen na tipično in predvidljivo škodo. Praviloma je to
največ vrednost naročila.
b) V primeru kršitve obveznosti, ki se ne kaže v napaki na kupljeni stvari, lahko kupec zgolj
odstopi od pogodbe, če Baumüller, zakoniti zastopnik ali izpolnitveni pomočnik odgovarja za
kršitev in so izpolnjene predpostavke za odstop. Odškodninski zahtevek je izključen.
c) Zaradi izključitve odgovornosti za indirektne in posredne škode, bo kupec sklenil ustrezno
obvezno proizvodno/obratovalno zavarovanje za kritje gospodarskih rizikov. To bo
Baumüllerju pisno dokazal.
10. Zastaranje
Zahtevki kupca zoper Baumüllerja, še zlasti na podlagi napak, zastarajo v 12 mesecih od
dostave, sporočene pripravljenosti za dobavo, sporočene pripravljenosti za prevzem, kakor
tudi od kupčeve prevzemne zamude. Navedeno ne velja, če gre pri predmetu dobave za stvar,
ki se običajno uporablja za zgradbe in je povzročila njeno pomanjkljivost, ali gre za napako
zaradi namerne kršitve Baumüllerja, njegovega zakonitega zastopnika ali izpolnitvenega
pomočnika.
11. Reklamacije
a) Kupec je dolžan takoj ob dostavi pregledati predmete dobave in storitve ter vidne napake
nemudoma grajati, v vsakem primeru pa najkasneje v 14 dneh po prispetju dobave. Če kupec
v tem roku Baumüllerju napake pisno ne sporoči, se šteje, da so bili predmeti dobave
odobreni.
Neočitne napake je potrebno pisno grajati nemudoma po njihovem odkritju, najkasneje pa v
14 dneh po njihovem odkritju. Če kupec v tem roku Baumüllerju odkrite napake pisno ne
sporoči, se šteje, da so bili predmeti dobave odobreni.
b) Kupec mora Baumüllerju omogočiti primeren preizkus grajanih napak in mu mora dati brez
posebne zahteve brezplačno na razpolago vse potrebne tehnične informacije, še zlasti
zapisnike o preizkusu, poteku in obremenitvi ter testna poročila. Če kupec to opusti, velja, da
predmeti dobave niso bili grajani ter so bili odobreni. Kupec izgube svoje zahtevke zaradi
napak, če brez predhodne odobritve/soglasja Baumüllerja kakorkoli spremeni predmete
dobave oziroma izvede popravila.
12. Plačila
a) Račune je potrebno plačati v skladu s pogodbo, najkasneje pa v roku 30 dni po zapadlosti in
prejemu računa ali prejemu dobave oziroma storitev, in sicer v gotovini brez odbitka. Po
poteku 30 dni avtomatično nastopi zamuda. Račune za popravila in preizkusna dela je
potrebno plačati takoj in v gotovini brez odbitkov. Dodatno velja gornja določba.
b) Pri zakasnelih plačilih, še zlasti pri kupčevi zamudi s plačilom, zapadejo, brez posebnega
dokazovanja, obresti v višini 8 % nad vsakokrat veljavno temeljno obrestno mero evropske
centralne banke. Zamudne obresti zapadejo takoj. Uveljavljanje nadaljnje škode s strani
Baumüllerja ni izključeno.
c) Kupec lahko svoje obveznosti pobota le s svojimi pravnomočno ugotovljenimi ali
nespornimi zahtevki. Enako velja za izvedbo pridržnih pravic.
d) Če pride kupec z enim plačilom v zamudo, takoj zapadejo vse Baumüllerjeve terjatve zoper
kupca.
e) Baumüller je upravičen kupčeva plačila obračunati v skladu z lastnimi določbami o
poplačilu.

16. Zastavna pravica pri popravilih/pridržek lastninske pravice
a) Pred izvedbo popravil se lahko zahteva obvezujoč predračun stroškov. Če ne pride so
sklenitve pogodbe o popravilu, je potrebno povrniti izdatke, povezane z izdajo predračuna
stroškov. Potrebno je soglasje pogodbenih strank, če stroški popravila za več kot 20 %
presegajo navedbe v predračunu stroškov. Že opravljene storitve potrebno plačati.
b) Pri popravilih ima Baumüller za svoje terjatve iz naročila pridržno pravico kot tudi
pogodbeno zastavno pravico na predmetih, ki jih ima na podlagi naročila za popravilo v svoji
posesti.
c) Baumüller ne prevzema nikakršne odgovornosti za poškodovanje ali izgubo, če v popravilo
predani predmeti v roku 6 tednov po dokončanju popravila in sporočitvi le-tega niso bili
prevzeti. Navedeno ne velja v primeru naklepnega ravnanja ali hude malomarnosti. Baumüller
je po preteku 6 tedenskega roka in po pisnem sporočilu in navedbi neporavnanega zneska,
upravičen prejete stvari po 1 mesecu, v skladu z zakonskimi določbami o pogodbeni zastavni
pravici, vnovčiti. Obvestilo o uveljavitvi zastavne pravice ni potrebno, če ni poznan naslov
naročnika.
Za primer, če so dogovorjene tudi namestitve, montaže in prevzem, velja še:
17. Namestitev in montaža
a) Prevzemni preizkus predmetov dobave se izvede v Baumüllerjevem obratu. Stroške tega
preizkusa nosi kupec. Če kupec opusti preizkus, veljajo predmeti dobave z zapustitvijo obrata
za dobavljene in prevzete v skladu s pogodbo.
b) Kupec je dolžan Baumüllerjeve dobave prevzeti nemudoma po sporočilu o pripravljenosti
na prevzem. Zaradi nebistvenih napak prevzema ni dovoljeno odkloniti. Šteje se, da je bil
prevzem opravljen, če je bila zavrnitev prevzema sporočena zaradi nebistvenih napak in, če
kupec dela ni prevzel v določenem primernem roku, ki mu ga je dal Baumüller. Prav tako
velja prevzem za opravljen, če kupec v roku 7 dni po sporočilu o pripravljenosti za prevzem s
strani Baumüllerja ali po prejemu pogodbenih storitev pisno ne navede točnih in preverljivih
razlogov, zakaj odklanja prevzem.
c) Nadalje šteje pogodbena storitev za prevzeto, če je bila dobava s strani kupca samega ali po
njegovem navodilu s strani tretjega prevzeta v obratovanje.
d) Na prevzemu so udeleženi predstavniki Baumüllerja in kupca. Izid funkcionalnega
preizkusa/prevzema, upoštevajoč tehnične specifikacije, je potrebno ugotoviti v zapisniku, ki
ga podpišeta obe stranki.
e) Kupec mora za montažo in zagon na lastne stroške pravočasno opraviti in zagotoviti: vsa
zemeljska, gradbena in druga dodatna dela, vključno s potrebnim strokovnim in pomožnim
osebjem, gradbeni material, orodje in potrebne predmete in material kot so ogrodja, dvigala
in druge priprave, gorivo in mazivo ter energijo, vodo na lokaciji uporabe, skupaj s
priklopom, ogrevanje in osvetlitev. Na mestu montaže mora za hrambo delov strojev, naprav,
materiala, orodja in podobnega, ki je potrebno materialu poskbeti za dovolj velike, primerne,
suhe prostore, ki jih je možno zakleniti. Prav tako mora poskrbeti za primerne delovne in
bivalne prostore za montažno osebje vključno s sanitarnimi napravami. Kupec mora ukreniti
vse potrebno za varstvo Baumüllerjeve posesti in montažnega osebja na kraju gradnje,
vključno z zaščitnimi oblačili in zaščitnimi sredstvi, ki so potrebna zaradi montaže in
zadoščajo predpisom o preprečevanju nesreč.
f) Pred pričetkom montažnih del mora kupec dati na razpolago potrebne podatke o poteku
električne, plinske in vodovodne napelljave ali podobnih naprav, kakor tudi statične podatke.
g) Pred pričetkom namestitve ali montaže se morajo vsi potrebni predmeti in postavitve
nahajati na kraju namestitve/montaže. Vsa pripravljalna dela morajo biti izvedena do te faze,
da se lahko namestitev ali montaža prične in izvede v skladu s pogodbo in brez prekinitev.
Dovozne poti in kraj namestitve ali montaže morajo biti utrjene in zravnane.
h) Kupec nosi stroške čakalne dobe in dodatno potrebne potne stroške za montažno osebje, če
namestitev, montaža ali zagon zamujajo zaradi okoliščin, ki niso bile v Baumüllerjevi sferi.
Kupec mora Baumüllerju/njegovemu montažnemu osebju nemudoma potrditi delovni čas
montažnega osebja, zaključek namestitve, montaže ali zagona ter to potrdilo izročiti
Baumüllerju.
i) Baumüller ne jamči za dela montažnega osebja, če ta dela niso neposredno povezana z
dobavo in namestitvijo/montažo/prevzemom. Poizkusno in testno obratovanje se ne izvede na
napravah/sistemih/strojih/komponentah, ki niso bili dobavljeni s strani Baumüllerja.

13. Zaščitene pravice/avtorske pravice/ uporaba softwarea
a) Če dobava vsebuje software, ima kupec neizključno pravico do inštalacije in uporabe,
vključno s pridobitvijo dokumentacije, na ustreznih predmetih dobave oziroma pripadajočih
tehničnih napravah.
b) Pravice uporabe so časovno omejene na obdobje, v katerem je kupec pogodbeno upravičeni
imetnik predmeta dobave. S prenehanjem imetništva pravica uporabe avtomatično preneha.
Pravice uporabe so omejene na predmete dobave, tehnične naprave, obratovalne sisteme, v
katere so bile v skladu s pogodbo/specifikacijo vgrajene. Kupec lahko pravice uporabe
prenese samo z istočasno odsvojitvijo predmetov dobave. V tem primeru veljajo tu navedeni
pogoji. Z odsvojitvijo s kupec nima več pravic uporabe.
c) Kupec sme software razmnoževati, predelovati, prevajati ali spreminjati samo v zakonsko
dopustnem obsegu. Kupec se zavezuje, da, brez predhodnega izrecnega soglasja Baumüllerja
ne bo odstranil navedbe o proizvajalcu, še zlasti oznako Copyright oziroma tega ne bo
spreminjal. Kupcu ni dovoljeno razširjanje licenc glede na lokacijo/vgrajene sisteme/delovna
mesta/stroje, kakor tudi odstopanje kakršnihkoli pravic uporabe in podeljevanje podlicenc.
Baumüller dovoli razširitev licence izključno na podlagi pisno dogovorjenega nadomestila.
d) Če kupec ali njegov pravni naslednik prekrši ta določila, lahko Baumüller, ne glede na
pravico do uveljavitve višjih zahtevkov in brez pravice ugovora, zahteva plačilo pogodbene
kazni za vsak posamezni primer kršitve. Ta za vsak posamezni primer znaša najmanj 5.000,00
EUR, v kolikor ni dokazljivo, da je prednost uporabe/izgubljeno nadomestilo višje ali nižje.
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