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1.1

2.1

2.3

2.4

2.2

1.2

1.3

1.4

Ti splošni prodajni pogoji veljajo za vse ponudbe in za vsako prodajo in/ali dostavo blaga ali 
storitev, ki jih izvaja podjetje Ravne Steel Center d.o.o. (RSC d.o.o.).

Vse ponudbe podjetja RSC d.o.o. so za podjetje zavezujoče do datuma, določenega v ponudbi.

Ponudba vsebuje vse bistvene elemente pogodbe, kar pomeni, da ko je ponudba sprejeta, 
je pogodba tudi sklenjena.

Povpraševanje kupca in/ali naročnika oddano pred ponudbo RSC d.o.o. se šteje za naročilo. 
Pogodba je sklenjena, ko RSC d.o.o. je takšno naročilo pisno potrdil.

Izdan predračun se šteje za ponudbo. V tem primeru obveznosti družbe RSC d.o.o. začne teči 
od dneva plačila zneska po predračunu, vendar le, če je plačilo opravljeno v roku, določenem v 
predračunu. Če je plačilo po predračunu opravljeno po roku iz predračuna, potem RSC d.o.o. ni 
zavezan izpolniti svojih obveznosti, če je o tem obvestil kupca oziroma naročnika v 8 dneh. V tem 
primeru RSC d.o.o. se zavezuje, da bo vrnil celotno vrednost, prejeto po predračunu, v 8 dneh od 
takega obvestila.

Kupčevi in/ali naročnikovi ali kateri koli drugi pogoji, ki se razlikujejo od naših splošnih 
prodajnih pogojev, za nas niso zavezujoči, razen če jih predhodno potrdi RSC d.o.o. pisno.

Dogovor o odstopanju posameznih artiklov od katerega koli artikla iz Splošnih prodajnih 
pogojev družbe RSC d.o.o. pisno potrjen nima vpliva na preostale artikle in/ali določila teh 
splošnih prodajnih pogojev.

S sklenitvijo pogodbe z družbo RSC d.o.o., kupec in/ali naročnik sprejema in/ali potrjuje te 
Splošne prodajne pogoje, ki dopolnjujejo morebitne ločene pogodbe med pogodbenima 
strankama in so zavezujoči za obe strani.

1. Splošno

2. Ponudbe, povpraševanja
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3.1

5.1

5.2

4.1

4.2

3.2

3.3

Vsako pravno veljavno soglasje o nameri med kupcem in/ali naročnikom in podjetjem RSC d.o.o. 
za sklenitev pogodbe se šteje predvsem pisni sprejem ponudbe, ki jo je podala družba RSC d.o.o. 
kupcu in/ali naročniku ter pisno potrdilo podjetja RSC d.o.o. naročila, ki ga je dal kupec in/ali 
naročnik pred ponudbo.

Rok plačila je rok, ko je treba celoten znesek posameznega računa, ki izhaja iz sklenjene pogodbe, 
nakazati na TRR RSC d.o.o. kot je navedeno na računu. Šteje se, da je plačilo opravljeno, ko denar 
prispe na TRR družbe RSC d.o.o.

Če ni pisno dogovorjeno drugače, je treba vse račune plačati na TRR podjetja RSC d.o.o. in brez 
odbitkov v 30 dneh od dneva izdaje blaga.

Naše cene se razumejo kot »franko tovarna RSC d.o.o. (naloženo)«, razen če ponudba, ki je bila 
sprejeta, ali potrdilo naročila ali kateri koli drug dokument, ki predstavlja sklenjeno prodajno 
pogodbo s kupcem in/ali naročnikom, ne določa drugačnega dogovora.

Dogovor o ceni je sestavni del pogodbe.

Obveznosti RSC d.o.o. do kupca in/ali naročnika iz sklenjene pogodbe so pravno zavezujoči za 
RSC d.o.o. od sklenitve pogodbe dalje.

Če kupec in/ali naročnik odpove pogodbo, se uporabljajo določbe Zakona o obligacijskih 
razmerjih. V vsakem primeru bo RSC d.o.o. uveljavljal odškodnino za vsak strošek in škodo, ki jo 
utrpi v zvezi z odpovedjo pogodbe.

3. Sklenitev sporazuma

5. Plačilni pogoji

4. Cene
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Za popust pri plačilu (popust pri predčasnem plačilu) v gotovini je potrebna ločena pogodba. Ta 
popust se lahko odobri le, če kupec in/ali naročnik nima neporavnanih dolgov do RSC d.o.o.

Če stranka in/ali naročnik zamuja s plačilom, mora plačati tudi zakonske obresti za zamude, razen 
če ni sklenjena izrecno drugačna pogodba.

Če je RSC d.o.o. plačilo kupca in/ali naročnika odložilo in ni poravnano v polni vrednosti niti v 
takem odloženem plačilnem roku, se šteje, da je račun v celoti zapadel za plačilo že na prvi datum 
zapadlosti, kar pomeni ta kupec in/ali naročnik je dolžan plačati zakonske zamudne obresti že od 
tega datuma zapadlosti do plačila. S sprejemom teh splošnih prodajnih pogojev se kupec in/ali 
naročnik odpoveduje vsakemu ugovoru na tako odloženo zapadlost in priznava prvo dogovorjeno 
zapadlost kot edino nesporno zapadlost računa.

Če kupec in/ali naročnik zamuja s plačilom dveh ali več računov ali če se izve za njegovo bistveno 
zmanjšanje finančne sposobnosti ali slabo premoženjsko stanje ali težko finančno stanje in 
če ne more zagotoviti zadostnega zavarovanja, kot zahteva RSC d.o.o., potem vse obstoječe 
terjatve zapadejo v plačilo takoj. RSC d.o.o. ima potem pravico izvajati vse odprte dobave le na 
podlagi predplačila ali pa lahko v razumnem času odstopi od pogodbe; v vsakem primeru pa RSC 
d.o.o. lahko zahteva odškodnino, če je v zvezi s tem utrpela kakršno koli pravno priznano škodo. 
Poleg tega RSC d.o.o. ima pravico prepovedati kakršno koli nadaljnjo razpolaganje ali prodajo 
in predelavo dobavljenega blaga ter zahtevati njegovo vračilo na stroške kupca in/ali naročnika. 
Kupec že zdaj poda soglasje, da bo dobavljeno blago vrnil v takih primerih.

Če se stranke dogovorijo o plačilu z L/C, je takšen L/C nepreklicen in potrjen. Če L/C ni odprt do 
dogovorjenega datuma ali če ni v skladu z dogovorjenimi ali skupnimi komercialnimi pogoji, RSC 
d.o.o. ima pravico do odstopa od pogodbe in zaračunavanja stroškov, ki jih je utrpel v zvezi s tem.

V primeru, da se za dobavljeno blago uveljavijo bistvene napake, se rok plačila samodejno ne 
podaljša. Rok plačila se podaljša šele po tem, ko družba RSC d.o.o. je najprej pisno priznal, da je 
dobavljeno blago vsebovalo bistvene napake.

Če kupec in/ali naročnik bistveno zamuja s plačilom vsaj enega računa, RSC d.o.o. ima pravico 
spremeniti plačilni rok za trenutno naročeno blago ali celo odstopati od naročila, pri čemer kupec 
in/ali naročnik ne more uveljavljati kakršnih koli zahtevkov do RSC d.o.o., kot posledica takšne 
spremembe pogodbe in/ali takega odstopa od pogodbe.
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6.1

6.2

6.3

RSC d.o.o. obdrži lastninske pravice do dobavljenega blaga do popolnega plačila in/ali dokler 
kupec in/ali naročnik v celoti ne izpolni svojih obveznosti v zvezi z dobavljenim blagom, vključno s 
plačilom morebitnih stroškov opominov in zamudnih obresti.

Kupec in/ali naročnik sodeluje pri vseh ukrepih, potrebnih za zaščito lastninske in/ali lastninske 
pravice družbe RSC d.o.o. nad prodanim blagom, za katerega veljajo lastninske pravice, dokler ne 
izpolni vseh svojih obveznosti.

Vse terjatve in dodatne pravice iz prodaje na podlagi pridržanja lastninskih pravic veljajo tudi za 
blago, ki je namenjeno nadaljnji obdelavi. V tem primeru RSC d.o.o. pridobi solastninsko pravico 
na novi stvari v sorazmerju z vrednostjo njenega blaga (s pridržkom lastninske pravice) do njegove 
celotne vrednosti.

6. Pridržek lastninskih pravic

7.1

7.2

7.3

Dobavni rok in/ali datum dobave je datum, ki je v pogodbi zapisan kot datum, ko je RSC d.o.o. izpolni 
svojo obveznost dostave v skladu s pogodbo.

Dogovorjeni dobavni rok in/ali datum dostave je treba upoštevati. Če kot datum dobave ni 
opredeljen točen datum, začne dobavni rok teči z dnem, ko je sklenjena pogodba, ki navaja tudi 
datum, ko je kupec in/ali naročnik sprejel ponudbo in/ali ko je RSC d.o.o. potrdil naročilo.

V primeru zamude pri dostavi, RSC d.o.o. o tem obvesti kupca in/ali naročnika ter navede nov 
dobavni rok in/ali dobavni rok.

7. Dobavni Rok

7.4 Dostavljene količine naročenega blaga morajo ustrezati mednarodnim standardom. Odstopanja 
so možna, če so izrecno potrjena. Če kupec in/ali naročnik prejme večjo dostavljeno količino, se 
za to blago plača enaka cena, kot velja za dogovorjeno količino. Tolerance in zahteve merilnega 
protokola glede na velikost kosa so naslednje:

· toleranca rezanja in ravnosti kosov katerih dimenzija je manjša od 500 x 500 mm se režejo v 
tolerančnem območju -1;+3 mm.
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7.5 Mednarodni poslovni pogoji Mednarodne gospodarske zbornice v Parizu (INCOTERMS se 
uporablja z občasno spremembo, razen za pogoje, ki so izrecno predmet drugačne pogodbe. 
Dejanska prodajna pogodba, razvidna iz sprejete ponudbe in/ali potrditve naročila, vsebuje 
poseben predpis INCOTERMS.

8.1

8.2

8.3

Cena, navedena v naših ponudbah in v pogodbi, je izključila embalažo in zaščito, ki je potrebna za 
preprečitev kakršne koli škode, ki bi nastala v običajnih transportnih pogojih med prevozom do 
cilja, določenega v pogodbi. Vsa odstopanja se morajo pisno dogovoriti.

Kraj predaje in/ali odpreme je določen v vsaki pogodbi.

Tveganje škode in/ali izgube blaga se oceni ob upoštevanju pravil INCOTERMS, kot so 
dogovorjena v vsakem posameznem primeru.

8. Pakiranje, pošiljanje, 
prenos tveganja

· toleranca rezanja in ravnosti kosov katerih dimenzija je večja od 500 x 500 mm se reže v 
tolerančnem območju:
a) dim. A ali B od 500 do 700 mm - toleranca -1;+4 mm,
b) dim. A ali B od 700 do 900 mm - toleranca -1:+5 mm,
c) dim. A ali B od 900 mm dalje - toleranca -1;+7 mm.

V primeru, da kupec ne navede ali dimenzije že vključujejo dodatke za mehansko obdelavo, RSC 
d.o.o. upošteva, da so zahtevane dimenzije že vključujejo minimalni dodatek 5 mm na končno, 
obdelano dimenzijo.

9.1 Proizvodnih sredstev (vzorci, orodja, risbe ipd.), ki so v lasti katere koli od pogodbenih strank, 
ni mogoče prodati, dati v zastavo ali kakor koli odtujiti ali obremeniti s strani druge pogodbene 
stranke brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika oz. ali je tretji osebi dovoljen dostop do teh 
ali njihova uporaba za tretjo osebo.

9. Samples, Patterns, Trade Mark
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10.1

10.2

10.4

10.3

10.5

RSC d.o.o. odgovarja za kakovost dobavljenega materiala v skladu s tehničnimi podatki in 
pogodbo, sklenjeno med obema pogodbenima strankama.

Vse reklamacije iz naslova napak, mora kupec in/ali naročnik poslati pisno na naslov podjetja 
RSC d.o.o. ali na e-pošto info@rsc.si.

Za skrite napake in/ali skrita odstopanja v kakovosti mora kupec vložiti pisno reklamacijo takoj po 
odkritju, vendar najkasneje v 6 mesecih od prevzema blaga, priložiti pa mora ustrezne vzorce in 
podatke, sicer izgubi vse njegove pravice iz tega naslova. Enako velja za naročnika glede storitev.

O morebitnem odstopanju v količini ali kakovosti dobavljenega blaga mora kupec pisno obvestiti 
dobavitelja in/ali reklamacijo poslati najkasneje v 8 dneh po prejemu blaga. Enako velja za 
naročnika glede storitev.

Če reklamacije niso zagotovljene pravočasno, se šteje, da je blago v celoti skladno z zahtevami in 
kupec oziroma naročnik izgubi vse pravice iz naslova napak na blagu.

10. Odgovornost za napake

10.6

10.6

10.6

Na zahtevo družbe RSC d.o.o., mora kupec in/ali naročnik nemudoma vrniti reklamirano blago in/
ali posamezne vzorce, kot je potrebno za preučitev upravičenosti reklamacije. Sicer pa RSC d.o.o. 
ne more oceniti, ali je zahtevek upravičen in potem tudi ne more biti odgovoren za odpravo napak. 
Njegove obveznosti začnejo teči šele po prejemu reklamiranega blaga in/ali ločenih vzorcev.

RSC d.o.o. se zavezuje, da bo odgovoril na zahtevke najkasneje v 30 dneh po prejemu vzorca.

Če zahtevke za inšpekcijski pregled izvaja RSC d.o.o. se štejejo za upravičene, RSC d.o.o. mora 
kupcu ponuditi eno od naslednjih možnosti:

- blago se prevzame nazaj in nadomesti z brezhibnim blagom – v tem primeru zagotovimo drugo 
blago brez okvar oz.
- blago se prevzame nazaj, stroški se povrnejo, oz.
- kupec in/ali naročnik obdrži blago z napako, pri čemer prejme nižjo kupnino.

9.2 Blago ima simbol podjetja RSC d.o.o. in trgovsko ime družbe RSC d.o.o., razen ,če je 
drugače dogovorjeno.
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10.9

10.10

Če pregled, ki ga izvaja RSC d.o.o. potrdi upravičenost reklamacij, potem mora naročnik 
prejeti eno od naslednjih možnosti:

· je napaka odpravljena v razumnem roku, oz.
· napaka ni odpravljena in se naročniku prizna nižja kupnina.

Za vsako od zgornjih možnosti za kupca in/ali naročnika se morata obe pogodbeni 
stranki izrecno dogovoriti.

Če je zahtevek kupca in/ali naročnika priznan kot utemeljen, se RSC d.o.o. nato zavezuje, da bo 
napako odpravil v najkrajšem možnem času.

Vsak zahtevek, ki izhaja iz neustrezne uporabe blaga, nepooblaščenega ali neustreznega 
poseganja v blago, kot tudi zaradi neustreznega, pomanjkljivega ali malomarnega ravnanja z 
blagom, je izključen iz kakršnega koli nadomestila.

11.1 Obe pogodbeni stranki bosta varovali zaupnost in tretji osebi ne razkrivali poslovnih informacij, 
pridobljenih v zvezi s sklenjeno pogodbo, ki vsebujejo te Splošne prodajne pogoje kot svoj 
sestavni del.

11. Zaupnost

12.1

12.2

V primeru višje sile so pogodbene stranke oproščene izpolnjevanja svojih pogodbenih obveznosti 
za enak čas, v katerem so zaradi posledic višje sile ovirane pri izpolnjevanju svojih obveznosti. Če 
te posledice presegajo obdobje treh (3) mesecev, je treba sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito 
interesov vsake stranke.

Višja sila se nanaša na dogodke, ki se lahko pojavijo po sklenitvi pogodbe zaradi nepredvidenih in 
nepričakovanih dogodkov, ki jih slovensko sodišče priznava kot višjo silo.

12. Višja Sila
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13.1

14.1

15.1

15.2

Za okoliščine, ki niso opredeljene v teh Splošnih prodajnih pogojih, zlasti v Obligacijskem zakoniku 
Slovenije, se uporabljajo določila slovenske nacionalne zakonodaje. Uporaba Dunajske konvencije 
je izrecno izključena.

Morebitni spori, ki izhajajo iz ali v zvezi s pogodbo, sklenjeno med kupcem in naročnikom na eni 
strani ter RSC d.o.o. na drugem, ki kot sestavni del vsebuje te Splošne prodajne pogoje, bo reševalo 
stvarno in krajevno pristojno sodišče (za sedež družbe RSC d.o.o.) v Republiki Sloveniji.

Ti splošni prodajni pogoji veljajo za nedoločen čas in/ali do zamenjave z novimi.

Morebitne spremembe in dopolnitve teh določil so zavezujoče le, če jih potrdi RSC d.o.o. in kupec 
in/ali naročnik v pisni obliki.

13. Veljavno Pravo

14. Spori

15. Končne odločbe


