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Opći uvjeti nabave društva Bayer d.o.o. i njegovih 
povezanih društava sa sjedištem u Hrvatskoj. 

1. OPĆENITO 

1.1. Ovi uvjeti („opći uvjeti nabave”) upućivanjem postaju sastavni dio 
kupoprodajnog ugovora ili nekog drugog ugovora koji su u svrhu nabave 
roba i/ili usluga („Ugovor”) sklopili društvo Bayer d.o.o. ili društvo 
povezano s društvom Bayer d.o.o. u smislu članka 473. hrvatskog Zakona 
o trgovačkim društvima sa sjedištem u Zagrebu, Hrvatska koje uključuje 
ove opće uvjete („Naručitelj”) i ugovorni partner („Dobavljač”).  

1.2. Ovi opći uvjeti nabave primjenjuju se isključivo. Ovi opći uvjeti nabave 
ne primjenjuju se samo ako i u mjeri u kojoj se ugovori da su važeći 
posebni uvjeti Naručitelja. U tom se slučaju ovi opći uvjeti nabave 
primjenjuju samo dodatno i podredno posebnim uvjetima.  

1.3. Ne priznaju se uvjeti Dobavljača koji su proturječni ili se razlikuju, drugi 
uvjeti Dobavljača ili drugi opći uvjeti poslovanja Dobavljača. Proturječni 
ili različiti uvjeti primjenjuju se samo ako ih je Naručitelj izričito prihvatio 
u pisanom obliku u svakom pojedinom slučaju. Ova se odredba 
primjenjuje čak i ako Naručitelj prihvati robu i/ili usluge svjestan općih 
uvjeta poslovanja Dobavljača.  

1.4. Pojedinačni ugovorni sporazumi uvijek imaju prednost pred ovim 
uvjetima nabave. 

2. ODREDBE UGOVORA 

2.1. Nijedan usmeni popratni dogovor ili jamstvo koje je Naručitelj dao prije 
sklapanja Ugovora nisu pravno obvezujući. Ugovor u potpunosti 
zamjenjuje sve takve dogovore ili jamstva. Gore navedena odredba ne 
primjenjuje se ako se u okviru jamstva izričito navodi namjera da jamstvo 
ostane obvezujuće ili ako Naručitelj izričito potvrdi jamstvo u pisanom 
obliku. 

2.2. Pojedinačne odredbe ovih općih uvjeta nabave u kojima se izričito 
upućuje na konkretnu vrstu kategorije kupnje (npr. kupnja robe, kupnja 
radova i materijala, radnih usluga, općih usluga ili opreme) primjenjuju se 
isključivo u odnosu na predmetnu vrstu kategorije kupnje. U svim drugim 
slučajevima niže navedene odredbe primjenjuju se za sve vrste kategorija 
kupnje. 

3. PONUDA DOBAVLJAČA 

3.1. Dobavljač svoju ponudu prilagođava upitu Naručitelja.  

Ponudu mora pripremiti i dostaviti besplatno. Ponuda ne obvezuje 
potencijalnog Naručitelja. Prijedlog cjenika naplaćuje se samo uz izričit 
prethodni dogovor. 

3.2. Ako se u pojedinačnom slučaju i neovisno o odredbama točke 17.1. 
troškovi i izdaci trećih strana trebaju nadoknaditi, njih je potrebno navesti 
u ponudi, uz specifikaciju svake stavke po količini i s naznakom jediničnih 
i ukupnih cijena. 

4. NARUDŽBENICA I PRIHVAĆANJE  

4.1. Dobavljač provjerava svaku narudžbenicu koju primi od Naručitelja kako 
bi se uvjerio da u njoj nema očitih pogrešaka, dvosmislenosti i propusta 
ili da specifikacije koje je Naručitelj odabrao nisu neprimjerene za 
planiranu svrhu. Dobavljač odmah obavještava Naručitelja o svim 
potrebnim izmjenama ili pojašnjenjima narudžbenice. 

4.2. Dobavljač mora pisano potvrditi svaku narudžbenicu i/ili izmijenjenu 
narudžbenicu kojom se ne prihvaća prethodna ponuda Dobavljača. 
Početak izvršenja narudžbenice od strane Dobavljača istovjetan je tom 
izričitom prihvaćanju ponude od strane Dobavljača. 

4.3. Dobavljač u svakoj korespondenciji mora navesti sljedeće informacije: 
odjel koji provodi kupnju, potpuni broj narudžbenice, datum narudžbenice 
i referencu Naručitelja. 

4.4. Naručitelj ima pravo zahtijevati izmjene robe i usluga koje su predmet 
kupnje čak i nakon sklapanja Ugovora, pod uvjetom da se od Dobavljača 
može razumno očekivati da provede takve izmjene. Pri takvim izmjenama 
Ugovora u obzir se uzima učinak na obje Ugovorne strane, a posebno se 
uzimaju u obzir povećanje ili smanjenje troškova i učinci na dogovoreni 
raspored. 

4.5. Narudžbenicom se Dobavljača ne ovlašćuje da zastupa Naručitelja. 

5. PRUŽANJE USLUGA OD STRANE DOBAVLJAČA I 
PODIZVOĐAČA 

5.1. Dobavljač sam pruža usluge ili za to angažira treće strane integrirane u 
njegovu operativnu organizaciju, koje to čine na njegovu odgovornost. 
Dobavljač je ovlašten angažirati podizvođače samo uz prethodno izričito 
odobrenje Naručitelja. Ako Naručitelj odobri angažiranje podizvođača, 
Dobavljač ih angažira u svoje ime i za svoj račun.  

5.2. Ako se pružanje usluga odvija na lokaciji Naručitelja, Dobavljač mora 
ispuniti sigurnosne i organizacijske zahtjeve za vanjska društva i/ili 
interne operativne propise primjenjive na predmetnoj lokaciji. Dobavljač 
mora ispuniti i sve druge zahtjeve koji su mu predočeni na lokaciji. Ako 
Dobavljač smatra da su zahtjevi nerazumni, svoje primjedbe mora odmah 
iznijeti Naručitelju. 

5.3. Dobavljač za pružanje usluga angažira samo kvalificirane osobe. Ne mogu 
se angažirati osobe čiji je radni odnos s Naručiteljem Naručitelj prethodno 
raskinuo iz osobno ili poslovno uvjetovanih razloga, kao ni osobe koje su 
opetovano nanosile štetu ili i dalje nanose posebno tešku štetu interesima 
Naručitelja. Dobavljač će snositi sve povećane troškove koji nastanu zbog 
zamjene osoblja angažiranog za pružanje usluge. 

6. VRIJEME ISPUNJENJA OBVEZA I ISPORUKE 

6.1. Ako je za ispunjenje obveza određeno konkretno razdoblje, to razdoblje 
počinje teći u trenutku kad Dobavljač primi narudžbenicu, osim ako nije 
drukčije dogovoreno. 

6.2. Čim Dobavljač postane svjestan da više ne može u cijelosti ili djelomično 
ispuniti svoje ugovorne obveze, ili to ne može učiniti pravovremeno, o 
tome mora odmah obavijestiti Naručitelja te navesti razloge za kašnjenje 
i očekivano trajanje kašnjenja. Obavijest mora dostaviti u pisanom obliku. 
Ako Dobavljač ne dostavi tu obavijest, ne može se pred Naručiteljem 
pozvati na tu prepreku kao razlog za kašnjenje. 

6.3. Ako Dobavljač ne ispuni svoje obveze u predviđenom roku, za to snosi 
odgovornost u skladu s važećim zakonima i propisima. Naručitelj je 
ujedno ovlašten, u slučaju kašnjenja u ispunjenju obveza ili isporuka, a 
nakon slanja prethodne pisane obavijesti Dobavljaču, izreći ugovornu 
kaznu u iznosu od 0,5 %, koja ne može premašiti 5 % ukupnog iznosa 
narudžbenice, za svaki tjedan ili dio tjedna u kojem ispunjenje obveze ili 
isporuka kasni, osim ako Dobavljač nije odgovoran za kašnjenje. Svaka 
ugovorna kazna plaćena u skladu s ovom odredbom uračunat će se u iznos 
naknade za kašnjenje u ispunjenju obveza koju duguje Dobavljač. 
Ugovorna kazna može se nametnuti do konačnog roka plaćanja, bez 
potrebe za zadržanim plaćanjem.  

6.4. Djelomične usluge i/ili isporuke prihvaćaju se samo po izričitom 
dogovoru. 

6.5. Ako je ugovoren rok isporuke, Naručitelj zadržava pravo vratiti robu 
isporučenu prije roka o trošku Dobavljača. Ako Naručitelj odluči ne vratiti 
robu isporučenu prije roka, roba se pohranjuje do ugovorenog datuma 
dostave o trošku Dobavljača i na njegov rizik. 

7. MJESTO ISPUNJENJA OBVEZA 

 Mjesto ispunjenja obveza za sva potraživanja koja proizlaze iz ovog 
Ugovora za obje je Ugovorne strane ono odredište koje odredi Naručitelj 
(odnosno adresa za dostavu navedena u narudžbenici ili koja je određena 
na neki drugi način). 
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8. SURADNJA NARUČITELJA 

8.1. Naručitelj osigurava ugovorom predviđenu suradnju. Ta je suradnja 
obvezna, osim ako nije drukčije dogovoreno. 

8.2. Ako Naručitelj ne pruži potrebne usluge suradnje ili ih ne pruži na 
odgovarajući način, Dobavljač mora odmah podnijeti svoju pritužbu 
pisanim putem. Ako Dobavljač ne ispuni tu obvezu podnošenja pritužbi, 
neće se smatrati da je Naručitelj prekršio svoju obvezu suradnje i 
Dobavljač se ne može pozvati na nedostatak suradnje. 

9. ISPITIVANJA I INSPEKCIJE 

 Ako je za robu ili usluge koje se pružaju predviđeno provođenje 
ispitivanja i inspekcija, Dobavljač snosi materijalne troškove i troškove 
svojeg osoblja koji nastanu u provedbi ispitivanja i inspekcija. Naručitelj 
snosi troškove svojeg osoblja za ispitivanje i inspekcije. Dobavljač mora 
dostaviti obvezujuću obavijest Naručitelju da su usluge ili roba spremni 
za ispitivanje ili inspekciju najmanje tjedan dana prije datuma određenog 
za ispitivanje ili inspekciju. Dobavljač s Naručiteljem mora dogovoriti i 
datum ispitivanja. Ako se proizvod koji treba ispitati ne predoči na taj 
datum, troškove Naručiteljevog osoblja za ispitivanje snosi Dobavljač. 
Ako se otkriju i ponavljaju nedostaci ili ako su zbog toga potrebna dodatna 
ispitivanja, Dobavljač snosi sve materijalne troškove i troškove osoblja. 
Dobavljač snosi materijalne troškove i troškove osoblja za ishođenje 
certifikata za primarne materijale. 

10. PAKIRANJE I OTPREMA 

10.1. Dobavljač mora odvojeno od robe i računa poslati potpunu obavijest o 
otpremi za svaku pojedinačnu pošiljku na dan otpreme. Svaka pošiljka 
mora sadržavati teretnicu i popis pakiranja. Za pošiljke koje se šalju 
brodom na otpremnoj dokumentaciji i na računu mora se navesti naziv 
brodarskog društva i plovila. Dobavljač mora odabrati najbolje i 
najprikladnije prijevozno sredstvo za Naručitelja. Reference narudžbenice 
i informacije o točki istovara koje je naveo Naručitelj moraju se u cijelosti 
naznačiti na obavijestima o otpremi, teretnicama, popisima pakiranja, 
tovarnim listovima, računima i na vanjskoj ambalaži. 

10.2. Dobavljač uvijek pakira, označava, pohranjuje, skladišti i otprema 
proizvod u skladu s važećim propisima i specifikacijom proizvoda, 
uključujući specifične zahtjeve proizvoda za pakiranje, skladištenje i 
transport. U popratnim dokumentima navodi se kategorija rizika i sve 
ostale pojedinosti, ako je to propisano važećim propisima. To može 
obuhvaćati dostavu važećeg i potpunog sigurnosno-tehničkog lista. 

10.3. Roba mora biti zapakirana na način kojim se sprječava nastanak štete 
tijekom transporta. Ambalaža se treba upotrebljavati samo u mjeri 
potrebnoj za ostvarivanje te svrhe. Dobavljač mora ponovno preuzeti 
ambalažu ako je tako propisano zakonom i drugim važećim propisima. 
Ako prema izričito dogovorenim uvjetima Naručitelj plaća zasebnu 
naknadu za ambalažu, ima pravo Dobavljaču vratiti ambalažu u dobrom 
stanju uz povrat 75 % cijene navedene na računu, uz unaprijed plaćenu 
vozarinu. Najveća dopuštena težina svakog pojedinog paketa je 10 kg. 

10.4. Općenito, Dobavljač mora opasne proizvode pakirati, identificirati i 
otpremati u skladu s važećim nacionalnim/međunarodnim zahtjevima. 
Osim razreda opasnosti, popratna dokumentacija mora sadržavati i 
dodatne informacije propisane u odgovarajućim propisima o transportu. 
Moraju se poštovati i važeći propisi o prijevozu, otpremi i opasnoj robi. 

10.5. Dobavljač snosi odgovornost za štetu i preuzima sve troškove nastale zbog 
nepridržavanja tih propisa. Dobavljač snosi odgovornost i za to 
pridržavaju li se njegovi podizvođači tih propisa. 

10.6. Sve pošiljke koje se ne mogu prihvatiti zbog toga što se Dobavljač nije 
pridržavao tih propisa, skladište se o trošku Dobavljača i na njegov rizik. 
Naručitelj ima pravo utvrditi sadržaj i stanje takvih pošiljki. 

11. USKLAĐENOST S UREDBOM REACH 

11.1. Ako se Dobavljač smatra dobavljačem u smislu članka 3. stavka 32. 
Uredbe REACH (Uredba (EZ) 1907/2006), odgovoran je za ispunjavanje 
svojih obveza u vezi s isporukom robe. Konkretno, u svim slučajevima 
navedenima u članku 31. stavcima od 1. do 3. Uredbe REACH, Dobavljač 
Naručitelju mora dostaviti sigurnosno-tehnički list u skladu s člankom 31. 
Uredbe REACH na jeziku zemlje odredišta i ispuniti svoju obvezu 
davanja informacija u skladu s člankom 32. Uredbe REACH za materijale 
pojedinačno i u pripravcima za koje nije potreban sigurnosno-tehnički list. 

11.2. Dobavljač mora osigurati da su sve tvari sadržane u robi odgovarajuće 
registrirane u skladu s primjenjivim zahtjevima Uredbe REACH za 
primjene koje je naveo Naručitelj, osim ako su izuzete od obveze 
registracije, te da imaju potrebne autorizacije. Gore navedeni zahtjev po 
potrebi se primjenjuje na tvari koje se oslobađaju iz proizvoda u smislu 
članka 7. Uredbe REACH. 

11.3. Dobavljač mora odmah obavijestiti Naručitelja ako je u sastojcima 
proizvoda koji je Dobavljač isporučio prisutna tvar u koncentraciji iznad 
0,1 % masenog udjela koja ispunjava kriterije iz članaka 57. i 59. Uredbe 
REACH ili koja je navedena u Prilogu XIV. Uredbe REACH. Isti se 
zahtjevi primjenjuju na ambalažu. 

12. OSIGURANJE  

12.1. U skladu s prijenosom rizika na temelju navedenih Međunarodnih 
trgovinskih pravila (INCOTERMS-a) / uvjeta isporuke, predmetna 
Ugovorna strana snosi rizik za gubitak ili oštećenje robe. 

12.2. Dobavljač mora o vlastitom trošku pribaviti dovoljno osiguranje od 
odgovornosti u iznosu standardnom u njegovu sektoru za nadoknadu štete 
uzrokovane pruženim uslugama ili izvedenim radovima ili njegovom 
imovinom, njegovim osobljem ili njegovim podizvođačima kao rezultat 
pruženih usluga, izvedenih radova ili isporučene robe. Na zahtjev 
Naručitelja mora dostaviti dokaz o osiguranju. To ne utječe na 
potraživanja povezana s većom štetom na koja Naručitelj može imati 
pravo za vrijednost štete iznad vrijednosti pokrivene osiguranjem. 

12.3. U svakom pojedinom slučaju, Naručitelj i Dobavljač će međusobno 
koordinirati ugovaranje posebnog osiguranja za postavljanje/ugradnju kao 
dodatak osiguranju od odgovornosti navedenom u točki 12.2.  

12.4. Naručitelj, predmete koji su mu posuđeni, uključujući, među ostalim, 
strojeve i opremu koji se upotrebljavaju na operativnim mjestima, mora 
osigurati od standardnih rizika. Naručitelj ne snosi daljnju odgovornost za 
gubitak ili oštećenje tih predmeta osim u slučajevima zlonamjernosti ili 
krajnje nepažnje. 

13. BEZ PRIJENOSA ZAPOSLENIKA, MINIMALNA PLAĆA 

13.1. Naručitelj nema ovlasti nadzora nad zaposlenicima Dobavljača. 
Dobavljač mora osigurati da se nijedna osoba koju on zapošljava radi 
pružanja usluge ne integrira u rad Naručitelja. Gore navedeni zahtjev 
posebno se primjenjuje ako osobe koje zapošljava Dobavljač pružaju 
usluge u uredima Naručitelja ili služeći se njegovom imovinom. 

13.2. Dobavljač sam snosi odgovornost za ugovorne, zakonske, službene i 
profesionalne obveze prema osobama koje zapošljava radi pružanja 
usluge. Dobavljač mora Naručitelja u potpunosti osloboditi odgovornosti 
za potraživanja protiv Naručitelja koja proizlaze iz kršenja gore navedenih 
obveza. Ta obveza oslobađanja od odgovornosti posebno se primjenjuje 
na obveze isplate nadnica ili plaća i/ili druge obveze plaćanja koje 
proizlaze iz radnih odnosa ili odnosa pružanja usluga (kao što su doprinosi 
za socijalno osiguranje). Primjenjuje se i za sva potraživanja koja 
proizlaze iz ustupanja radnika.  

13.3. Dobavljač mora obavijestiti Naručitelja čim postane očito da bi se moglo 
pretpostaviti da je Dobavljač u prikrivenom radnom odnosu s 
Naručiteljem ili da bi se pružanje usluge od strane Dobavljača moglo 
kvalificirati kao podugovoreni rad.  



3 

13.4. Dobavljač se mora pridržavati odgovarajućih važećih zakonskih odredbi 
iz područja radnog prava. Dobavljač oslobađa Naručitelja odgovornosti za 
sva potraživanja u vezi sa zapošljavanjem osoblja i podizvođača 
Dobavljača. 

14. DOKUMENTI NARUČITELJA 

14.1. Naručitelj zadržava pravo na sva prava industrijskog vlasništva i autorska 
prava na sve dokumente koji se fizički ili elektronički prenose 
Dobavljaču. Naručitelj zadržava pravo vlasništva na sve crteže, standarde, 
smjernice, metode analize, formule i druge dokumente koje Naručitelj 
prenosi Dobavljaču radi proizvodnje proizvoda koji se isporučuje. Na 
dokumente Naručitelja primjenjuju se i zahtjevi navedeni u točki 25. 
Dokumente u odnosu na koje Naručitelj zadržava pravo vlasništva i/ili 
koji sadrže njegove poslovne i operativne tajne u crtežima, standardima, 
smjernicama, metodama analize, formulama i drugim dokumentima 
Dobavljač može upotrebljavati, umnožavati ili stavljati na raspolaganje 
trećim stranama samo u Naručiteljeve svrhe predviđene ugovorom. Drugi 
se zahtjevi primjenjuju samo uz pisani pristanak Naručitelja. Svi primjerci 
i reprodukcije koje su potrebne za izvršenje Ugovora ili više nisu potrebne 
radi ispunjenja zakonskih obveza čuvanja dokumenata moraju se, na 
zahtjev, odmah vratiti Naručitelju i/ili se, ako se radi o elektroničkim 
dokumentima, moraju izbrisati. 

14.2. Dobavljač mora brzo, samoinicijativno i besplatno staviti na raspolaganje 
dokumente svih vrsta koji su Naručitelju potrebni radi upotrebe, montaže, 
postavljanja ili ugradnje, obrade, pohrane, rada, održavanja, inspekcije, 
servisiranja i popravka isporučenih proizvoda. 

14.3. Dobavljač mora pravovremeno zatražiti interne standarde (standarde 
društva) i smjernice Naručitelja, u mjeri u kojoj mu one već nisu 
dostavljene ili stavljene na raspolaganje. 

14.4. Dobavljač mora samoinicijativno vratiti dokumente koje mu je Naručitelj 
dostavio i/ili ih, ako se radi o elektroničkim dokumentima, mora obrisati, 
sukladno obvezi navedenoj u točki 15. ovog dokumenta i/ili u skladu s 
postojećim zakonskim obvezama čuvanja dokumenata, najkasnije u 
trenutku izvršenja narudžbe. 

15. NARUČITELJEVA OBVEZA ČUVANJA DOKUMENATA 

 Dobavljač sve dokumente koje izradi u kontekstu Ugovora (npr. nacrti 
dokumenata, završne verzije crteža, primjerci videozapisa, audiozapisi i 
završni dizajni), kao i podatke prenesene Naručitelju, mora čuvati dodatne 
tri (3) godine nakon isteka ili bilo kojeg drugog načina prestanka Ugovora 
i mora ih staviti na raspolaganje bez posebne naknade na poseban zahtjev 
Naručitelja. 

16. OSIGURAVANJE KVALITETE 

16.1. Dobavljač mora uspostaviti i održavati djelotvorni program osiguravanja 
kvalitete (npr. u skladu s normama ISO 9000 ili istovrijednim normama). 
Dobavljač mora Naručitelju na zahtjev dokazati primjenu odgovarajućih 
mjera.  

16.2. Naručitelj ima pravo provjeriti mjere osiguravanja kvalitete po dogovoru 
ili zatražiti da ih provjere treće strane koje je angažirao Dobavljač. 

16.3. Dobavljač će obavijestiti Naručitelja prije bilo kakvih promjena sirovina, 
izvora sirovina, načina proizvodnje, proizvodne opreme ili lokacija 
uključenih u izvršenje narudžbenice i prije nego što provede bilo kakvu 
takvu promjenu od Naručitelja mora dobiti suglasnost da takve promjene 
ne dovode do neprikladnosti robe i/ili usluga za upotrebu od strane 
Naručitelja. Naručitelj može otkazati narudžbu ako Dobavljač ne pristane. 

16.4. Dobavljač osigurava da se sva oprema i spremnici čiste s najvećom 
mogućom pažnjom prije promjene proizvoda. Dobavljač postupa u skladu 
s važećim zakonima, uključujući najnovije smjernice o sprječavanju 
kontaminacije u proizvodnji sredstava za zaštitu bilja, koje se mogu 
pronaći na sljedećoj adresi: https://croplife.org/?s=guidelines, te će, u 
mjeri u kojoj je to zakonski moguće i kad je to primjenjivo, Naručitelja 
obavijestiti o tome koji se drugi proizvod prethodno obrađivalo, 

pohranjivalo ili se njime rukovalo služeći se istom opremom i 
spremnicima. Nadalje, Dobavljač će odmah obavijestiti Naručitelja o 
svakom riziku od kontaminacije i svakoj sumnji na kontaminaciju. 

17. NAKNADA 

17.1. Osim ako je u pisanom obliku izričito dogovoreno drukčije, naknada koja 
se duguje je fiksna cijena. Fiksne cijene uključuju i izdatke, trošak 
energije, troškove sirovina, troškove trećih strana, putne troškove i 
neposredne troškove, kao i pakiranje i isporuku uz unaprijed plaćenu 
vozarinu. Fiksne cijene uključuju i naknade za skice i nacrte dokumenata 
(uključujući završne verzije crteža ili crteže pohranjene na elektroničkim 
medijima, uključujući slikovne podatke). Ugovori s fiksnim cijenama 
važeći su i za procjene koje Dobavljač pripremi prije sklapanja Ugovora, 
osim ako su takve procjene izričito utvrđene kao neobvezujuće. Sve 
povećane troškove nužne za pružanje usluge snosi Dobavljač.  

17.2. Putni troškovi nadoknađuju se samo na temelju prethodne pisane 
suglasnosti Naručitelja u skladu s uvjetima Naručitelja za povrat putnih 
troškova, osim ako je određena fiksna cijena. 

17.3. Ako se cijene Dobavljača smanje ili se njegovi uvjeti poboljšaju u 
razdoblju između slanja narudžbenice i isporuke, cijene i uvjeti na snazi 
na datum isporuke primjenjuju se i na Naručitelja. Gornja se odredba na 
odgovarajući način primjenjuje za pojedinačno odobrene usluge trećih 
strana, troškove i izdatke. 

18. UVJETI PLAĆANJA 

18.1. Računi moraju sadržavati broj narudžbenice naveden u narudžbenici i u 
njima moraju biti detaljno opisani sastavni dijelovi usluge ili robe. Računi 
moraju odgovarati jeziku, redoslijedu stavki računa i cijenama 
navedenima u narudžbenici. Sve dodatne usluge ili robe ili one smanjenog 
obujma moraju se navesti zasebno na računu.  

18.2. Na računima koji nisu u lokalnoj valuti mora se prikazati stopa konverzije 
između strane i lokalne valute ili iznos PDV-a u lokalnoj valuti. 

18.3. Ako se u konkretnom slučaju Ugovorne strane pisano dogovore da će 
Naručitelj, neovisno o odredbama točke 17.1., nadoknaditi neposredne 
troškove, troškove usluga trećih strana i druge izdatke, ti se izdaci moraju 
prikazati na računu, razdvojeni po stavkama, količini, jediničnim i 
ukupnim cijenama i potkrijepiti primjercima odgovarajućih računa ili 
vaučera. 

18.4. Rokovi plaćanja počinju teći od konkretnog datuma, iako ne prije primitka 
robe i njezina prihvaćanja, a u svakom slučaju ne prije primitka računa i 
– ako je tako određeno – prije dostave uvjerenja o analizi i/ili 
dokumentacije o proizvodnji.  

18.5. Obveza plaćanja dospijeva u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od 
primitka računa, osim ako se zbog odredbe iz točke 18.4. zahtijeva kasniji 
rok plaćanja, ali najkasnije 60 dana od primitka računa. 

18.6. Ugovorne strane mogu odstupiti od uvjeta plaćanja navedenih u 
točki 18.5. ako to izrijekom dogovore, primjerice u polju za unos teksta u 
narudžbenici. 

18.7. Naručitelj kasni s plaćanjem samo ako je Naručitelj primio izričito 
upozorenje nakon datuma dospijeća plaćanja i/ili ako je ugovoren fiksni 
rok plaćanja. 

18.8. U slučaju isporuka s nedostacima, Naručitelj ima pravo uskratiti plaćanje 
u razmjernom iznosu do pravilnog izvršenja isporuke. 

18.9. Plaćanje ne predstavlja prihvaćanje nikakvih uvjeta, odredbi ili cijena. 
Datum plaćanja ne utječe na datum početka jamstvenog razdoblja i ne 
predstavlja neograničeno prihvaćanje isporučenog proizvoda niti 
odricanje od potencijalnih potraživanja na temelju jamstva. 

18.10. Računi upućeni odgovarajućem Naručitelju moraju se poslati poštom 
društvu koje je naručilo uslugu/robu uz napomenu „Računi dobavljača, 
HR-10 000 Zagreb”, osim ako je dogovoreno drukčije.  

https://croplife.org/?s=guidelines
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19. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA 

19.1. Pravo vlasništva nad robom mora se prenijeti na Naručitelja bez 
ograničenja i neovisno o plaćanju cijene.  

19.2. Ako, prema uvjetima pojedinog ugovora, prodavatelj uvjetuje prijenos 
prava vlasništva plaćanjem kupoprodajne cijene, Dobavljačev pridržaj 
prava vlasništva prestaje najkasnije na datum plaćanja kupoprodajne 
cijene za isporučenu robu. Naručitelj i dalje ima ovlasti, čak i prije 
plaćanja kupoprodajne cijene, preprodati robu u okviru redovnog 
poslovanja, uključujući ustupanje unaprijed potraživanja koja proizlaze iz 
preprodaje; umjesto toga može se primjenjivati jednostavan pridržaj prava 
vlasništva kojim je obuhvaćena i preprodaja. Međutim, isključeni su svi 
drugi oblici pridržaja prava vlasništva. Gore navedena odredba posebno 
se primjenjuje za prošireni i produženi pridržaj prava vlasništva i pridržaj 
prava vlasništva produžen na način da uključuje ponovnu obradu. 

20. DODJELA/PRIJENOS PRAVA 

20.1. Ugovorne strane suglasne su da su sva prava na ugovorene radove, dizajne 
uključujući, među ostalim, brojčani i slikovni prikaz podataka, fotografije, 
softver, zbirke podataka i/ili druge radne rezultate koje je Dobavljač 
pojedinačno stvorio za Naručitelja, uključujući povezane nacrte 
dokumenata, dokumentaciju i informacije (zajednički u nastavku „Radni 
rezultati”), isključivo vlasništvo Naručitelja. Ugovore strane nadalje su 
suglasne da Naručitelj ima pravo upotrijebiti, iskoristiti, dopuniti, 
izmijeniti ili na neki drugi način obraditi te Radne rezultate (uključujući u 
svrhe koje nadilaze poslovne svrhe Naručitelja i cilj koji se nastojalo 
ostvariti konkretnom narudžbenicom) na bilo koji zamislivi način, te ih 
obrađivati, povezivati ili kombinirati s drugim radovima ili proizvodima i 
prenositi ih u izmijenjenom ili neizmijenjenom obliku povezanim 
društvima i drugim trećim stranama, te da ima pravo isključiti bilo koga 
drugoga iz takve upotrebe, uključujući Dobavljača kao autora. 

20.2. Sklapanjem ovog Ugovora Dobavljač u skladu s time daje isključiva i 
neopoziva prava upotrebe gore navedenih Radnih rezultata koje je stvorio 
Dobavljač i koji su zaštićeni autorskim pravom, kao i prava upotrebe svih 
revizija i/ili izmjena tih Radnih rezultata bez vremenskih, zemljopisnih ili 
sadržajnih ograničenja, a ta se prava upotrebe mogu djelomično ili u 
cijelosti prenijeti i/ili podlicencirati. To dodjeljivanje prava uključuje sva 
prava iskorištavanja i upotrebe u skladu s prirodom stvorenih radova, 
uključujući, među ostalim, pravo na reprodukciju, širenje, izlaganje, 
predstavljanje, izvođenje i prikazivanje, emitiranje, prikazivanje, 
iznajmljivanje, unajmljivanje i prava baze podataka, prava na prikazivanje 
u kinima i videoprikazivanje (svi sustavi za audiovizualnu pohranu), prava 
na proizvodnju, prodaju i distribuciju povezane robe, kao i prava na 
reprodukciju s pomoću interaktivnih i neinteraktivnih videomedija ili 
audiomedija, reprodukciju bežičnih prijenosa i javni pristup, 
digitalizaciju, dostupnost putem interneta, prijenos i reprodukciju, te 
drugu javnu reprodukciju i pristup. Obuhvaćeno je i pravo na izmjenu i 
obradu Radnih rezultata (konkretno, pravo na njihovo prevođenje na 
druge jezike i sinkronizaciju), kao i na kombiniranje i povezivanje Radnih 
rezultata s drugim radovima ili proizvodima. Gore navedeno dodjeljivanje 
prava obuhvaća sve poznate vrste upotrebe, uključujući, među ostalim, 
primjenu i/ili iskorištavanje u svrhe oglašavanja (primjerice, u obliku 
plakata, brošura, pozivnica, dopisa, reprodukcija na intranetu i/ili 
internetu, na internetskim stranicama, u aplikacijama i svim drugim 
digitalnim medijima), u kontekstu knjiga, priopćenja za medije i/ili drugih 
pisanih radova, u kontekstu televizijskih filmova, videozapisa društva, 
fotografija i/ili drugih snimljenih slika, u svim digitalnim oblicima 
(primjerice, u kontekstu multimedijskih proizvoda, na internetskim 
stranicama, u aplikacijama, dostupnost putem intraneta i/ili interneta) i/ili 
u umjetničkim i/ili grafičkim slikama (uključujući logotipe) kojima se 
prikazuju ili u kojima su integrirani Radni rezultati. Gore navedeno 
dodjeljivanje prava na upotrebu Radnih rezultata nadalje obuhvaća prava 
za nepoznate vrste upotrebe, kao i prava na upotrebu u obrađenom obliku.  

20.3. Ako to dopuštaju aranžmani o autorskom pravu sklopljeni s trećim 
stranama, Dobavljač Naručitelju ujedno ustupa autorsko pravo na Radne 
rezultate kao takve. Dobavljač Naručitelju ustupa sva dodatna prava 
intelektualnog vlasništva nad Radnim rezultatima, kao i filmska prava.  

20.4. Kad je riječ o ugovorenom softveru koji Dobavljač pojedinačno stvori za 
Naručitelja i/ili o prilagodbama softvera i/ili dijelova softvera (uključujući 
baze podataka, podatke ili strukture baza podataka i zbirke podataka koje 
je moguće patentirati), primjenjuju se opći uvjeti navedeni u nastavku. 

- Ako se Radni rezultati odnose na pojedinačno stvoreni softver ili na 
prilagodbe standardnog softvera, Naručitelju se dodjeljuju isključiva 
prava na taj softver ili prilagodbe. U suprotnom se dodjeljuju neisključiva 
prava. 

- Naručitelju se nadalje dodjeljuju prava u pogledu ugovorenog softvera ili 
dijelova softvera pojedinačno, ali i kad su dio drugog softvera i/ili dijelova 
softvera, te u toj mjeri i zajednički, posebice pravo na njihovo 
iskorištavanje, iznajmljivanje, unajmljivanje, reprodukciju, 
rekonfiguraciju i izmjenu, njihovo prenošenje bežičnim ili žičnim putem 
djelomično ili u cijelosti, njihovo stavljanje na raspolaganje javnosti 
besplatno ili uz naknadu i pravo na javno izvještavanje o usluzi. To pravo 
izričito uključuje i dokumentaciju, materijale za trening ili privremene 
rezultate tog softvera. 

- Naručitelj ima pravo ustupiti prava na upotrebu softvera koji je Naručitelj 
kupio na temelju ovih općih uvjeta u slučaju restrukturiranja, osnivanja 
novih subjekata za potrebe istraživanja i razvoja (osobito uključujući za 
zajedničke pothvate osnovane u tom kontekstu), prodaje društava ili 
djelomične ili potpune eksternalizacije IT-procesa povezanim društvima 
u smislu članka 473. hrvatskog Zakona o trgovačkim društvima te trećim 
stranama (osobito pružateljima usluga u vezi s tom eksternalizacijom IT-
a). Ustupanje prava može u toj mjeri također biti samo djelomično, a u 
kontekstu opsega licencije obuhvaća ovlaštenje za upotrebu koje se 
dodjeljuje Naručitelju.  

20.5. Dobavljač Naručitelju ustupa, u cijelosti i diljem svijeta, i sva prava na 
izume i prava koja proizađu iz izuma (uključujući prava na temelju patenta 
i korisnih modela), prepoznatljivih oznaka, žigova, trgovačkih naziva i 
prava dizajna na Radne rezultate stvorene za Naručitelja. To ustupanje 
prava nadalje obuhvaća sve primjene i interese u tim pravima. Ustupanje 
prava odvija se neovisno o tome jesu li prava, primjene ili interesi 
registrirani ili ne. Ako se neka postojeća prava na zaštitne ili 
identifikacijske oznake, žigove, trgovačke nazive ili dizajne ne mogu 
dodijeliti, po potrebi se primjenjuje točka 20.1. 

20.6. Ako Dobavljač na nalog Naručitelja stvori softver ili prilagodbe 
standardnog softvera, izvorni kod i objektni kod stvoreni u kontekstu 
izvršenja narudžbenice ustupaju se Naručitelju u cijelosti i u 
odgovarajućem obliku. Ako je predmet Ugovora isporuka standardnog 
softvera i ako Dobavljač ne dostavi izvorni kod i objektni kod za taj 
softver Naručitelju, Dobavljač mora, ako Naručitelj to želi, deponirati 
izvorni kȏd kod odgovarajuće treće strane, posebno primjerice kod 
zastupnika za čuvanje (escrow agent) po standardnim tržišnim uvjetima i 
u korist Naručitelja. 

20.7. Osim isključivih prava intelektualnog vlasništva, Naručitelj stječe i 
isključivo pravo vlasništva za sve fizičke predmete i podatkovne medije 
koje je Dobavljač stvorio ili prenio u kontekstu ovog Ugovora ili koji su 
stvoreni ili preneseni po uputi Dobavljača radi izvršenja narudžbenice 
(npr. uključujući, među ostalim, skice, nacrte, dokumente, kalupe, 
modele, alate, filmove, fotografije, prozirne folije, otiske slika, 
videozapise, videovrpce, originalne zapise, USB-memorije, memorijske 
kartice, materijal za oglašavanje, plakate, natpise, naljepnice, ambalažu 
itd.). Gore navedena odredba primjenjuje se čak i ako neki ili svi navedeni 
predmeti ostanu u posjedu Dobavljača. Ti se predmeti moraju dostaviti 
Naručitelju na njegov zahtjev. 

20.8. Smatra se da su i usluge koje je Dobavljač dužan izvršiti na temelju 
ugovora i gore navedeni prijenosi prava u potpunosti nadoknađeni 
plaćanjem ugovorene naknade. 

21. PRAVA TREĆIH STRANA I PRIPISIVANJE PRAVA  

21.1. Kad je riječ o slikovnom materijalu, Dobavljač mora unaprijed dobiti 
potrebno dopuštenje od osoba prikazanih na slici, kao i dopuštenje za 
njegovo objavljivanje i iskorištavanje kako je navedeno u točki 20.2. 
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21.2. Ako se angažiraju treće strane kao što su fotografi, ilustratori, modeli, 
govornici, pjevači itd., Dobavljač će dati priliku Naručitelju da ograniči 
opseg usluge prije njihova angažiranja, u pogledu određivanja naknada i 
pravnih zaštitnih mjera. 

21.3. Dobavljač mora osigurati da su svi kreatori ili nositelji prava srodnih 
autorskim pravima uključeni, na temelju ugovora koji su s njim sklopili, 
u stvaranje usluga i proizvoda koji će se pružiti u okviru ovog Ugovora ili 
da oni čije je usluge ili radove upotrijebio ostvare odgovarajući udio 
prihoda od tih usluga i proizvoda.  

21.4. Ako je Dobavljač (ko)autor u pogledu svih upotreba Naručiteljeva rada, 
Dobavljač se odriče zahtjeva za pripisivanje prava te će od trećih strana 
koje angažira za pružanje svojih usluga jednako tako zahtijevati da se 
odreknu svojih prava na pripisivanje prava. Naručitelj odlučuje o tome 
hoće li imenovati Dobavljača i/ili bilo kojeg drugog (ko)autora, kao i o 
svakom oblikovanju imenovanja. 

21.5. Dobavljač će sklapanjem odgovarajućeg ugovora (posebno sa 
zaposlenicima ili podizvođačima koje angažira) osigurati da na ugovornu 
upotrebu Radnih rezultata ili drugih predmeta koje prenosi ne može 
negativno utjecati nikakvo (ko)autorsko pravo ili druga prava 
intelektualnog vlasništva, da ima suglasnost svih (ko)autora i da se 
Naručitelju dodjeljuju prava opisana u točkama od 20.1. do 20.7. 
Dobavljač po potrebi mora steći potrebna prava i/ili licencije. Dobavljač 
snosi sve troškove licencije. 

22. KRŠENJA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA 

22.1. Dobavljač oslobađa Naručitelja odgovornosti za sva potraživanja trećih 
strana, u skladu s odredbama točke 22.2., koja se potražuju na temelju 
kršenja prava intelektualnog vlasništva trećih strana isporučenim Radnim 
rezultatima i/ili predmetima kad se upotrebljavaju na način određen 
Ugovorom. Ta obveza oslobađanja odgovornosti obuhvaća sve troškove 
koji za Naručitelja proizlaze iz potraživanja treće strane ili u vezi s njime. 

22.2. Dobavljač ne snosi odgovornost za usluge koje na raspolaganje stavlja 
Naručitelj. Naručitelj oslobađa Dobavljača odgovornosti za potraživanja 
trećih strana ako i u onoj mjeri u kojoj se to potraživanje iznosi zbog 
činjenice da je Dobavljač postupio po izričitoj želji Naručitelja, iako je 
Dobavljač pisano obavijestio Naručitelja o svojim primjedbama u pogledu 
dopuštenosti takvog postupanja. 

23. KORPORATIVNI DIZAJN 

 Dobavljač će primjereno upotrebljavati Naručiteljev trenutačni 
Korporativni dizajn, posebno u pružanju komunikacijskih usluga i usluga 
odnosa s javnošću (npr. materijali za oglašavanje, natpisi, filmovi, 
televizijski ili radijski spotovi, ambalaža proizvoda, poslovni dopisi, 
poslovna izvješća ili slični materijali, neovisno o tome upotrebljavaju li se 
oni kod Naručitelja u interne svrhe ili eksterne svrhe u komunikaciji 
usmjerenoj prema trećim stranama). U tom pogledu Naručitelj treba 
Dobavljaču dostaviti Korporativni dizajn u odgovarajućem obliku ili mu 
omogućiti pristup Korporativnom dizajnu. 

24. USKLAĐIVANJE SA ZAHTJEVIMA PROPISA O POŠTENOJ 
TRGOVINI U USLUGAMA OGLAŠAVANJA I ODNOSA S 
JAVNOŠĆU 

24.1. Dobavljač je odgovoran za to da su mjere oglašavanja i odnosa s javnošću 
koje predloži u skladu s odredbama propisa o poštenoj trgovini 
primjenjivih na te mjere. Dobavljač će snositi sve troškove koji nastanu 
za Naručitelja kao rezultat Dobavljačeva propusta da pravilno ispita ili 
provjeri je li predložena mjera odnosa s javnošću dopuštena na temelju 
propisa o poštenoj trgovini. 

24.2. Dobavljač ne snosi odgovornost za točnost objektivnih izjava koje se 
iznose o proizvodima i uslugama Naručitelja u predloženoj mjeri odnosa 
s javnošću ako i u onoj mjeri u kojoj je Naručitelj odobrio objavljivanje 
tog sadržaja. 

25. POVJERLJIVOST 

25.1. Sve informacije koje Dobavljač usmeno ili pisano primi od Naručitelja 
smije upotrebljavati samo u svrhe određene ovim Ugovorom, treba ih 
čuvati tajnima i ne smije ih otkrivati trećim stranama bez prethodnog 
pisanog pristanka Naručitelja. Dobavljač nadalje smije staviti informacije 
na raspolaganje samo onim zaposlenicima i podizvođačima, ako je to 
uopće potrebno, koji su vezani ugovorom o povjerljivosti istovjetnim 
onim navedenim u točki 25. i kojima su te informacije potrebne kako bi 
mogli izvršiti Ugovor između Dobavljača i Naručitelja. Na zahtjev 
Naručitelja, Dobavljač je dužan Naručitelju pisano potvrditi da su 
sklopljeni odgovarajući ugovori. 

25.2. Gore navedeni zahtjev u pogledu povjerljivosti po potrebi obuhvaća i 
zahtjev za dostavu ponude i narudžbenicu, kao i rad obavljen u tom 
pogledu. 

25.3. Gore navedene obveze ne primjenjuju se na sljedeće informacije: 

- koje su u vrijeme otkrivanja već bile poznate Dobavljaču, a da nije imao 
obvezu čuvanja njihove povjerljivosti u odnosu na Naručitelja, 

- koje su Dobavljaču otkrile treće strane koje su primile ili proslijedile te 
informacije bez kršenja ikakve obveze čuvanja povjerljivosti, 

- koje su u trenutku kad ih je Naručitelj otkrio već bile javno dostupne ili 

- koje su nakon toga postale javno dostupne bez krivnje Dobavljača. 

25.4. Obveza čuvanja povjerljivosti ne primjenjuje se ni ako se otkrivanje 
informacija sudu ili državnom tijelu zahtjeva na temelju sudskog naloga 
ili naloga nekog drugog državnog tijela odgovornog za izvršenje naloga. 
Ako je to dopušteno u posebnim okolnostima, Dobavljač će odmah 
obavijestiti Naručitelja prije nego što informacije proslijedi sudu ili 
državnom tijelu. 

25.5. Gore navedena obveza čuvanja povjerljivosti i dalje vrijedi nakon 
postupanja u skladu s nalogom, osim ako naknadno ne nastupi neka od 
gore navedenih iznimki. 

26. ZAŠTITA PODATAKA 

26.1. Svaka Ugovorna strana je dužna u svakom trenutku ispunjavati svoje 
odgovarajuće obveze na temelju važećih zakona i propisa o zaštiti 
podataka (uključujući, među ostalim, Uredbu (EU) 2016/679 „Opća 
uredba o zaštiti podataka” (OUZP)).  

26.2. Informacije u skladu s člankom 13. OUZP-a o načinu na koji Naručitelj 
obrađuje osobne podatke fizičkih osoba u kontekstu ovog Ugovora nalaze 
se na sljedećoj internetskoj stranici: https://www.bayer.com/en/corporate-
compliance/data-privacy-information-for-specific-processing-activities.  

27. ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE I DRUGA JAMSTVA 

27.1. Dobavljač jamči da roba i/ili usluge koje treba isporučiti nemaju 
nedostatke koji bi mogli negativno utjecati na njihovu vrijednost ili 
prikladnost za upotrebu, da se odlikuju ugovorom propisanim ili 
zahtijevanim obilježjima i da su prikladni za upotrebu navedenu u 
Ugovoru. Dobavljač nadalje jamči da su roba i/ili usluge koje treba 
isporučiti u skladu s opće prihvaćenim pravilima struke, najnovijim 
zahtjevima državnih tijela, Zakonom o općoj sigurnosti proizvoda i 
Zakonom o obveznim odnosima, odgovarajućim primjenjivim 
sigurnosnim zahtjevima te zahtjevima zaštite na radu i sprječavanja 
nesreća. 

27.2. Odgovornost Dobavljača obuhvaća i dijelove koje su proizveli i/ili 
isporučili podizvođači, kao i usluge koje su pružili podizvođači. 

27.3.  Naručitelj provodi inspekciju robe čim je to razumno izvedivo ili, u 
slučaju trenutne preprodaje, čim njegovi kupci i/ili klijenti obavijeste 
Naručitelja o inspekciji i bez odlaganja obavijeste Prodavatelja o svim 
nedostacima. 
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27.4. Naručitelj zadržava posjed i pravo vlasništva nad neispravnim dijelovima 
do njihove zamjene. Neispravni dijelovi vraćaju se Dobavljaču u zamjenu 
za isporuku zamjenskih dijelova i prijenos vlasništva nad istima. 

27.5. Dobavljač snosi troškove ispitivanja, inspekcije i popravka (uključujući 
sve troškove uklanjanja, postavljanja i transporta). Gore navedeni zahtjev 
primjenjuje se i ako se utvrdi da zapravo nije postojao nikakav nedostatak. 
To ne utječe na potencijalnu odgovornost Naručitelja za štetu u slučaju 
neopravdanih potraživanja na temelju jamstva. Naručitelj snosi 
odgovornost u tom pogledu samo ako je bio svjestan da zapravo nije 
postojao nikakav nedostatak ili nije bio svjestan toga zbog krajnje 
nepažnje. 

27.6. Ako se u hitnim slučajevima ne može očekivati da Dobavljač obavi 
popravak, Naručitelj može, bez obzira na njegova zakonska prava na 
temelju jamstva, samostalno popraviti nedostatak ili može zatražiti 
popravak od trećih strana o trošku Dobavljača te od Dobavljača može 
zahtijevati nadoknadu nastalih troškova. Naručitelj ima to pravo i ako 
Dobavljač zbog nepažnje ne popravi nedostatak unatoč tome što mu je 
odobren dulji rok, ako je produljenje roka suvišno ili ako je pokušaj 
popravka u konačnici neuspješan.  

27.7. Ako je Dobavljač dao jamstvo u pogledu svojstava ili trajnosti 
isporučenog predmeta, Naručitelj može imati potraživanja na temelju tog 
jamstva kao dodatak pravima koja ima, a koja proizlaze iz nedostataka. 

28. REGRES DOBAVLJAČA 

28.1. Osim svojih potraživanja koja proizlaze iz nedostataka, Naručitelj ima i 
neograničeni pristup Dobavljačevim zakonskim regresnim zahtjevima 
unutar opskrbnog lanca (regres dobavljača). Dobavljač Naručitelju ustupa 
sva svoja prava u odnosu na svojeg prethodnika u lancu transakcija. 
Konkretno, Naručitelj ima pravo odrediti točnu vrstu rješenja (popravak 
ili zamjena) koju prodavatelj duguje kupcu u svakom konkretnom slučaju. 

28.2. Prije nego što Naručitelj prihvati ili namiri potraživanje na temelju 
jamstva koje iznese neki njegov kupac, Naručitelj će Dobavljaču dostaviti 
kratak opis situacije i od njega tražiti pisani odgovor. Ako ne primi 
odgovor u razumnom roku i ako se ne može postići dogovor o rješenju, 
potraživanje na temelju jamstva koje je Naručitelj stvarno namirio duguje 
se njegovu kupcu. U tom slučaju Dobavljač mora dokazati suprotno. 

28.3. Naručiteljeva potraživanja na temelju regresa dobavljača valjana su čak i 
ako je roba dodatno obrađena prije nego što ju je Naručitelj prodao 
potrošaču ili jednom od svojih kupaca (npr. ugradnjom u drugi proizvod). 

29. OTKAZ UGOVORA 

29.1. Ako Ugovor predstavlja kontinuiranu obvezu i ako Naručitelj ostvari 
svoje pravo redovnog otkaza, on ujedno ima pravo i na djelomični otkaz, 
ako se to može razumno očekivati od Dobavljača. 

29.2. Ako Ugovor predstavlja kontinuiranu obvezu, može se otkazati bez slanja 
obavijesti o razlogu otkaza. Dovoljan razlog za otkaz postoji posebno u 
sljedećim slučajevima: 

- Dobavljač ne ispuni ugovornu obvezu i ne ispravi to neispunjenje obveze 
u razumnom roku koji odredi Naručitelj uz prijetnju otkazom ugovora, 

- ako se rok za usklađivanje ne može produžiti ovisno o vrsti povrede, a 
Dobavljač nije uspješno ispravio povredu unatoč upozorenjima, 

- Dobavljač nije ispunio obvezu plaćanja poreza i/ili doprinosa za socijalno 
osiguranje i 

- došlo je do značajnog pogoršanja financijske situacije Dobavljača koje 
ugrožava izvršenje Ugovora. 

30. ODGOVORNOST  

30.1. Dobavljač mora osloboditi Naručitelja odgovornosti u odnosu na 
potraživanja na temelju odgovornosti proizvođača i potraživanja na 
temelju Zakona o obveznim odnosima u vezi s odgovornošću za proizvod 

ako je uzrok obuhvaćen područjem kontrole ili rada Dobavljača ili 
njegovih podizvođača. 

30.2. U okviru vlastite odgovornosti za štetu u skladu s člankom 30.1., 
Dobavljač mora nadoknaditi sve troškove nastale za Naručitelja ili u vezi 
s kampanjom povlačenja proizvoda s tržišta koja se provodi u skladu sa 
zakonskim zahtjevima. Gore navedeno primjenjuje se i na kampanje 
preventivnog povlačenja proizvoda s tržišta. 

30.3. Naručitelj je odgovoran za davanje uputa državnim tijelima u skladu sa 
Zakonom o općoj sigurnosti proizvoda i Zakonom o obveznim odnosima. 
Naručitelj će po potrebi surađivati s Dobavljačem. 

30.4. Osim toga, Dobavljač je odgovoran u skladu sa zakonskim odredbama. 

31. ROKOVI ZASTARE 

31.1. Primjenjuju se zakonski rokovi zastare, osim ako nije izričito dogovoreno 
drukčije. Bez obzira na gore navedeno, primjenjuju se odredbe navedene 
u nastavku. 

31.2. Prava Naručitelja koji je pravovremeno obavijestio Dobavljača o 
postojanju nedostatka prestaju nakon dvije godine, računajući od dana 
slanja obavijesti Dobavljaču, osim ako je prodavatelj prijevarom naveo 
Naručitelja na to da on ne ostvari svoja prava. 

31.3. Na izvanugovorna potraživanja na temelju materijalnih nedostataka i 
nedostataka u vlasništvu te na ugovorna potraživanja na temelju drugih 
razloga osim nedostataka primjenjuju se zakonski rokovi zastare. 

31.4. Rok zastare za opravdane pritužbe o nedostatku produžuje se za ono 
vrijeme koje protekne od podnošenje pritužbe o nedostatku do njezina 
rješavanja. Ako se isporučeni predmet u cijelosti zamijeni, rok zastare 
počinje teći ispočetka. Kad je riječ o djelomičnoj zamjeni, rok zastare 
primjenjuje se na zamijenjene dijelove. Rok zastare ne počinje teći 
ispočetka ako Dobavljač očigledno ne postupa u okviru svoje obveze da 
ispravi nedostatke. 

32. POREZ PO ODBITKU 

32.1. Naručitelj ima pravo od naknade koju duguje na temelju ovog Ugovora 
odbiti sve poreze koji se plaćaju po odbitku, za čije je plaćanje Naručitelj 
zakonski odgovoran, uključujući bilo koji solidarni prirez koji se zakonski 
mora platiti u vezi s takvim porezima. Za potrebe ovog Ugovora, prema 
svakom porezu po odbitku postupa se kao da ga je Naručitelj platio 
Dobavljaču. Dobavljač mora što je prije moguće primiti potvrdu o uplati 
poreza od Naručitelja u kojoj se navodi plaćeni iznos poreza po odbitku 
kojim se dokumentira iznos odbijenog poreza. 

32.2. Porez po odbitku se ne plaća ili se odbijeni iznos umanjuje ako Dobavljač, 
prije plaćanja naknade, dostavi odgovarajuću potvrdu o oslobođenju od 
plaćanja poreza koju je izdala hrvatska Porezna uprava u kojoj se navodi 
da se u odnosu na naknadu plaća umanjeni iznos poreza po odbitku ili se 
primjenjuje potpuno oslobođenje od plaćanja poreza u Republici 
Hrvatskoj na temelju aktualnog ugovora o izbjegavanju dvostrukog 
oporezivanja. 

32.3. Ako Naručitelj ne može odbiti porez po odbitku, uključujući bilo koji 
solidarni prirez, od iznosa uplate jer se naknada plaća prebijanjem 
uzajamnih potraživanja, Dobavljač mora Naručitelju zasebno platiti porez 
po odbitku i bilo kakav solidarni prirez. Ako Naručitelj nije odbio porez 
po odbitku iako je zakonski obvezan platiti poreze po odbitku poreznim 
tijelima za račun Dobavljača, Dobavljač pomaže Naručitelju u pogledu 
svih postupaka koje je potrebno provesti kako bi se od poreznih tijela 
dobio povrat. Ako porezna tijela ne vrate naknadno plaćen porez po 
odbitku, uključujući bilo koji solidarni prirez, Dobavljač Naručitelju 
odmah vraća iznos poreza koji se zakonski duguje, uključujući bilo koji 
solidarni prirez. 

33. PDV 

Svi su navedeni iznosi naknade neto iznosi. Ako je Dobavljač po zakonu 
dužan platiti porez na dodanu vrijednost, on se mora platiti nakon primitka 
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ispravnog računa u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost, uz 
određenu naknadu. 

34. PODRIJETLO ROBE / CARINSKI STATUS 

34.1. Podrijetlo robe 

 Isporučena roba mora ispunjavati zahtjeve o podrijetlu iz općeg sustava 
povlastica EU-a, osim ako je izrijekom navedeno drugačije u potvrdi 
narudžbe. Dobavljač mora sastaviti sve izjave dobavljača propisane 
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/2447 i potvrditi povlašteni 
status proizvoda koje isporučuje. Taj se zahtjev ne smatra ispunjenim 
navođenjem zemlje podrijetla na računu. Dobavljač je odgovoran za 
točnost izjava dobavljača i snosi odgovornost za svu štetu nastalu 
Naručitelju. Može se izdati dugoročna izjava dobavljača na zahtjev 
Naručitelja, no u svakom se slučaju moraju izdati pojedinačna izjava 
dobavljača. Međutim, u svakom pojedinom slučaju na zahtjev Naručitelja 
mora se izdati potvrda o podrijetlu, ako je potrebna. 

34.2. Carinski status 

 Osim ako Dobavljač i Naručitelj dogovore drukčije, Dobavljač mora 
uvijek dostaviti robu Unije za isporuku s točke utovara u EU-u. Dobavljač 
mora naznačiti carinski status robe u svojoj otpremnoj dokumentaciji (npr. 
teretnici). Osim ako je navedeno drukčije, roba koja se isporučuje s točke 
utovara u EU-u smatra se robom Unije. 

34.3. Carina i vanjska trgovina 

 Dodatno se primjenjuju „Upute za dobavljače društva BAYER – Uvjeti i 
odredbe za carinu i vanjsku trgovinu”. 

35. ZAVRŠNE ODREDBE 

35.1. Dobavljaču je dopušteno navoditi poslovni odnos s Naručiteljem ili se na 
njega pozivati u informativnim materijalima i materijalima za oglašavanje 
samo uz izričiti pisani pristanak Naručitelja. 

35.2. Dobavljač može ustupiti potraživanja protiv Naručitelja koja nisu novčane 
tražbine samo uz izričiti pristanak Naručitelja.  

35.3. Dobavljač daje svoj neopozivi pristanak Naručitelju da prenese Ugovor i 
sva s njim povezana prava i obveze u bilo kojem trenutku na društvo Bayer 
AG ili njegova povezana društva u smislu članka 473. hrvatskog Zakona 
o trgovačkim društvima, ili u vezi s prodajom ili prijenosom cijelog ili 
gotovo cijelog (i) svojeg poslovanja, (ii) određene poslovne jedinice ili 
(iii) određenog mjesta ili u vezi sa spajanjem ili drugim postupcima 
konsolidacije Naručitelja ili bilo kojeg njegovog povezanog društva s 
drugim subjektom. Naručitelj će obavijestiti Dobavljača o prijenosu tog 
Ugovora ili bilo kojih prava ili obveza povezanih s njim.  

35.4. Dobavljač može izvršiti prijeboj samo s nespornim ili pravno prihvaćenim 
potraživanjima. Ako Dobavljač ima pravo na oslobođenje od ispunjenja 
obveze, to može učiniti samo u vezi s potraživanjima koja proizlaze iz 
istog ugovornog odnosa. 

35.5. U suprotnom se primjenjuju zakonske odredbe kojima se uređuju prava 
na prijeboj i oslobođenja od ispunjenja obveza. 

35.6. Dobavljač mora odmah pisanim putem obavijestiti Naručitelja o svakom 
prijenosu Ugovora do kojeg je došlo po sili zakona i o svim promjenama 
naziva njegova društva. 

35.7. Viša sila: Ako Ugovorna strana nije u mogućnosti ispuniti svoje obveze, 
u cijelosti ili dijelom, zbog požara, poplave, eksplozije, potresa, nemira, 
prirodne sile, rata ili terorističkih aktivnosti, bez ikakve odgovornosti 
Ugovorne strane koja se poziva na višu silu, pri čemu ta nemogućnost 
ispunjenja obveza ni na koji način ne proizlazi iz njezina nemara ili 
namjernog protupravnog postupanja u ispunjenju njezinih obveza na 
temelju ovog Ugovora, isključujući obveze plaćanja („Slučaj više sile”), 
takve se obveze obustavljaju u mjeri u kojoj na njih utječe Slučaj više sile, 
a u vezi s takvim obustavljenim obvezama nijedna Ugovorna strana nije 
odgovorna drugoj i ne smatra se da krši ovaj Ugovor zbog kašnjenja u 
izvršenju ili neizvršenja Ugovora. 

35.8. Mjerodavno je pravo Republike Hrvatske, isključujući pravila o sukobu 
zakona. Konvencija UN-a od 11. travnja 1980. o ugovorima o 
međunarodnoj prodaji robe nije primjenjiva. 

35.9. Ako se u narudžbenici spominju Međunarodna trgovinska pravila 
(INCOTERMS) bez naznake godine, primjenjuje se ona verzija 
Međunarodnih trgovinskih pravila (INCOTERMS-a) koja je bila na snazi 
u vrijeme izdavanja narudžbenice. 

35.10. Isključivo je nadležan Trgovački sud u Zagrebu. 

35.11. Naručitelj nije obvezan sudjelovati u postupcima rješavanja sporova osim 
ako mu to naloži nadležni sud u parničnom postupku. Europska komisija 
ima internetsku platformu za rješavanje sporova („OS platforma”) za 
potrošačke sporove koji proizlaze iz kupoprodajnih ugovora i ugovora o 
pružanju usluga sklopljenih putem interneta. Toj platformi možete 
pristupiti na sljedećoj adresi: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

35.12. Ako su pojedine odredbe Ugovora nevažeće ili postanu nevažeće ili 
neprovedive, u cijelosti ili djelomično, to ne utječe na valjanost ostalih 
odredbi Ugovora.  

35.13. Ako se neke odredbe isključe iz Ugovora, ili su nevažeće ili neprovedive, 
sadržaj Ugovora bit će onakav kakav je propisan zakonom. Samo u 
suprotnom i ako nikakvo dodatno tumačenje Ugovora nema prednost ili 
nije moguće, Ugovorne strane će zamijeniti nevažeću ili neprovedivu 
odredbu važećom i provedivom odredbom koja je ekonomski što sličnija 
izvornoj odredbi u pogledu zajedničkih interesa Ugovornih strana. 

35.14. Dobavljaču je prije sklapanja Ugovora predočen cijeli tekst Općih uvjeta 
nabave, a o svim je klauzulama bilo moguće pojedinačno pregovarati. Ovi 
se opći uvjeti uključuju u Ugovor upućivanjem u skladu s hrvatskim 
pravom te mu se prilažu kao sastavni dio Ugovora. 

Ažurirano: Zagreb, lipanj 2022. 
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	3.2. Ako se u pojedinačnom slučaju i neovisno o odredbama točke 17.1. troškovi i izdaci trećih strana trebaju nadoknaditi, njih je potrebno navesti u ponudi, uz specifikaciju svake stavke po količini i s naznakom jediničnih i ukupnih cijena.

	4. Narudžbenica i prihvaćanje
	4.1. Dobavljač provjerava svaku narudžbenicu koju primi od Naručitelja kako bi se uvjerio da u njoj nema očitih pogrešaka, dvosmislenosti i propusta ili da specifikacije koje je Naručitelj odabrao nisu neprimjerene za planiranu svrhu. Dobavljač odmah ...
	4.2. Dobavljač mora pisano potvrditi svaku narudžbenicu i/ili izmijenjenu narudžbenicu kojom se ne prihvaća prethodna ponuda Dobavljača. Početak izvršenja narudžbenice od strane Dobavljača istovjetan je tom izričitom prihvaćanju ponude od strane Dobav...
	4.3. Dobavljač u svakoj korespondenciji mora navesti sljedeće informacije: odjel koji provodi kupnju, potpuni broj narudžbenice, datum narudžbenice i referencu Naručitelja.
	4.4. Naručitelj ima pravo zahtijevati izmjene robe i usluga koje su predmet kupnje čak i nakon sklapanja Ugovora, pod uvjetom da se od Dobavljača može razumno očekivati da provede takve izmjene. Pri takvim izmjenama Ugovora u obzir se uzima učinak na ...
	4.5. Narudžbenicom se Dobavljača ne ovlašćuje da zastupa Naručitelja.

	5. Pružanje usluga od strane Dobavljača i Podizvođača
	5.1. Dobavljač sam pruža usluge ili za to angažira treće strane integrirane u njegovu operativnu organizaciju, koje to čine na njegovu odgovornost. Dobavljač je ovlašten angažirati podizvođače samo uz prethodno izričito odobrenje Naručitelja. Ako Naru...
	5.2. Ako se pružanje usluga odvija na lokaciji Naručitelja, Dobavljač mora ispuniti sigurnosne i organizacijske zahtjeve za vanjska društva i/ili interne operativne propise primjenjive na predmetnoj lokaciji. Dobavljač mora ispuniti i sve druge zahtje...
	5.3. Dobavljač za pružanje usluga angažira samo kvalificirane osobe. Ne mogu se angažirati osobe čiji je radni odnos s Naručiteljem Naručitelj prethodno raskinuo iz osobno ili poslovno uvjetovanih razloga, kao ni osobe koje su opetovano nanosile štetu...

	6. Vrijeme ispunjenja obveza i isporuke
	6.1. Ako je za ispunjenje obveza određeno konkretno razdoblje, to razdoblje počinje teći u trenutku kad Dobavljač primi narudžbenicu, osim ako nije drukčije dogovoreno.
	6.2. Čim Dobavljač postane svjestan da više ne može u cijelosti ili djelomično ispuniti svoje ugovorne obveze, ili to ne može učiniti pravovremeno, o tome mora odmah obavijestiti Naručitelja te navesti razloge za kašnjenje i očekivano trajanje kašnjen...
	6.3. Ako Dobavljač ne ispuni svoje obveze u predviđenom roku, za to snosi odgovornost u skladu s važećim zakonima i propisima. Naručitelj je ujedno ovlašten, u slučaju kašnjenja u ispunjenju obveza ili isporuka, a nakon slanja prethodne pisane obavije...
	6.4. Djelomične usluge i/ili isporuke prihvaćaju se samo po izričitom dogovoru.
	6.5. Ako je ugovoren rok isporuke, Naručitelj zadržava pravo vratiti robu isporučenu prije roka o trošku Dobavljača. Ako Naručitelj odluči ne vratiti robu isporučenu prije roka, roba se pohranjuje do ugovorenog datuma dostave o trošku Dobavljača i na ...

	7. Mjesto ispunjenja obveza
	8. Suradnja Naručitelja
	8.1. Naručitelj osigurava ugovorom predviđenu suradnju. Ta je suradnja obvezna, osim ako nije drukčije dogovoreno.
	8.2. Ako Naručitelj ne pruži potrebne usluge suradnje ili ih ne pruži na odgovarajući način, Dobavljač mora odmah podnijeti svoju pritužbu pisanim putem. Ako Dobavljač ne ispuni tu obvezu podnošenja pritužbi, neće se smatrati da je Naručitelj prekršio...

	9. Ispitivanja i inspekcije
	10. Pakiranje i otprema
	10.1. Dobavljač mora odvojeno od robe i računa poslati potpunu obavijest o otpremi za svaku pojedinačnu pošiljku na dan otpreme. Svaka pošiljka mora sadržavati teretnicu i popis pakiranja. Za pošiljke koje se šalju brodom na otpremnoj dokumentaciji i ...
	10.2. Dobavljač uvijek pakira, označava, pohranjuje, skladišti i otprema proizvod u skladu s važećim propisima i specifikacijom proizvoda, uključujući specifične zahtjeve proizvoda za pakiranje, skladištenje i transport. U popratnim dokumentima navodi...
	10.3. Roba mora biti zapakirana na način kojim se sprječava nastanak štete tijekom transporta. Ambalaža se treba upotrebljavati samo u mjeri potrebnoj za ostvarivanje te svrhe. Dobavljač mora ponovno preuzeti ambalažu ako je tako propisano zakonom i d...
	10.4. Općenito, Dobavljač mora opasne proizvode pakirati, identificirati i otpremati u skladu s važećim nacionalnim/međunarodnim zahtjevima. Osim razreda opasnosti, popratna dokumentacija mora sadržavati i dodatne informacije propisane u odgovarajućim...
	10.5. Dobavljač snosi odgovornost za štetu i preuzima sve troškove nastale zbog nepridržavanja tih propisa. Dobavljač snosi odgovornost i za to pridržavaju li se njegovi podizvođači tih propisa.
	10.6. Sve pošiljke koje se ne mogu prihvatiti zbog toga što se Dobavljač nije pridržavao tih propisa, skladište se o trošku Dobavljača i na njegov rizik. Naručitelj ima pravo utvrditi sadržaj i stanje takvih pošiljki.

	11. USKLAĐENOST s UredbOM REACH
	11.1. Ako se Dobavljač smatra dobavljačem u smislu članka 3. stavka 32. Uredbe REACH (Uredba (EZ) 1907/2006), odgovoran je za ispunjavanje svojih obveza u vezi s isporukom robe. Konkretno, u svim slučajevima navedenima u članku 31. stavcima od 1. do 3...
	11.2. Dobavljač mora osigurati da su sve tvari sadržane u robi odgovarajuće registrirane u skladu s primjenjivim zahtjevima Uredbe REACH za primjene koje je naveo Naručitelj, osim ako su izuzete od obveze registracije, te da imaju potrebne autorizacij...
	11.3. Dobavljač mora odmah obavijestiti Naručitelja ako je u sastojcima proizvoda koji je Dobavljač isporučio prisutna tvar u koncentraciji iznad 0,1 % masenog udjela koja ispunjava kriterije iz članaka 57. i 59. Uredbe REACH ili koja je navedena u Pr...

	12. Osiguranje
	12.1. U skladu s prijenosom rizika na temelju navedenih Međunarodnih trgovinskih pravila (INCOTERMS-a) / uvjeta isporuke, predmetna Ugovorna strana snosi rizik za gubitak ili oštećenje robe.
	12.2. Dobavljač mora o vlastitom trošku pribaviti dovoljno osiguranje od odgovornosti u iznosu standardnom u njegovu sektoru za nadoknadu štete uzrokovane pruženim uslugama ili izvedenim radovima ili njegovom imovinom, njegovim osobljem ili njegovim p...
	12.3. U svakom pojedinom slučaju, Naručitelj i Dobavljač će međusobno koordinirati ugovaranje posebnog osiguranja za postavljanje/ugradnju kao dodatak osiguranju od odgovornosti navedenom u točki 12.2.
	12.4. Naručitelj, predmete koji su mu posuđeni, uključujući, među ostalim, strojeve i opremu koji se upotrebljavaju na operativnim mjestima, mora osigurati od standardnih rizika. Naručitelj ne snosi daljnju odgovornost za gubitak ili oštećenje tih pre...

	13. Bez prijenosa ZAPOSLENIKA, minimalna plaća
	13.1. Naručitelj nema ovlasti nadzora nad zaposlenicima Dobavljača. Dobavljač mora osigurati da se nijedna osoba koju on zapošljava radi pružanja usluge ne integrira u rad Naručitelja. Gore navedeni zahtjev posebno se primjenjuje ako osobe koje zapošl...
	13.2. Dobavljač sam snosi odgovornost za ugovorne, zakonske, službene i profesionalne obveze prema osobama koje zapošljava radi pružanja usluge. Dobavljač mora Naručitelja u potpunosti osloboditi odgovornosti za potraživanja protiv Naručitelja koja pr...
	13.3. Dobavljač mora obavijestiti Naručitelja čim postane očito da bi se moglo pretpostaviti da je Dobavljač u prikrivenom radnom odnosu s Naručiteljem ili da bi se pružanje usluge od strane Dobavljača moglo kvalificirati kao podugovoreni rad.
	13.4. Dobavljač se mora pridržavati odgovarajućih važećih zakonskih odredbi iz područja radnog prava. Dobavljač oslobađa Naručitelja odgovornosti za sva potraživanja u vezi sa zapošljavanjem osoblja i podizvođača Dobavljača.

	14. Dokumenti Naručitelja
	14.1. Naručitelj zadržava pravo na sva prava industrijskog vlasništva i autorska prava na sve dokumente koji se fizički ili elektronički prenose Dobavljaču. Naručitelj zadržava pravo vlasništva na sve crteže, standarde, smjernice, metode analize, form...
	14.2. Dobavljač mora brzo, samoinicijativno i besplatno staviti na raspolaganje dokumente svih vrsta koji su Naručitelju potrebni radi upotrebe, montaže, postavljanja ili ugradnje, obrade, pohrane, rada, održavanja, inspekcije, servisiranja i popravka...
	14.3. Dobavljač mora pravovremeno zatražiti interne standarde (standarde društva) i smjernice Naručitelja, u mjeri u kojoj mu one već nisu dostavljene ili stavljene na raspolaganje.
	14.4. Dobavljač mora samoinicijativno vratiti dokumente koje mu je Naručitelj dostavio i/ili ih, ako se radi o elektroničkim dokumentima, mora obrisati, sukladno obvezi navedenoj u točki 15. ovog dokumenta i/ili u skladu s postojećim zakonskim obvezam...

	15. Naručiteljeva obveza čuvanja dokumenata
	16. Osiguravanje kvalitete
	16.1. Dobavljač mora uspostaviti i održavati djelotvorni program osiguravanja kvalitete (npr. u skladu s normama ISO 9000 ili istovrijednim normama). Dobavljač mora Naručitelju na zahtjev dokazati primjenu odgovarajućih mjera.
	16.2. Naručitelj ima pravo provjeriti mjere osiguravanja kvalitete po dogovoru ili zatražiti da ih provjere treće strane koje je angažirao Dobavljač.
	16.3. Dobavljač će obavijestiti Naručitelja prije bilo kakvih promjena sirovina, izvora sirovina, načina proizvodnje, proizvodne opreme ili lokacija uključenih u izvršenje narudžbenice i prije nego što provede bilo kakvu takvu promjenu od Naručitelja ...
	16.4. Dobavljač osigurava da se sva oprema i spremnici čiste s najvećom mogućom pažnjom prije promjene proizvoda. Dobavljač postupa u skladu s važećim zakonima, uključujući najnovije smjernice o sprječavanju kontaminacije u proizvodnji sredstava za za...

	17. Naknada
	17.1. Osim ako je u pisanom obliku izričito dogovoreno drukčije, naknada koja se duguje je fiksna cijena. Fiksne cijene uključuju i izdatke, trošak energije, troškove sirovina, troškove trećih strana, putne troškove i neposredne troškove, kao i pakira...
	17.2. Putni troškovi nadoknađuju se samo na temelju prethodne pisane suglasnosti Naručitelja u skladu s uvjetima Naručitelja za povrat putnih troškova, osim ako je određena fiksna cijena.
	17.3. Ako se cijene Dobavljača smanje ili se njegovi uvjeti poboljšaju u razdoblju između slanja narudžbenice i isporuke, cijene i uvjeti na snazi na datum isporuke primjenjuju se i na Naručitelja. Gornja se odredba na odgovarajući način primjenjuje z...

	18. Uvjeti plaćanja
	18.1. Računi moraju sadržavati broj narudžbenice naveden u narudžbenici i u njima moraju biti detaljno opisani sastavni dijelovi usluge ili robe. Računi moraju odgovarati jeziku, redoslijedu stavki računa i cijenama navedenima u narudžbenici. Sve doda...
	18.2. Na računima koji nisu u lokalnoj valuti mora se prikazati stopa konverzije između strane i lokalne valute ili iznos PDV-a u lokalnoj valuti.
	18.3. Ako se u konkretnom slučaju Ugovorne strane pisano dogovore da će Naručitelj, neovisno o odredbama točke 17.1., nadoknaditi neposredne troškove, troškove usluga trećih strana i druge izdatke, ti se izdaci moraju prikazati na računu, razdvojeni p...
	18.4. Rokovi plaćanja počinju teći od konkretnog datuma, iako ne prije primitka robe i njezina prihvaćanja, a u svakom slučaju ne prije primitka računa i – ako je tako određeno – prije dostave uvjerenja o analizi i/ili dokumentacije o proizvodnji.
	18.5. Obveza plaćanja dospijeva u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od primitka računa, osim ako se zbog odredbe iz točke 18.4. zahtijeva kasniji rok plaćanja, ali najkasnije 60 dana od primitka računa.
	18.6. Ugovorne strane mogu odstupiti od uvjeta plaćanja navedenih u točki 18.5. ako to izrijekom dogovore, primjerice u polju za unos teksta u narudžbenici.
	18.7. Naručitelj kasni s plaćanjem samo ako je Naručitelj primio izričito upozorenje nakon datuma dospijeća plaćanja i/ili ako je ugovoren fiksni rok plaćanja.
	18.8. U slučaju isporuka s nedostacima, Naručitelj ima pravo uskratiti plaćanje u razmjernom iznosu do pravilnog izvršenja isporuke.
	18.9. Plaćanje ne predstavlja prihvaćanje nikakvih uvjeta, odredbi ili cijena. Datum plaćanja ne utječe na datum početka jamstvenog razdoblja i ne predstavlja neograničeno prihvaćanje isporučenog proizvoda niti odricanje od potencijalnih potraživanja ...
	18.10. Računi upućeni odgovarajućem Naručitelju moraju se poslati poštom društvu koje je naručilo uslugu/robu uz napomenu „Računi dobavljača, HR-10 000 Zagreb”, osim ako je dogovoreno drukčije.

	19. Pridržaj prava vlasništva
	19.1. Pravo vlasništva nad robom mora se prenijeti na Naručitelja bez ograničenja i neovisno o plaćanju cijene.
	19.2. Ako, prema uvjetima pojedinog ugovora, prodavatelj uvjetuje prijenos prava vlasništva plaćanjem kupoprodajne cijene, Dobavljačev pridržaj prava vlasništva prestaje najkasnije na datum plaćanja kupoprodajne cijene za isporučenu robu. Naručitelj i...

	20. Dodjela/prijenos prava
	20.1. Ugovorne strane suglasne su da su sva prava na ugovorene radove, dizajne uključujući, među ostalim, brojčani i slikovni prikaz podataka, fotografije, softver, zbirke podataka i/ili druge radne rezultate koje je Dobavljač pojedinačno stvorio za N...
	20.2. Sklapanjem ovog Ugovora Dobavljač u skladu s time daje isključiva i neopoziva prava upotrebe gore navedenih Radnih rezultata koje je stvorio Dobavljač i koji su zaštićeni autorskim pravom, kao i prava upotrebe svih revizija i/ili izmjena tih Rad...
	20.3. Ako to dopuštaju aranžmani o autorskom pravu sklopljeni s trećim stranama, Dobavljač Naručitelju ujedno ustupa autorsko pravo na Radne rezultate kao takve. Dobavljač Naručitelju ustupa sva dodatna prava intelektualnog vlasništva nad Radnim rezul...
	20.4. Kad je riječ o ugovorenom softveru koji Dobavljač pojedinačno stvori za Naručitelja i/ili o prilagodbama softvera i/ili dijelova softvera (uključujući baze podataka, podatke ili strukture baza podataka i zbirke podataka koje je moguće patentirat...
	20.5. Dobavljač Naručitelju ustupa, u cijelosti i diljem svijeta, i sva prava na izume i prava koja proizađu iz izuma (uključujući prava na temelju patenta i korisnih modela), prepoznatljivih oznaka, žigova, trgovačkih naziva i prava dizajna na Radne ...
	20.6. Ako Dobavljač na nalog Naručitelja stvori softver ili prilagodbe standardnog softvera, izvorni kod i objektni kod stvoreni u kontekstu izvršenja narudžbenice ustupaju se Naručitelju u cijelosti i u odgovarajućem obliku. Ako je predmet Ugovora is...
	20.7. Osim isključivih prava intelektualnog vlasništva, Naručitelj stječe i isključivo pravo vlasništva za sve fizičke predmete i podatkovne medije koje je Dobavljač stvorio ili prenio u kontekstu ovog Ugovora ili koji su stvoreni ili preneseni po upu...
	20.8. Smatra se da su i usluge koje je Dobavljač dužan izvršiti na temelju ugovora i gore navedeni prijenosi prava u potpunosti nadoknađeni plaćanjem ugovorene naknade.

	21. Prava trećih strana i pripisivanje prava
	21.1. Kad je riječ o slikovnom materijalu, Dobavljač mora unaprijed dobiti potrebno dopuštenje od osoba prikazanih na slici, kao i dopuštenje za njegovo objavljivanje i iskorištavanje kako je navedeno u točki 20.2.
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	20. Dodjela/prijenos prava
	20.1. Ugovorne strane suglasne su da su sva prava na ugovorene radove, dizajne uključujući, među ostalim, brojčani i slikovni prikaz podataka, fotografije, softver, zbirke podataka i/ili druge radne rezultate koje je Dobavljač pojedinačno stvorio za N...
	20.2. Sklapanjem ovog Ugovora Dobavljač u skladu s time daje isključiva i neopoziva prava upotrebe gore navedenih Radnih rezultata koje je stvorio Dobavljač i koji su zaštićeni autorskim pravom, kao i prava upotrebe svih revizija i/ili izmjena tih Rad...
	20.3. Ako to dopuštaju aranžmani o autorskom pravu sklopljeni s trećim stranama, Dobavljač Naručitelju ujedno ustupa autorsko pravo na Radne rezultate kao takve. Dobavljač Naručitelju ustupa sva dodatna prava intelektualnog vlasništva nad Radnim rezul...
	20.4. Kad je riječ o ugovorenom softveru koji Dobavljač pojedinačno stvori za Naručitelja i/ili o prilagodbama softvera i/ili dijelova softvera (uključujući baze podataka, podatke ili strukture baza podataka i zbirke podataka koje je moguće patentirat...
	20.5. Dobavljač Naručitelju ustupa, u cijelosti i diljem svijeta, i sva prava na izume i prava koja proizađu iz izuma (uključujući prava na temelju patenta i korisnih modela), prepoznatljivih oznaka, žigova, trgovačkih naziva i prava dizajna na Radne ...
	20.6. Ako Dobavljač na nalog Naručitelja stvori softver ili prilagodbe standardnog softvera, izvorni kod i objektni kod stvoreni u kontekstu izvršenja narudžbenice ustupaju se Naručitelju u cijelosti i u odgovarajućem obliku. Ako je predmet Ugovora is...
	20.7. Osim isključivih prava intelektualnog vlasništva, Naručitelj stječe i isključivo pravo vlasništva za sve fizičke predmete i podatkovne medije koje je Dobavljač stvorio ili prenio u kontekstu ovog Ugovora ili koji su stvoreni ili preneseni po upu...
	20.8. Smatra se da su i usluge koje je Dobavljač dužan izvršiti na temelju ugovora i gore navedeni prijenosi prava u potpunosti nadoknađeni plaćanjem ugovorene naknade.

	21. Prava trećih strana i pripisivanje prava
	21.1. Kad je riječ o slikovnom materijalu, Dobavljač mora unaprijed dobiti potrebno dopuštenje od osoba prikazanih na slici, kao i dopuštenje za njegovo objavljivanje i iskorištavanje kako je navedeno u točki 20.2.

	19. Pridržaj prava vlasništva
	19.1. Pravo vlasništva nad robom mora se prenijeti na Naručitelja bez ograničenja i neovisno o plaćanju cijene.
	19.2. Ako, prema uvjetima pojedinog ugovora, prodavatelj uvjetuje prijenos prava vlasništva plaćanjem kupoprodajne cijene, Dobavljačev pridržaj prava vlasništva prestaje najkasnije na datum plaćanja kupoprodajne cijene za isporučenu robu. Naručitelj i...

	20. Dodjela/prijenos prava
	20.1. Ugovorne strane suglasne su da su sva prava na ugovorene radove, dizajne uključujući, među ostalim, brojčani i slikovni prikaz podataka, fotografije, softver, zbirke podataka i/ili druge radne rezultate koje je Dobavljač pojedinačno stvorio za N...
	20.2. Sklapanjem ovog Ugovora Dobavljač u skladu s time daje isključiva i neopoziva prava upotrebe gore navedenih Radnih rezultata koje je stvorio Dobavljač i koji su zaštićeni autorskim pravom, kao i prava upotrebe svih revizija i/ili izmjena tih Rad...
	20.3. Ako to dopuštaju aranžmani o autorskom pravu sklopljeni s trećim stranama, Dobavljač Naručitelju ujedno ustupa autorsko pravo na Radne rezultate kao takve. Dobavljač Naručitelju ustupa sva dodatna prava intelektualnog vlasništva nad Radnim rezul...
	20.4. Kad je riječ o ugovorenom softveru koji Dobavljač pojedinačno stvori za Naručitelja i/ili o prilagodbama softvera i/ili dijelova softvera (uključujući baze podataka, podatke ili strukture baza podataka i zbirke podataka koje je moguće patentirat...
	20.5. Dobavljač Naručitelju ustupa, u cijelosti i diljem svijeta, i sva prava na izume i prava koja proizađu iz izuma (uključujući prava na temelju patenta i korisnih modela), prepoznatljivih oznaka, žigova, trgovačkih naziva i prava dizajna na Radne ...
	20.6. Ako Dobavljač na nalog Naručitelja stvori softver ili prilagodbe standardnog softvera, izvorni kod i objektni kod stvoreni u kontekstu izvršenja narudžbenice ustupaju se Naručitelju u cijelosti i u odgovarajućem obliku. Ako je predmet Ugovora is...
	20.7. Osim isključivih prava intelektualnog vlasništva, Naručitelj stječe i isključivo pravo vlasništva za sve fizičke predmete i podatkovne medije koje je Dobavljač stvorio ili prenio u kontekstu ovog Ugovora ili koji su stvoreni ili preneseni po upu...
	20.8. Smatra se da su i usluge koje je Dobavljač dužan izvršiti na temelju ugovora i gore navedeni prijenosi prava u potpunosti nadoknađeni plaćanjem ugovorene naknade.

	21. Prava trećih strana i pripisivanje prava
	21.1. Kad je riječ o slikovnom materijalu, Dobavljač mora unaprijed dobiti potrebno dopuštenje od osoba prikazanih na slici, kao i dopuštenje za njegovo objavljivanje i iskorištavanje kako je navedeno u točki 20.2.

	19. Pridržaj prava vlasništva
	19.1. Pravo vlasništva nad robom mora se prenijeti na Naručitelja bez ograničenja i neovisno o plaćanju cijene.
	19.2. Ako, prema uvjetima pojedinog ugovora, prodavatelj uvjetuje prijenos prava vlasništva plaćanjem kupoprodajne cijene, Dobavljačev pridržaj prava vlasništva prestaje najkasnije na datum plaćanja kupoprodajne cijene za isporučenu robu. Naručitelj i...

	20. Dodjela/prijenos prava
	20.1. Ugovorne strane suglasne su da su sva prava na ugovorene radove, dizajne uključujući, među ostalim, brojčani i slikovni prikaz podataka, fotografije, softver, zbirke podataka i/ili druge radne rezultate koje je Dobavljač pojedinačno stvorio za N...
	20.2. Sklapanjem ovog Ugovora Dobavljač u skladu s time daje isključiva i neopoziva prava upotrebe gore navedenih Radnih rezultata koje je stvorio Dobavljač i koji su zaštićeni autorskim pravom, kao i prava upotrebe svih revizija i/ili izmjena tih Rad...
	20.3. Ako to dopuštaju aranžmani o autorskom pravu sklopljeni s trećim stranama, Dobavljač Naručitelju ujedno ustupa autorsko pravo na Radne rezultate kao takve. Dobavljač Naručitelju ustupa sva dodatna prava intelektualnog vlasništva nad Radnim rezul...
	20.4. Kad je riječ o ugovorenom softveru koji Dobavljač pojedinačno stvori za Naručitelja i/ili o prilagodbama softvera i/ili dijelova softvera (uključujući baze podataka, podatke ili strukture baza podataka i zbirke podataka koje je moguće patentirat...
	20.5. Dobavljač Naručitelju ustupa, u cijelosti i diljem svijeta, i sva prava na izume i prava koja proizađu iz izuma (uključujući prava na temelju patenta i korisnih modela), prepoznatljivih oznaka, žigova, trgovačkih naziva i prava dizajna na Radne ...
	20.6. Ako Dobavljač na nalog Naručitelja stvori softver ili prilagodbe standardnog softvera, izvorni kod i objektni kod stvoreni u kontekstu izvršenja narudžbenice ustupaju se Naručitelju u cijelosti i u odgovarajućem obliku. Ako je predmet Ugovora is...
	20.7. Osim isključivih prava intelektualnog vlasništva, Naručitelj stječe i isključivo pravo vlasništva za sve fizičke predmete i podatkovne medije koje je Dobavljač stvorio ili prenio u kontekstu ovog Ugovora ili koji su stvoreni ili preneseni po upu...
	20.8. Smatra se da su i usluge koje je Dobavljač dužan izvršiti na temelju ugovora i gore navedeni prijenosi prava u potpunosti nadoknađeni plaćanjem ugovorene naknade.

	21. Prava trećih strana i pripisivanje prava
	21.1. Kad je riječ o slikovnom materijalu, Dobavljač mora unaprijed dobiti potrebno dopuštenje od osoba prikazanih na slici, kao i dopuštenje za njegovo objavljivanje i iskorištavanje kako je navedeno u točki 20.2.


