SPLOŠNI DOBAVNI IN PRODAJNI POGOJI ZA PRODAJO UTEKOČINJENEGA
NAFTNEGA PLINA (UNP)
S splošnimi dobavnimi in prodajnimi pogoji so določeni pogoji za dobavo in prodajo
UNP, ki so sestavni del pogodbe, sklenjene med prodajalcem in kupcem. :
1.0.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Dobava blaga
Dobava blaga kupcu se izvede na podlagi njegovega pismenega ali ustnega naročila praviloma v roku treh
delovnih dni od dneva prejema naročila.
Prodajalec je kupcu odgovoren za kvaliteto blaga, ki mora ustrezati tehničnim specifikacijam prodajalca, ki so
sestavni del dokumentacije sistema kakovosti ISO 9001.
Reklamacije glede količin blaga mora kupec uveljavljati takoj ob prevzemu, morebitne reklamacije glede
kakovosti blaga pa v roku 3 dni od dneva prevzema blaga. Reklamacija mora biti pismena.
Minimalna dobava v posameznem poslovnem letu znaša 50% pogodbenih količin.

2.0.
2.1.

Cene blaga
Prodajalec prodaja kupcu blago po veljavnem ceniku, ki je vedno na razpolago kupcu.
Prodajalec svoje cene praviloma usklajuje z gibanjem cen na trgu za istovrstno blago, ki je predmet
pogodbe. Pogodbeni stranki sta soglasni, da so povečani proizvodni in prodajni stroški upravičen razlog za
spremembo cene.

3.0.
3.1.

Plačilo blaga
Kupec je dolžan poravnati račun za blago v roku 15 dni od dneva izstavitve računa. Šteje se, da je plačilo
izvršeno, ko prispe nakazilo na račun prodajalca. Če kupec ugovarja določenim postavkam v računu, je
dolžan plačati nesporni del računa.
Če je dobava blaga izvršena fizični osebi, se plačilo izvrši z avansom ali ob prevzemu blaga.

3.2.
4.0.
4.1.
4.2

Zamuda ali neplačilo blaga
V primeru zamude s plačilom je kupec dolžan plačati zakonite zamudne obresti od dneva dospelosti računa
do dneva plačila fakture. V primeru zamude s plačilom blaga prodajalec prejeta plačila obračunava skladno z
določbami čl. 288 Obligacijskega zakonika (OZ).
Če kupec po opominu prodajalca ne poravna zapadle terjatve ali če kljub opominu zamuja s pravočasnim
plačilom, je prodajalec upravičen predčasno odpovedati pogodbo in na stroške kupca demontirati in odpeljati
svoj plinohram in ostalo opremo ter to zaračunati po veljavnem ceniku prodajalca, ali začasno ustaviti dobavo
blaga in zahtevati plačilo predujma za prihodnje dobave blaga; prav tako je prodajalec upravičen na stroške
kupca izvesti odklop ter eventuelni ponovni priklop.

5.0.
5.1.

Način dobave
Dobava blaga (plina ) se izvaja preko plinohrama v lasti prodajalca ali plinohrama (rezervoarja) v lasti kupca

6.0.
6.1.

Plinohram v lasti prodajalca
Pri dobavi blaga, ki se izvaja preko plinohrama v lasti prodajalca, ki se odda kupcu v najem, veljajo
naslednje določbe:
Kupec je dolžan na svoje stroške izvesti vsa zemeljska in gradbena in druga dela, ki so potrebna za
postavitev plinohrama; kupec je dolžan na svoje stroške zagotoviti tudi vso potrebno dokumentacijo. Kupec
je v vsakem primeru dolžan prodajalcu zagotoviti dostop na zemljišče z vso potrebno strojno opremo zaradi
postavitve ter demontaže in odvoza elementov plinske postaje.
Kupec mora s postajo rokovati kot skrben gospodar ter postajo uporabljati le za svoje potrebe oz. za potrebe
objekta, navedenega v pogodbi.
Kupcu je prepovedano polniti plinsko postajo preko drugih dobaviteljev plina.
Prodajalec skrbi za redno tehnično vzdrževanje plinske postaje skladno z veljavnimi predpisi; stroške
navedenega vzdrževanja nosi prodajalec .
O morebitnih okvarah ali poškodbah na plinski postaji oz. plinohramu mora kupec takoj obvestiti prodajalca,
ki je dolžan okvaro oz. poškodbe odpraviti; popravila na plinski postaji oz. plinohramu izvaja izključno
prodajalec.

6.1.1.

6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.

6.1.6.
6.1.7.

6.1.8.
6.1.9.
7.0.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.0.
8.1.

8.2.
8.3.
9.0.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

10.0.
10.1.

Za mesec, v katerem je plinohram dostavljen na mesto uporabe, se najemnina ne zaračuna, temveč za prvi
naslednji mesec.
Prodajalec zaračunava najemnino po veljavnem ceniku, če ni s pogodbo drugače dogovorjeno. Prodajalec
svoje cene praviloma usklajuje z gibanjem cen na trgu za istovrstno blago, ki je predmet pogodbe.
Za plačilo računov, izstavljenih iz naslova najemnine, veljajo smiselno določbe tč. 3.1. teh pogoje; za zamudo
ali neplačilo najemnine veljajo smiselno določbe tč. 4.1. in 4.2. teh pogojev.
Ob prenehanju pogodbe je kupec dolžan prodajalcu takoj vrniti vso opremo, sicer jo prodajalec zaračuna
kupcu po dnevni tržni ceni.
Dobava plina v plinohram v lasti kupca
Kupec je dolžan skrbeti za redno vzdrževanje in pregledovanja svojega plinohrama in ostale plinske
instalacije.
V času veljavnosti te pogodbe bo prodajalec po naročilu in na stroške kupca skrbel za redno vzdrževanje in
pregledovanje plinohrama.
Določba tč. 7.2. je za prodajalca neobvezujoča, če v času trajanja pogodbe kupec naroča blago pri drugih
dobaviteljih.
Plinska instalacija v lasti kupca ni predmet vzdrževanja in pregledov, razen v primeru, če kupec dá naročilo,
ki ga prodajalec izvrši ter izstavi račun po veljavnem ceniku.
Višja sila in druge okoliščine
Neizpolnitev prodajalčevih obveznosti po tej pogodbi (zlasti opustitev ali prekinitev dobave naročene količine
blaga kupcu ) iz razlogov višje sile ne pomeni kršitve pogodbe. Višja sila je podana v primeru obstoja
okoliščin, ki jih določa OZ; višjo silo predstavljajo tudi ukrepi državnih organov, stavka delavcev naročnika in
druge okoliščine, ki predstavljajo po določbah OZ višjo silo.
Zaradi višje sile ali morebitnih okvar plinske postaje, ki niso posledica morebitnega nerednega ali neskrbnega
vzdrževanja plinske postaje, prodajalec ni odgovoren za nastalo škodo ( škoda nastala zaradi neogrevanih
prostorov, pomanjkanja tople sanitarne vode, izpada proizvodnje, ipd. ).
Če je podana odgovornost prodajalca za škodo nastalo kupcu, je odškodnina omejena na znesek do EUR
5.000,00.
Ostale določbe
Pogodbe, sklenjene v skladu s temi pogoji, imajo učinek tudi za univerzalne pravne naslednike (dediče), s
katerimi se sklene aneks k pogodbi.
V primeru spremembe lastništva objekta oz. etažne enote se pogodba nadaljuje z novim lastnikom.
Kupec je o spremembi lastništva objekta dolžan nemudoma obvestiti prodajalca ter navesti podatke o novem
lastniku (ime in priimek oz. firma, davčna številka, matična številka, EMŠO in naslov oz. sedež).
V primeru opustitve obveznosti iz tč. 9.3. je plačnik dobavljenega blaga kupec kot pogodbena stranka.
V primeru, če z novim lastnikom ne bi bilo mogoče skleniti nove pogodbe oziroma aneksa, pogodba preneha
veljati.
Prodajalec je dolžan odstopiti od pogodbe ali začasno prekiniti dobavo blaga, če je podan utemeljen sum, da
obstoječe stanje plinske instalacije ali opreme, ki jo je dolžan vzdrževati kupec, ne omogoča varne dobave in
uporabe blaga.
Končna določba
Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem sprejema in veljajo za nedoločen čas. Prodajalec jih lahko spremeni.
Sprememba je veljavna samo v pisni obliki. Spremenjeni splošni pogoji začnejo veljati z dnem sprejema oz. z
dnem, ki je izrecno določen. Splošni pogoji morajo biti ves čas veljavnosti dostopni kupcem na sedežu
prodajalca oz. poslovnih enot, kjer sklepajo pogodbe.

Koper, dne 01.08.2005.
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