
 
 

 
1. UVOD 

SKUPINA DS SMITH – SPLOŠNI NAKUPNI POGOJI 

 
a) »Skupina DS Smith«, » mi« ali «naš« pomeni člana skupine podjetij DS Smith, na 

katerega se nanaša naročilo za nakup, ki je priloženo tem pogojem; «vi« ali «vaš« 
pomeni tistega, od katerega mi kupujemo blago ali storitve; »nas« ali »nam« pa 
pomeni skupaj skupino DS Smith in vas. 

b) Izdali smo naročilo o nakupu, ki vključuje naslednje nakupne pogoje (»pogoji«, ki 
skupaj z naročilom o nakupu tvorijo »pogodbo«) in: 
• specifikacijo naročenega blaga in storitev, 
• ceno, ki jo moramo plačati in 
• podatke o dobavi ali prevzemu. 

c) To je naša celotna pogodba za ta nakup in nadomešča vse predhodne dogovore, ki 
smo jih morda imeli z vami v tej zvezi. Ti pogoji bodo veljali in urejali vse sporazume 
med nami ob izključitvi vseh drugih pogojev in določil, ki bi morda bili navedeni v 
ponudbi, katalogu, ceniku, naročilu, potrditvi ali drugem dokumentu (vključno in 
brez omejitev s pogoji in določili, za katere domnevate, da veljajo glede na 
potrditev naročila ali drugo korespondenco ali dokumentacijo). 

d) Z izjemo navedenega v 2. točki spodaj ne bo veljavna nobena sprememba te 
pogodbe, če ne bo narejena v pisni obliki in bodisi podpisana bodisi posebej potrjena 
v pisni obliki s strani našega pooblaščenega zastopnika. 

e) Blago ali storitev (»dobava«) morate dobaviti oz. opraviti vi sami, razen če se nismo 
dogovorili v pisni obliki, da ga oz. jo sprejmemo tudi od koga drugega. 

f) Lahko vas prosimo, da dobavo izvedete tudi kakšnemu drugemu podjetju,  ki 
pripada skupini podjetij DS Smith, in da z njim poslujete kot bi to podjetje bilo DS 
Smith. 

 
2. PREKLIC IN SPREMEMBA 

 
a) Naročilo za nakup lahko kadar koli pred dobavo prekličemo. Če to storimo, se 

strinjamo, da vam bomo poravnali razumne stroške, ki ste jih imeli v zvezi s tem 
naročilom, in stroške, ki ste si jih nakopali pred preklicem naročila in jih ne morete 
nadomestiti nikjer drugje. Razen tega nimamo do vas nobenih drugih obveznosti. 

b) Naročilo za nakup lahko prekličemo kadar koli. Če to storimo zaradi razloga, ki ne 
pomeni vaše kršitve dogovora, se strinjamo, da vam bomo povrnili  razumne 
dodatne stroške, ki ste jih imeli zaradi takšnega preklica naročila. Če zahtevamo, 
da naše naročilo spremenite in se z vami dogovorimo o ustrezni spremembi, ceni in 
dobavi, se strinjate, da boste izvršili dobavo v skladu s takšnimi spremembami. 

c) Z izjemo navedenega v podtočkah 2a) in b) mora vsako drugačno spremembo 
naročila za nakup skupina DS Smith odobriti v pisni obliki ali izdati dodatno naročilo 
za nakup. 

 
3. CENA IN PLAČILO 

 
a) Cena je fiksna brez veljavnega DDV-ja in drugih davkov na dobavo. 
b) Fakture ne smete izstaviti skupini DS Smith, preden ne izvršite dobave. Pravilno 

predloženo fakturo moramo poravnati v 90 dneh po koncu meseca, v katerem je 
bila faktura predložena, razen v primeru, da se dogovorimo drugače v pisni 
obliki, ali če zakon nalaga drugače (v takšnem primeru bo veljalo spremenjeno 
obdobje ali obvezno zakonsko določilo). Pridržujemo si pravico zadržati plačilo v 
primeru reklamacije ali v primeru, da niste priskrbeli zahtevanih informacij v skladu 
s podtočko 3c). 

c) Vse fakture morate poslati v DS Smithovo računovodsko službo na naslov, ki je 
naveden na naročilu za nakup, vendar ne pred datumom dobave. Vse fakture morajo 
vsebovati sklicno številko naročila in navajati kraj, kamor mora biti blago 
dostavljeno, ali kraj, kjer morajo biti opravljene storitve, ter popoln opis 
dobavljenega blaga ali opravljenih storitev. 

 
4. GARANCIJA IN NAPAKE 

 
a) Vi jamčite skupini DS Smith, da bodo dobavljeno blago in storitve: 

• ustrezali vsem veljavnim zakonom in predpisom; 
• takšni, kot je navedeno v naročilu za nakup; 
• brez kakršnih koli napak; in 
• opravljeni z vso potrebno skrbnostjo in strokovnim znanjem. 

b) Če ugotovimo napake v blagu ali storitvah, se lahko po lastni presoji odločimo za 
eno ali več spodnjih rešitev: 
• blago ali storitve zavrnemo in zahtevamo zamenjavo (če gre za blago) ali 

ponovno izvedbo (če gre za storitev); 
• blago ali storitve sprejmemo, vendar zahtevamo ustrezno znižanje cene; 
• zahtevamo, da izvedete popravila; 
• blago in storitve zavrnemo, prekinemo pogodbo in zahtevamo od vas povračilo 

škode, ki smo jo zaradi tega utrpeli. 
c) Ta določila so dodana k drugim pravicam, ki jih imamo. 

 
5. ČAS 

 
a) Čas je bistveni del te pogodbe. Če je datum dobave določen, vi pa ne morete dobave 

izvršiti do tega datuma, lahko takšno nedobavo štejemo za bistveno kršitev pogodbe. 
V tem primeru bi prenehale vse naše nadaljnje obveznosti do vas, vi pa bi morali 
skupini DS Smith nadomestiti škodo. 

b) Če datum dobave ni določen, morate blago dobaviti in storitve opraviti v razumnem 
času od datuma naročila za nakup. 

 
6. PREHOD TVEGANJA IN LASTNIŠTVA 

 
a) Odgovornost za blago nosite vi do trenutka, ko je blago: 

• natovorjeno na prevzemno vozilo, če prevzem blaga na vozilo urejamo mi; ali 
• raztovorjeno na naslovu za dostavo, če blago dostavljate vi. 

b) Blago postane naša last, ko: 
• je brez pridržkov ugotovljeno, da blago izpolnjuje naše naročilo za nakup; ali 

(če se to zgodi prej), 
• ko odplačamo del cene blaga. 

c) Če je blago, ki pripada skupini DS Smith, v vaši posesti, ga morate jasno označiti 
kot našo last; takšno blago držite ločeno od vašega blaga ali blaga drugih in ga 
ustrezno shranite in zavarujte. 

d) Skupini DS Smith  morate dovoliti dostop (na podlagi razumnega  obvestila) do 
prostorov, v katerih se izdeluje ali hrani blago za skupino DS Smith, če gre za 
razumen namen po tej pogodbi. 

 
7. PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE 

 
a) To pogodbo lahko s pisno odpovedjo prekinemo takoj, če: 

• ne izpolnite pogodbene obveznosti in 
o je ne morete izpolniti; ali 
o je ne morete izpolniti v sedmih dneh od prejema obvestila s strani 

skupine DS Smith, naj to storite; ali 
o če smo vas mi že kdaj prej vsaj enkrat obvestili o neizpolnitvi enake 

obveznosti; ali 
• če upravičeno menimo, da ne boste mogli ob zapadlosti plačati svojih dolgov ali 

izpolniti svojih obveznosti po tej pogodbi. 
b) S prenehanjem veljavnosti pogodbe prenehajo tudi vse naše obveznosti po tej 

pogodbi. 
 
8. ODGOVORNOST IN ZAVAROVANJE 

 

neposredno ali posredno skupini DS Smith, ali so nastali kako drugače kot posledica: 
• vaše neizpolnitve svojih obveznosti po tej pogodbi; 
• dejanja, opustitve dejanja, malomarnosti ali kršitve pogodbe z vaše strani ali s 

strani vaših zaposlenih in zastopnikov; ali 
• prenehanja veljavnosti pogodbe v skladu s 7. členom. 

b) Obvezno morate ohranjati ustrezno zavarovalno kritje za vsa tveganja, ki bi nastala 
po tej pogodbi, in na našo zahtevo predložiti dokaz o takšnem kritju. 

c) Nikakor ne zahtevamo, da se izključi ali omeji naša odgovornost (i) za smrt ali 
osebno poškodbo, ki bi nastala zaradi naše malomarnosti; (ii) za prevaro; ali (iii) 
kakršna koli druga odgovornost, ki ne more biti zakonsko omejena ali izključena. 

d) Z izjemo naše obveznosti plačila v skladu s točko 3(b) je naša odgovornost glede 
vseh drugih zahtevkov omejena na maksimalno po zakonu dovoljeno višino in sicer 
za vsako neposredno izgubo ali škodo do 10 % zneska cene, plačane za blago, ki je 
predmet zahtevka. 

e) Nikakor ne prevzemamo nikakršne odgovornosti (neposredno  ali posredno) za 
kakršno koli izgubo dobička, prihodka, priložnosti, pogodbe, dobrega imena; ali za 
izgubo pričakovanih prihrankov, zapravljen denar, okvaro ali uničenje računalniških 
podatkov; ali kakršno koli posredno ali posledično škodo, ne glede na to, ali nastane 
zaradi malomarnosti, kršitve pogodbe, kaznivega dejanja, kršitve zakonske obveznosti 
ali drugače v povezavi s to pogodbo. 

 
9. SPLOŠNO 

 
a) Če je potrebno dovoljenje ali odobritev državnega ali drugega organa za dobavo, 

prevoz, hrambo ali uporabo blaga ali storitev, ki jih dobavite skupini DS Smith, 
morate takšno dovoljenje ali odobritev priskrbeti na lastne stroške in predložiti 
skupini DS Smith na njihovo zahtevo dokaz o tem. 

b) Ob dostavi blaga v naše prostore morate vi (in vaše osebje) spoštovati vsa naša 
varnostna pravila in predpise, vse zahteve glede zaščite in druge  operativne 
zahteve, ki veljajo v naših prostorih (ki so vam na voljo na podlagi vaše zahteve). 
Prav tako morate narediti vse, kar je v vaši moči, da zavarujete svoje zaposlene in 
naše zaposlene med opravljanjem storitev ali izročanjem blaga. 

c) Priskrbeti morate na lastne stroške vso opremo in materiale, potrebne za izvajanje 
storitev, če ni drugače dogovorjeno v pisni obliki. 

d) Nobeni tretji stranki ne sme biti podeljena nikakršna ugodnost po tej pogodbi in 
oseba, ki ni stranka v tej pogodbi, nima pravice v skladu z Zakonom o pogodbah 
1999 (pravice tretjih strank) uveljavljati katerega koli določila iz te pogodbe. 

e) Vsako obvestilo po tej pogodbi mora biti narejeno v pisni obliki in vročeno osebno 
ali poslano z vnaprej plačano priporočeno pošiljko ali priporočenim pismom na 
uradni naslov skupine DS Smith ali vaš uradni naslov (odvisno, kdo je prejemnik). 
Obvestilo se šteje kot sprejeto: 

• če je vročeno osebno, v času vročitve; in 
• če je poslano z vnaprej plačano priporočeno pošiljko  ali priporočenim 

pismom, 48 ur od datuma oddaje na pošti, 
in sicer, če je obvestilo sprejeto pred 9. uro na delovni dan, se takšno obvestilo šteje 
kot sprejeto ob 9. uri istega dne, če pa je obvestilo sprejeto po 5. uri delovnega dne 
ali na dan, ki ni delovni, se obvestilo šteje kot sprejeto ob 9. uri naslednjega 
delovnega dne. 

f) Vsako določilo te pogodbe je samostojno in ločeno od drugih določil. Če del pogodbe 
je ali postane neveljaven ali neizvedljiv v skladu z zakonsko odredbo ali vladavino 
prava v določeni jurisdikciji, to ne vpliva na ostali del pogodbe in vsa druga določila 
pogodbe ostanejo še naprej popolnoma veljavna. Če se ugotovi, da je neko določilo 
te pogodbe neveljavno, nezakonito ali neizvedljivo,  vendar bi postalo veljavno, 
zakonito in izvedljivo, če bi del tega določila črtali ali spremenili, bi takšno določilo 
veljalo z vsemi spremembami, ki so bile potrebne, da postane veljavno, zakonito in 
izvedljivo. Neveljavnost ali neizvedljivost določila v eni jurisdikciji  ne vpliva na 
veljavnost ali izvedljivost tega določila v drugi jurisdikciji. 

g) Vse avtorske pravice, ki nastanejo po tej pogodbi, pripadajo nam. Če je potrebno, 
morate te pravice odstopiti ali poskrbeti za prenos teh pravic (vključno z moralnimi 
pravicami) na skupino DS Smith. 

h) Ta pogodba in njen predmet sta zaupna in ju ni dovoljeno razkriti nobeni osebi brez 
našega dovoljenja. 

i) Z izjemo podtočke 9e) vsako sklicevanje v tej pogodbi na sporočila v pisni obliki 
vključuje elektronske oblike komuniciranja, kot je denimo elektronska pošta. Če z 
vami komuniciramo elektronsko, se takšno sporočilo šteje kot veljavno, ko zapusti 
naš elektronski poštni nabiralnik. Vsako elektronsko sporočilo, ki ga vi  pošljete 
skupini DS Smith, pa se šteje kot veljavno, ko prispe v naš elektronski poštni 
nabiralnik. 

j) Določila te pogodbe, ki se nanašajo na garancije, omejitev odgovornosti, avtorske 
pravice, zaupnost  in  obveznosti, ostanejo v veljavi  tudi  po prekinitvi ali izteku 
veljavnosti te pogodbe. 

 
10. PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN KORUPCIJA 

 
a) Poleg vaše obveznosti, da vi, vaši uradniki in zaposleni ravnate v skladu z 

veljavnimi zakoni in predpisi: 
• morate tudi upoštevati vse protikorupcijske zakone, ki veljajo za vas ali 

skupino DS Smith (in v ta namen je treba upoštevati Protikorupcijski zakon 
2010, ne glede na to, ali je pri vas v veljavi in ne glede na to, ali zadeva 
vas); in 

• ne smete neposredno ali posredno v poslovanju v zasebnem ali javnem 
sektorju ponuditi, obljubiti ali dati (ali se strinjati, da se to stori) finančne ali 
drugačne prednosti za katero koli zadevo, ki je predmet te pogodbe ali 
drugih pogodb med skupino DS Smith in vami, oziroma pridobiti kakršne koli 
druge ugodnosti za skupino DS Smith, s katero bi kršili protikorupcijski 
zakon, ki velja za vas ali skupino DS Smith (in  v ta namen  je treba 
upoštevati Protikorupcijski zakon 2010, ne glede na to, ali je pri vas v veljavi 
in ne glede na to, ali zadeva vas). 

b) Če ugotovite, da gre za kršitev ali domnevno kršitev te 10. točke, morate o tem 
nemudoma obvestiti skupino DS Smith in v tem primeru smemo mi nemudoma z 
obvestilom vam prekiniti izvajanje te pogodbe, za čas preverjanja, če gre dejansko 
za kršitev ali domnevno kršitev. Skupini DS Smith morate pomagati pri takšnem 
preverjanju in jim dovoliti dostop do vašega osebja, dokumentov in sistemov. 

c) Poleg naših pravic iz 7. točke imamo tudi pravico, da v primeru kršitve te 10. točke 
z vaše strani, po lastni presoji nemudoma prekinemo nekatere ali vse pogodbe med 
skupino DS Smith in vami na podlagi pisne odpovedi. 

 
11. PRISTOJNO PRAVO IN JURISDIKCIJA 

 
a) Ta pogodba in vsi spori ali zahtevki, ki izhajajo iz te pogodbe ali so povezan s to 

pogodbo, njenim predmetom ali njeno sklenitvijo (vključno z nepogodbenimi spori 
ali zahtevki), se bodo urejali in razlagali po slovenskih zakonih. 

b) Ob upoštevanju podtočke 11c) spodaj se skupina DS Smith in vi nepreklicno 
strinjate in potrjujete, da so sodišča v Sloveniji izključno pristojna  za obravnavo, 
odločanje o tožbi ali sodnem postopku in/ali reševanje sporov (vključno z 
nepogodbenimi spori ali zahtevki), ki izhajajo iz te pogodbe ali  so  kakor  koli 
povezani s to pogodbo, njeno sklenitvijo ali veljavnostjo (»sodni postopki«), ter za 
izvajanje sklepa sodišča nad imetjem in premoženjem pogodbene stranke. 

c) Nič, kar je navedeno v tej 11. točki, ne bo (oziroma se razume, da ne bo) omejilo 
pravice skupine DS Smith, da proti vam sproži sodni postopek na sodiščih katere koli 
države, v kateri imate premoženje, ali na katerem koli drugem pristojnem sodišču, 
pri tem pa sprožitev sodnega postopka na enem ali več pristojnih sodišč ne izključuje 
sprožitve sodnega postopka na drugem pristojnem sodišču (istočasno ali ne), če in 
kolikor to dovoljuje pristojno pravo. 

 
a) Strinjate se,  da boste skupini DS Smith na njeno zahtevo plačali znesek, ki bo 

zadostoval za kritje vsake in vseh odgovornosti, reklamacij, zahtevkov, škode, 
stroškov, izgub, prispevkov in izdatkov (vključno in brez omejitev s sodnimi taksami 
in izdatki kot polno odškodnino), ki si jih je nakopala ali so bili povzročeni 
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