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1. Obveznosti iz teh SDP
Vse dobave in storitve podjetja SICK GmbH, Avstrija, vpisane v
poslovni register pri Deželnem sodišču v Wiener Neustadt pod
številko  FN 151571 z (v nadaljnjem besedilu "dobavitelj"), temeljijo
izključno na teh splošnih dobavnih pogojih in na morebitnih
pogodbenih določilih, ki so razvidne iz morebitne ločene poslovne
dokumentacije dobavitelja. Odstopajoči in dodatni splošni pogoji
naročnika in pogodbene določbe, ki prihajajo s strani naročnika,
veljajo le, če jih je dobavitelj izrecno pisno odobril.  Naročnik s
sprejetjem dobav in / ali storitev dobavitelja priznava Splošne
dobavne pogoje in druge pogodbene določbe, ki so razvidne v
dobaviteljevih poslovnih dokumentih, naročnik pa se odpove
veljavnosti svojih splošnih pogojev poslovanja in drugih pogodbenih
določb, ki izhajajo z njegove strani. V nasprotnem primeru naročnik
ne sme sprejeti dobav in / ali storitev s strani dobavitelja.

2. Ponudba - sklenitev pogodbe - vsebina pogodbe
2.1 V kolikor ponudbe niso izrecno označene kot zavezujoče, se

predložijo brez dobaviteljeve zaveze in zgolj predstavljajo povabilo
dobavitelja naročniku, naj le-ta predloži svojo ponudbo. Zavezujoče
ponudbe dobavitelja mora naročnik sprejeti v določenem roku, ali v
okviru razumnega roka, sicer ponudbe izgubijo svoj zavezujoč značaj.
Šteje se, da so ustna ali pisna naročila sprejeta s pisno potrditvijo
naročila s strani dobavitelja ali z dobavo naročenega blaga v
razumnem roku.

2.2 Risbe, tehnične specifikacije in drugi dokumenti, priloženi
ponudnikovi ponudbi, so predmet lastninskih pravic in avtorskih pravic
dobavitelja, naročnik tega ne sme omogočiti dostopa tretjim osebam.

3. Obseg dobave in storitev, kakovost
Vsebino, kakovost in obseg dobav in storitev, ki jih dolguje dobavitelj,
se določajo s ponudbo dobavitelja, če pa dobavitelj potrdi naročilo, pa
se prednostno določajo na podlagi potrditve naročila. Določba 1413.
člena nemškega Splošnega civilnega zakonika se ustrezno razveljavi,
tako da mora naročnik sprejeti tudi delne dobave in delne storitve s
strani dobavitelja, v kolikor so le-te za naročnika primerne. Če
naročnik noče sprejeti delne storitve ali delne dobave, nanj padejo
neprijetne posledice v skladu s 1419. členom nemškega Splošnega
civilnega zakonika.

4. Cene in plačila
4.1 Podatke v cenikih in drugih splošnih informacijah o cenah dobavitelj

posodablja v rednih časovnih presledkih, vendar jih pripravi brez
dobaviteljeve zaveze, razen če se dobavitelj na to izrecno ne sklicuje.

4.2 Cene so navedene v evrih in se, če ni drugače dogovorjeno,  po
mednarodnih transportnih klavzulah Incoterms 2010 razumejo kot
"dostavljeno na kraju" (DAP) na dostavnem naslovu v Avstriji, ki ga
določi dobavitelj, in sicer skupaj z embalažo in pošiljanjem ter
vsakokrat veljavnim zakonitim DDV.

4.3 Če so dobave ali storitve opravljene kasneje kot 9 mesecev po
datumu, ki je naveden v potrditvi naročila, je dobavitelj upravičen
izračunati nove cene na podlagi teh sprememb, če se v tem času
spremenijo popisne cene in / ali materialni, plačni ali drugi stroški.
Ponujene cene veljajo v vsakem primeru samo za posamezno
posamezno naročilo. Za dogovor o fiksni ceni je potreben izrecni pisni
dogovor.

4.4 Stroški embalaže, pošiljanja in zavarovanja, ki jih naročnik izrecno
zahteva, se zaračunajo posebej po cenah, veljavnih v času
dejanskega nastanka teh stroškov.

4.5 Če je dobavitelj prevzel tudi namestitev, montažo ali zagon, naročnik
- razen če ni drugače dogovorjeno - nosi stroške dobave in storitve,
pa tudi vse stroške ali stroške, potrebne za namestitev, montažo ali
zagon v času izvedbe po ceniku dobavitelja.

4.6 Naročnik mora dobavitelju plačati račune za storitve dela v skladu z
dogovorjenimi plačilnimi pogoji z bančnim nakazilom na transakcijski
račun, naveden na računu. Če v dobaviteljevem računu ni drugače
določeno, se šteje, da je plačilo naročnika pravočasno izvedeno le,
če se plačilo v tridesetih (30) dneh od datuma računa vknjiži v dobro
na dobaviteljev račun brez kakršnega koli odbitka.

4.7 Naročnik lahko zadrži plačila le na podlagi nasprotnih terjatev ali
pobotanih nasprotnih terjatev, če se je dobavitelj s tem izrecno pisno
strinjal.

5. Roki za dobavo in storitve, zamude
5.1 Dobavitelj je dolžan spoštovati roke in datume za dobave in storitve

le, če je naročnik pravočasno izpolnila storitve, ki jih je treba opraviti,
potrebna pripravljalna dela in prevzete obveznosti - zlasti dokumente,
ki jih zahteva ali jih mora zagotoviti stranka (zlasti načrte), dovoljenja
in odobritve (zlasti od organov ali pooblaščenih tretjih oseb) - na voljo
so potrebna predplačila in plačila prispevkov od tretjih oseb, naročnik
pa je opravil vsa dogovorjena zapadla  plačila dobavitelju in katerim
koli tretjim osebam.
 Če te predpostavke ne bodo pravočasno izpolnjene, se dobaviteljevi
roki in datumi ustrezno podaljšajo. Pravica dobavitelja, da ob
postavitvi primernega dodatnega roka odpove pogodbo zaradi
zamude pri plačilu s strani naročnika (918. člen avstrijskega
Splošnega civilnega zakonika), ostane nedotaknjena.

5.2 Če je dobaviteljevo neupoštevanje rokov izvedbe mogoče pripisovati
višji sili ali dogodkom, ki niso pod dobaviteljevim nadzorom, npr.
bolezni, epidemije, vremenski dogodki, naravne katastrofe, jedrske

nesreče, vojna, teroristični napadi, nemiri ali podobnim dogodkom,
kot so industrijski spori, stavke ali zapiranja - tudi pri podizvajalcih
dobavitelja - ali vladnim ali uradnim naročilom, kot na primer uvozne
ali izvozne omejitve, zaustavitev dela ali blokade, se roki ustrezno
podaljšajo ali pa se lahko dobavitelj v celoti ali delno odstopi od
pogodbe, kar lahko dobavitelj stori tudi, če dobave in / ali storitve ne
more opraviti in za to ne nosi lastne krivde.
Zgolj objektivno neplačilo dolga s strani dobavitelja na splošno ne
sproži nobenih pravnih obveznosti s strani dobavitelja.

5.3 Naloga naročnika je, da na zahtevo dobavitelja v roku, ki ga določi
dobavitelj, vendar najpozneje v roku dveh tednov izjavi, ali želi
odstopiti od pogodbe zaradi zamude s strani dobavitelja in določiti
primeren dodatni milostni rok ali za dobavo in / ali izvedbo  oziroma
ali vztraja pri dobavi in/ali izvedbi storitev. V nasprotnem primeru je
ustrezna pravica oblikovanja naročnika prekludirana (918. člen
avstrijskega Splošnega civilnega zakonika) in dobavitelj se odloči, ali
se želi držati pogodbe ali odstopiti od nje. Dobaviteljeva dolžnost
plačila odškodnine za morebitno zamudo in / ali škodo, ki jo je utrpel
naročnik zaradi neizpolnitve, je v vsakem primeru izključena. K točki
3 se dodatno zabeleži, da naročnik zaradi delne zamude dobavitelja
ne more odstopiti od celotne pogodbe.

6. Namestitev in montaža
6.1 V kolikor je dobavitelj odgovoren za namestitev, montažo ali zagon,

mora naročnik na svoje stroške prevzeti  in pravočasno zagotoviti:
a) vse dobave in storitve, ki so tuje dobaviteljevi branži, kot so

zemeljska dela, gradbena in arhitekturna dela itd., vključno s
potrebnim strokovnim in pomožnim osebjem, gradbenim
materialom, stroji in orodjem;

b) predmete in materiale, potrebne za namestitev, montažo in
zagon, kot so odri, dvižno orodje, klini, maziva, goriva itd .;

c) energijo in vodo na mestu uporabe, vključno s priključki,
ogrevanjem in razsvetljavo;

d) na mestu montaže mora poskrbeti  za shranjevanje strojnih
delov, naprav, materialov, orodja itd., zagotoviti mora dovolj
velike, primerne, suhe prostore, ki jih je mogoče zakleniti, ter
za sodelavce dobavitelja in njegove podizvajalce ustrezne
delovne in večnamenske prostore, vključno z ustreznimi
sanitarijami; Poleg tega mora naročnik na gradbišču sprejeti
vse ukrepe za zaščito premoženja in sodelavce dobavitelja in
njegovih podizvajalcev, ki bi jih razumno sprejel za zaščito
lastnega premoženja, še zlasti varovanje;

e) zaščitna oblačila in zaščitne naprave, ki so potrebne na mestu
montaže.

6.2 Pred začetkom del mora naročnik sam od sebe dati na razpolago
potrebne podatke o lokaciji pokritih električnih, plinskih, telefonskih,
informacijsko-tehnoloških, kanalizacijskih in vodovodnih napeljav ali
podobnih sistemov, pa tudi potrebne statične podatke.

6.3 Pred začetkom del morajo biti zaloge in predmeti, potrebni za začetek
del, na mestu namestitve ali montaže, vsa pripravljalna dela pred
začetkom montaže pa morajo napredovati do te mere, da se
namestitev ali montaža po prihodu montažnega osebja lahko začne,
kot je bilo dogovorjeno, in se konča brez prekinitve.  Dostopne poti in
mesto namestitve ali montaže morajo biti izravnane, očiščene in
prosto dostopne.

6.4 Če se namestitev, montaža ali zagon zavleče zaradi okoliščin, za
katere dobavitelj ni odgovoren, mora naročnik v ustrezni meri nositi
stroške čakalnih dob in morebitnih nadaljnjih potovanj in nočitev
montažnega osebja.

6.5 Na zahtevo mora naročnik dobavitelju pisno potrditi trajanje
delovnega časa montažnega osebja in zaključek namestitve,
montaže ali zagona.

6.6 Če dobavitelj po zaključku pogodbeno izdelanega dela zahteva
potrditev brezpogojnega prevzema, mora naročnik to pisno izjaviti
takoj, v roku, ki ga določi dobavitelj, vendar najpozneje v dveh tednih.

Šteje se tudi, da so dobave in storitve dobavitelja brezpogojno
prevzete, če naročnik dobavitelju ne pošlje pisne izjave v ustreznem
roku, ki ga je določil dobavitelj, vendar največ v dveh tednih, v kateri
je vsaj ena reklamacija dovolj utemeljena. Šteje se, da je prevzem
opravljen v vsakem primeru, če se dobava in / ali storitev dobavitelja
- po potrebi po zaključku dogovorjene preskusne faze - začne
uporabljati.

7. Prenos tveganja
7.1 Glede na razumevanje "Dobavljeno na kraj" (DAP) v skladu z

Incoterms 2010, najkasneje pa z zagotavljanjem oziroma
prevzemom premeta dobave ali uporabe dobave in/ali storitve
dobavitelja s strani naročnika tveganje preide na naročnika ali na
tretjo osebo. Če je dobavitelj odgovoren tudi za namestitev, montažo
ali zagon, tveganje preide na naročnika ob dostavi predmeta dobave
na mesto namestitve ali montaže.

7.2 Če se dobava pošiljke, namestitev, montaža ali zagon zavleče ali
izostane iz razlogov, za katere je odgovoren naročnik, tveganje preide
na naročnika v trenutku, ko bi brez odlašanja prešlo na stranko. Če
naročnik ne prevzame pošiljke ali katere koli druge ponudnikove
storitve, se tveganje prenese na naročnika tudi brez dejanske
dostave. V zvezi s tem je treba tudi opozoriti, da mora naročnik od
dobavitelja sprejeti delne storitve (točka 3).

7.3 Na konkretno željo naročnika bo dobavitelj na stroške naročnika
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zavaroval pošiljko pred krajo, lomljenjem, prevoznimi, požarnimi in
vodnimi poškodbami in / ali pred drugimi tveganji, ki jih je mogoče
zavarovati.

8. Garancija
Garancijski rok je 24 mesecev, razen če so za posamezne dobavne
artikle dogovorjeni posebni garancijski roki. To rok velja tudi za takšne
predmete, ki so neločljivo povezani z nepremičnino in storitvami na
nepremičnini. Za materialne in pravne napake dobavitelj, razen drugih
zahtevkov - ob upoštevanju oddelka 10 - jamči na naslednji način, s
čimer se izrecno opusti domneva drugega stavka 924. člena
avstrijskega Splošnega civilnega zakonika:

8.1 Stvarne napake
8.1.1 Naročnik mora dobavitelja takoj pisno obvestiti o materialnih

pomanjkljivostih. Členi 377 f avstrijskega Podjetniškega zakonika
ostanejo nespremenjeno v rabi.

8.1.2 Ob upoštevanju drugega odstavka 932. Člena avstrijskega
Splošnega civilnega zakonika je dobavitelj odgovoren za odločitev, ali
bodo morebitne napake odpravljene z izboljšanjem ali nadomestitvijo
okvarjenih dobavnih delov ali njihovih delov ali z izboljšanjem storitev.
Naročnik ne more zavrniti sprejema dobav in storitev zaradi le
manjših napak.

8.1.3 Stranka mora dobavitelju zagotoviti potreben čas in priložnost, da
izvede potrebno popravljanje in nadomestno dobavo. Če je zaradi
napake ogrožena obratovalna varnost pri naročniku ali če obstaja
nevarnost večje škode, mora naročnik o tem takoj obvestiti
dobavitelja. Če dobavitelj nato izjavi, da napake ne more odpraviti v
razumnem roku z izboljšanjem ali zamenjavo, ima naročnik pravico
popraviti napako sam ali prek tretje osebe ter zahtevati povrnitev
potrebnih stroškov od dobavitelja, pri čemer naročnik v v tem primeru
prejme povrnjene le tiste stroške, ki jih je dobavitelj prihranil, s tem ko
mu samemu ni bilo treba izvesti izboljšav ali zamenjave. Nadomestila
se bo le dobaviteljeva lastna stroškovna cena. Razen v primeru
operativnega tveganja ali večje škode, naročnik praviloma ni
upravičen sam ali s strani tretje osebe izvajati izboljšave ali zamenjati
dela.  V primeru kršitve s strani naročnika so njegove garancijskih
pravic prekludirane in naročnik ni upravičen do povračila stroškov.
Opozori se na točko 8.1.7.

8.1.4 Če se izboljšanje ali zamenjava izvrši v razumnem roku ali če večkrat
ne uspe, lahko naročnik odstopi od pogodbe. Če obstaja le manjša
napaka, ki je ni mogoče odpraviti, ima naročnik pravico le do znižanja
cene. Razen tega primera se na splošno razveljavi pravica naročnika
do znižanja cen (četrti odstavek 932. člena avstrijskega Splošnega
civilnega zakonika).

8.1.5 Dobavitelj nosi zakonite dolgovane stroške, ki so nastali zaradi
izboljšanja ali nadomestne dobave, če to ne povzroči
nesorazmernega bremena za dobavitelja. Dobavitelj ni dolžan nositi
stroškov, ki bi nastali v vsakem primeru.

8.1.6 Pravice do povrnitve stroškov zaradi stvarnih napak ne obstajajo
zlasti v naslednjih primerih: Neprimerna ali nepravilna uporaba,
napačna montaža ali zagon s strani naročnika ali tretjih oseb, naravna
obraba, nepravilno ali malomarno ravnanje, nepravilno vzdrževanje,
uporaba neprimerne opreme in / ali rezervnih delov, ki niso od
dobavitelja, elektrokemični ali električni vplivi - če vzrok ni vsakokrat
pri dobavitelju.

8.1.7 Če naročnik ali tretja oseba opravi nepravilne izboljšave, dobavitelj ne
odgovarja za  posledice, ki bi zaradi tega nastale. To velja tudi, če so
bile opravljene spremembe na predmetu dobave brez predhodnega
soglasja dobavitelja.

8.1.8 Za ostale odškodninske zahtevke veljajo določbe iz točke 10.
Nadaljnji zahtevki do dobavitelja zaradi stvarne napake so izključeni.

8.2 Pravne napake
8.2.1 Če uporaba predmeta dobave vodi v kršitev pravic industrijske

lastnine ali avtorskih pravic v Avstriji, bo dobavitelj naročniku na svoje
stroške načeloma zagotovil pravico, da jo še naprej uporablja ali
spremeni predmet dobave za naročnika na način, da kršitve
lastninskih pravic ne bodo več obstajale.

8.2.2 Če pod ekonomsko razumnimi pogoji ali v razumnem roku to ni
mogoče, je naročnik upravičen odstopiti od pogodbe. Pod zgoraj
navedenimi pogoji ima dobavitelj tudi pravico, da odstopi od pogodbe.

8.2.3 Poleg tega bo dobavitelj obvaroval naročnika pred nespornimi ali
pravnomočnimi zahtevki zaradi kršitev premoženjskih pravic.

8.2.4 Zgoraj omenjene obveznosti dobavitelja obstajajo le, če naročnik
takoj pisno obvesti dobavitelja o zahtevkih, ki jih uveljavljajo tretje
osebe, in

·
· naročnik ne prizna kršitve, dobavitelj pa si pridržuje vse

obrambne ukrepe in

· naročnik ni odgovoren za kršitev premoženjskih pravic in

· kršitve  niso bile povzročene zaradi posebnih zahteve
naročnika ali zaradi uporabe, ki je dobavitelj ni mogel
predvideti, in

· kršitev ni nastala zaradi dejstva, da je naročnik predmet
dobave ali storitev dobavitelja spremenil ali če ga uporablja
skupaj z izdelkom, ki ga dobavitelj ni dobavil in / ali ni posebej
odobren.

8.2.5 Če obstajajo druge pravne pomanjkljivosti, se v skladu s tem
uporabljajo določbe točke 8.1.

8.2.6 Za ostale odškodninske zahtevke veljajo določbe iz točke 10.
Nadaljnji zahtevki do dobavitelja zaradi pravne napake so izključeni.

9. Izključitev garancij in izpodbijanje
9.1 Podatki v katalogih, opisih izdelkov, podatkovnih listih, ponudbah,

risbah ali drugih dokumentih o dimenzijah, količini, barvi, uporabi,
tehničnih podatkih in drugih lastnostih, še zlasti o razpoložljivosti,
hitrosti odčitavanja, merilnih točnosti itd., ne opisujejo - razen če se
pisno izrecno dogovori drugače - nobenega jamstva (jamstva za
kakovost ali trajnost). Prav tako ne določajo pogodbene vsebine
sporazuma med dobaviteljem in naročnikom. Če drugi odstavek 922.
člena avstrijskega Splošnega civilnega zakonika odreja nasprotno, se
te določbe izrecno opusti.

9.2 V primeru neskladnosti z zajamčenimi lastnostmi lahko naročnik pri
dobavitelju uveljavlja samo pravice, opisane v točkah 8 in 10. Vse
druge pravice so izrecno izključene, zlasti garancija in zahtevki za
izpodbijanje in prilagoditev zaradi napake, zmanjšanja za polovico in
odprave podlage za posel.

10. Odškodnina
10.1 Dobavitelj odgovarja naročniku le za takšno škodo, ki jo je dobavitelj

povzročil naročniku namerno ali iz hude malomarnosti,  za vse druge

 oblike krivde je odškodnina popolnoma izključena.
10.2 Omejitev odgovornosti iz točke 10.1 ne velja za zahtevke v skladu z

avstrijskim Zakonom o jamstvu za izdelke (PHG) in telesne poškodbe,
ampak le, če odgovornosti ni mogoče izključiti ali omejiti.

10.3 Dokazno breme za obstoj hude malomarnosti ali naklepa je na strani
naročnika.

11. Odškodnina glede tretjih oseb
Določbe, omenjene pod točkami 8 do 10, se uporabljajo tudi v prid
hčerinskih družb, dobaviteljev, dajalcev licence in drugih zastopnikov
dobavitelja.  Pogodba med dobaviteljem in kupcem nima zaščitnega
učinka v korist tretjih oseb.

12. Pridržek lastninske pravice
12.1 Dobavitelj ni dolžan plačevati akontacije vnaprej. Če naročnik pri

plačilu (deloma) ne izpolni obveznosti, dobavljeno blago ostane last
dobavitelja, dokler niso v celoti poplačani vsi zahtevki v zvezi z
dobavljenim blagom. Naročnik je dolžan obvestiti tretje osebe o
obstoju pridržane lastnine dobavitelja in ustrezno označiti pridržano
blago ter o tem takoj obvestiti dobavitelja, takoj ko tretje osebe
uveljavijo pravice do tega pridržanega blaga ali ko se izvajajo
zakonski ali uradni prisilni ukrepi ali ko bi lastnina dobavitelja lahko
bila ogrožena. V teh primerih mora naročnik dobavitelju predložiti vse
informacije in dokumente, da lahko dobavitelj zaščiti in ščiti svojo
lastninsko pravico do tretjih oseb, naročnik pa mora dobavitelja
obvarovati pred škodo in tožbenimi zahtevki.

12.2 V primeru kršitve pogodbe s strani naročnika, zlasti v primeru zamude
pri plačilu s strani naročnika, lahko dobavitelj zahteva vračilo blaga.
Uveljavitev zahtevka za izročitev blaga se ne sme šteti za odstop od
pogodbe. Če naročnik plačila ni plačal v celoti, v odnosu do
dobavitelja nima pravice do posedovanja ali hrambe predmeta
dobave, kar bi se lahko nasprotovalo dobaviteljevemu zahtevku za
izročitev. Blago je treba le korak za korakom predati naročniku proti
plačilu kupnine / plače. Do plačila je dobavitelj upravičen tudi do
uporabe blaga. Kakršna koli nadaljnja odškodnina ostane
nespremenjena.

12.3 V primeru prodaje pridržanega blaga, do katerega je naročnik
upravičen le, če se spoštujejo vsi naslednji predpisi, bo naročnik že
zdaj zaradi zavarovanja dobavitelju odstopil vse zahtevke, ki izhajajo
iz nadaljnje prodaje takega blaga, z vsemi pomožnimi pogodbami,
dokler niso popravljeni vsi zahtevki iz kupne pogodbe / delovršne
(vnaprejšnji odstop). Dobavitelj sprejme ta odstop. Naročnik kot
preprodajalec je dolžan obvestiti svojega dolžnika (kupca) o odstopu.
V primeru nadaljnje prodaje je računovodski naročnik dolžan
zabeležiti odstop v svojih poslovnih knjigah, zlasti na seznamu
"Odprte postavke", tako da se vidi nespremenljivo in trajno vidi, katera
terjatev je bil dodeljena dobavitelju in kdaj. Kupec kot preprodajalec
se tudi zavezuje, da bo na zahtevo dobavitelja razkril vse
neporavnane terjatve iz naslova prodaje blaga, ki je pridržano
lastninsko pravico, povezanim dolžnikom in dobavitelju omogočil
dostop do poslovnih knjig za preverjanje zaznamkov pri knjiženju.
Naročnika se pooblasti, da pod pridržkom preklica izterja terjatve, ki
so bile odstopljene dobavitelju. Pooblastilo za prodajo in izterjavo
samodejno ugasne, ko se sproži postopek zaradi insolventnosti
naročnikovega premoženja ali če se njegov gospodarski položaj
poslabša.

12.4 Pred celotnim plačilom blaga je naročniku prepovedano predelati
pridržano blago, ga prestrukturirati ali povezati s katerim koli drugim



Splošni dobavni pogoji družbe SICK GmbH (SDP)
(Stanje na dan 01.07.2019)

SDP SICK Avstrija Stanje december 2015/V3 . www.sick.at Stran 3 od 3

premičnim predmetom. V kolikor naročnik krši to prepoved, dobi
dobavitelj izključno lastništvo nad celotno stvarjo, ki je na tak način
nastala.

12.5 Če preprodano pridržano blago postane sestavni del zemljišča,
naročnik  v odnosu do kupca odstopi dobavitelju obstoječe terjatve za
zavarovanje terjatve dobavitelja iz kupne pogodbe / delovršne
pogodbe. Dobavitelj sprejme ta odstop. Za naročnika veljajo
obveznosti, navedene v točki 12.3 (obvestitev tretjega dolžnika,
knjižni zaznamek, dolžnost posredovanja informacij).

12.6 Če vrednost zavarovanja zahtevka presega terjatve dobavitelja do
naročnika za več kot 10%, mora dobavitelj na zahtevo naročnika v
ustrezni meri sprostiti zavarovanje po svoji izbiri.

13. Pravica do uporabe programske opreme
Dobavitelj naročniku omogoča neizključno, nelicenčno, časovno
neomejeno, neekskluzivno pravico, ki jo lahko prenese le skupaj s
predmetom pogodbe za uporabo priložene programske opreme in
dokumentacije. Ta pravica uporabe velja izključno za pogodbeno
določene uporabne namene. Naročnik ni upravičen do spreminjanja,
predelave, prevajanja ali odstranjevanja delov programske opreme.
V kolikor naročniku prepusti programsko opremo, katere avtor je tretja
oseba, dobavitelj naročniku ne podeli daljnosežnejših pravic uporabe,
kot jih je tretja stranka podelila dobavitelju.

14. Izvoz
Naročnik se zavezuje, da bo spoštoval vse veljavne predpise izvoza
in zunanjetrgovinske zakonodaje, nacionalno zakonodajo,
zakonodajo Zvezne republike Nemčije, Evropske unije in Združenih
držav Amerike. Vse poslovne transakcije se sklenejo pod pogojem,
da je vsaka poslovna transakcija dovoljena glede na njeno vsebino,
fizične osebe in družbe, ki so neposredno ali posredno vpletene v
skladu z vsemi prej omenjenimi določbami. Naročnik bo dobavitelju
na poziv  nemudoma dal na razpolago vse potrebne ali koristne
dokumente po presoji dobavitelja  za pridobitev dovoljenj organov ali
za preizkuse nadzora izvoza s strani dobavitelja, vključno s podatki o
končnem uporabniku, končnem namembnem kraju in predvideni
uporabi. V primeru poslovnih transakcij, za katere je potrebna
odobritev, se mora naročnik odpovedati zavezujočim potrditvam
glede dobave. Naročnik se prav tako zavezuje, da bo spoštoval
dobaviteljeve notranje predpise o nadzoru izvoza. Naročnik zlasti ne
bo uporabljal, ponujal v prodajo ali prodajal nobenega blaga
dobavitelja (blago, programska oprema in tehnologija) ali
komercialnega blaga, ki ga je dobavitelj dobavil za uporabo v orožju
in / ali orožniških sistemih. Če naročnik krši obveznost iz tega
odstavka in / ali je poslovna transakcija delno ali v celoti prepovedana,
je dobavitelj upravičen do odstopa od pogodbe ali odpovedi pogodbe
iz pomembnega razloga brez upoštevanja odpovednega roka. V
primeru poslovnih transakcij, ki zahtevajo odobritev, ima dobavitelj
pravico tudi odložiti storitev do izdaje izvoznega dovoljenja.
Odgovornost dobavitelja za povrnitev škode zaradi prepozne izvedbe
ali neizvedbe je v teh primerih izključena. Vsi zahtevki  zaradi kršitve
dolžnosti naročnika ostanejo nedotaknjene.

15. Prilagoditev pogodbe, odstop
15.1 Če višja sila ali dogodki v smislu točke 5.2 bistveno spremenijo

ekonomski pomen ali vsebino dobave in storitve ali pomembno
vplivajo na obratovanje dobavitelja, bo pogodba ob upoštevanju
predpisa iz točke 5.2 obravnavana v dobri veri prilagojena. Če to ni
ekonomsko sprejemljivo, ima dobavitelj pravico odstopiti od pogodbe.

15.2 15.2 Dobavitelj je upravičen zadržati svoje storitve ali odstopiti od
pogodbe, če se seznani z okoliščinami, v skladu s katerimi naročnik
grozi, da bo postal plačilno nesposoben, ali iz drugih razlogov, ko na
dan zapadlosti ne želi ali ne more izpolniti svoje obveznosti plačila.

16. Zastaranje
16.1 Garancijske pravice zaradi stvarnih napak je treba uveljaviti na

sodišču v roku dvanajstih mesecev po dostavi. Če naročnik
neupravičeno zavrača prevzem, začne garancijski rok teči od tega
trenutka. Posebno sklicevanje na 933b. člen avstrijskega Splošnega
civilnega zakonika je izrecno izključeno.

16.2 Odškodninske zahtevke je treba vložiti na sodišče v šestih mesecih
po tem, ko je oškodovanec ugotovil škodo in oškodovanca, vendar
najpozneje v dveh letih po nastanku primarne škode podlagi dogodka,
ki je utemeljil zahtevek. Ta dveletni zastaralni rok velja tudi za
predvidljivo posledično škodo naročnika.

16.3 Če naročnik v distribucijski verigi proda potrošniku dobaviteljev
predmet dobave in naročnik potrošniku plača odškodnino zaradi
neizpolnitve ali slabega delovanja, lahko naročnik od dobavitelja
zahteva odškodnino tudi po zastaralnem roku dveh let. V tem primeru
pa mora biti odškodninski zahtevek do potrošnika uveljavljen v dveh
mesecih po izpolnitvi lastne obveznosti plačila odškodnine. Takšni
regresni zahtevki zastarajo pet let po tem, ko je dobavitelj opravil
storitev.

16.4 Odgovori dobavitelja na reklamacije naročnika nikakor ne veljajo za
vključitev dobavitelja v pogajanja ali poravnavne pogovore glede
uveljavljenih vsebin in oceno zahtevkov, če dobavitelj zavrne
reklamacije in zahtevke.

17. Sodna pristojnost in pravo, ki se uporablja
17.1 Edini kraj pristojnosti za vse spore, ki izhajajo neposredno ali

posredno iz pogodbenega razmerja, vključno z vprašanjem sklenitve
pogodbe, je sedež dobavitelja, ki je trenutno Wiener Neustadt.
Vendar pa je dobavitelj upravičen tudi do uporabe drugega sodišča.
Morebitne arbitražne klavzule nimajo veljave.

17.2 Za pravno razmerje v zvezi s to pogodbo velja avstrijsko pravo, razen
pravil avstrijskega mednarodnega zasebnega prava. Uporaba
Dunajske konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga z
dne 11. aprila 1980 je izključena.

18. Salvatorična klavzula
Če bo katera koli določba teh pogojev postala neveljavna, nična ali
neizvršljiva, to ne bo vplivalo na veljavnost preostalih določb. V
takšnem primeru bi bilo treba neučinkovito, nično ali neizvedljivo
določbo raje razlagati, na novo interpretirati ali nadomestiti tako, da
bo dosežen gospodarski namen, ki mu sledi. To ne velja, če bi
upoštevanje pogodbe pomenilo nerazumno stisko za eno od strank.

- - -


