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1.  OPREDELITVE IN RAZLAGA 

1.1  V teh pogojih, razen če kontekst zahteva drugače, 

 "Naročnik" pomeni kupec ali potencialni kupec blaga in / ali storitev podjetja Energen. 

 "Energen" pomeni Energen d.o.o.; 

 "Sporazum" pomeni sporazum o prodaji in nakupu opreme, kot je opredeljena v naročilnem obrazcu; 

 "Specifikacija" pomeni dokument ali dokumenti v pisni obliki (brez načrtov in oznak ali opomb), podpisanih v imenu družbe Energen, 

 potrjeno, da ima namen pogodbenega učinka in opisuje opis blaga in / ali storitve, ki se dobavljajo. 

 "Pogoji" so pogoji prodaje, ki so navedeni v tem dokumentu, in morebitni posebni pogoji, o katerih pisno potrdi Energen. 

 "Datum dostave" pomeni datum, ki ga je Energen obvestil stranki kot datum, na katerega Energen predvideva dostavo blaga. 

 Če je Energen spremenil pričakovani datum dobave, novi datum takoj postane "Datum dostave". Datum dobave se ne spremeni 

 zaradi neuspeha naročnika, da sprejme ali omogoči dostavo na datum, ki ga je zagotovil Energen; 

 "Cena" pomeni ceno, navedeno na obrazcu za naročilo. 

1.2 V teh pogojih, če se sklicuje na kateri koli dokument, ki se v imenu Energen-a podpiše ali se pisno strinja s podjetjem Energen, 

 mora ta dokument podpisati direktor Energen-a ali druga oseba, ki jo pooblasti Energen, da podpiše v njegovem imenu. 

1.3  Razen če se z družbo Energen pisno izrecno ne dogovorita drugače, da je to v primeru kakršnega koli očitnega nasprotja med 

 besedilom katerega koli pogoja in pogodbe.  

1.4  Diagrami risb, načrti, fotografij in oznake ter opombe k dokumentaciji, ki jo je izdal Energen, so samo za ilustracijo in jih lahko 

 spremeni Energen. Morebitne napake ali nenamernih opustitve s strani podjetja Energen, ki se nanašajo na kateri koli del 

 dokumentov Naročnika se lahko popravi s strani Energen-a brez dodatnih stroškov za Energen. 

1.5 Ponudbe, ki jih izda Energen, ne predstavljajo ponudbe, ki bi jo lahko Naročnik sprejel za oblikovanje pogodbe ali oblikovanje kakršne 

 koli zavezujoče obveznosti za Energen. Vsaka izdana ponudba predstavlja vabilo za razmislek. 

1.6 Vsako naročilo ali navodila za Energen mora biti v pisni obliki ali po elektronski pošti na naslov Energen-a in nobena potrditev takih 

 naročil ali navodil ni obvezujoča za Energen, razen če ga Energen pisno ali e-poštno potrdi. 

1.7  Ta pogodba se v vseh pogledih razlaga in posluje v skladu s slovenskim zakonom, stranke pa se zavezujejo k ne izključni 

 pristojnosti slovenskih sodišč. 

 

2.  SPORAZUM 

2.1  Vsak sporazum med naročnikom in Energen-om za dobavo in zagon katere koli opreme vključuje te pogoje, ki prevladajo nad 

 drugimi pogoji ali pogoji, ki jih vsebuje naročnikovo odredbo ali katero koli drugo ustno ali pisno obvestilo, ki se ne vključi v katero 

 koli pogodbo, ki jo je izdal Energen, razen če se Energen pisno ne dogovorita drugače. 

2.2  Odpoved o kakršnihkoli določilih ali pogojih te pogodbe s strani družbe Energen velja le, če je pisno napisana s strani podjetja 

 Energen, in pomeni samo opustitev samo za to transakcijo, vsi ostali pogoji pa ostanejo v celoti veljavni. 

2.3  Ne glede na to, da na obrazcu za naročilo in / ali ponudbi Energen ni izrecnega sklicevanja na "opremo" ali "dobavo in provizijo", 

 se sporazum uporablja za vse sporazume za (i) dobavo blaga; in (ii) opravljanje storitev ali katero koli kombinacijo (i) in (ii). 

2.4  Sporazum nadomesti vse predhodne komunikacije ali dogovore med naročnikom in Energen-om, bodisi ustno ali pisno v zvezi z 

opremo, storitvami in / ali delom. 

2.5  Naročilnica, ki ga je podpisal naročnik, pomeni, da Naročnik sprejme ponudbo Energen-a za dobavo opreme, ki je navedena in je v 

skladu z dogovoru. 

2.6  Nobena sprememba Sporazuma ni zavezujoča, razen če se pisno dogovorita naročnik in Energen. 

2.7  Nobena stranka ne sme razkrivati, da to stranko prepreči, da se kasneje zanaša na njene pravice in pravna sredstva v skladu s 

Sporazumom. 

2.8 Nobena odreka družbe Energen o kakršni koli kršitvi pogodbe s strani naročnika se šteje za opustitev kakršne koli nadaljnje kršitve 

iste ali katere koli druge določbe. 

2.9  Energen ima pravico prenesti katero koli od svojih pravic ali pooblastil iz Sporazuma s pisnim obvestilom naročniku. 

2.10 Če se bo oprema dobavljala v obrokih, se sporazum obravnava kot ena sama pogodba in ni ločljiva. 

2.11 Zaposleni ali pooblaščenci družbe Energen nimajo pooblastila za predstavitev v zvezi z opremo, razen če jih Energen pisno potrdi. 

Naročnik priznava, da se ne zanaša in se odpove vsem zahtevkom za kršitev kakršnih koli takšnih predstavitev, ki jih družba Energen 

ni pisno potrdila. 

2.12  Glede na plačilo cene s strani naročnika, mora Energen prodati opremo naročniku, dobaviti opremo na mesto dostave na datum 

dobave in naročiti opremo na dan za zagon, v skladu s pogoji za zagon in ob upoštevanju teh zahtev Pogodbeni pogoji, ki urejajo 

Sporazum. 

 

3.  OPREMA 

3.1 Oprema je v celoti opisana v ponudbi Energen. 

3.2 Energen si pridržuje pravico do spremembe specifikacije opreme, če to zahtevajo veljavne zakonske ali regulativne zahteve. 

 

4. CENA 

4.1 Razen če se z dobavitelju pisno izrecno ne dogovorita drugače, so vse kotirane cene za dobavitelje (EXW v skladu z Incoterms 2010) 

 dobavitelja, vključno z nakladanjem v tovarni, vendar brez davkov. 

4.2  Razen če se z dobavitelju pisno izrecno ne dogovorita drugače, se uporabljajo cene dobavitelja za blago, ki velja na dan dostave. V 

 skladu z dolgoročno pogodbo, kot je dobava blaga po načrtu, ima dobavitelj pravico do prilagoditve cen blaga v razumnih trgovskih 

 mejah v primeru sprememb stroškov (materiali, plače). 
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5.  PLAČILO 

5.1  Razen če se z dobavitelju pisno izrecno ne dogovorita drugače, plačilo celotne nabavne cene opravi Naročnik na račun dobavitelja, 

 kot sledi: 

  - 40% ob naročilu 

  - 60% pred dobavo 

5.2 Vsa plačila se izvedejo v skladu z določbami pogodbe ali plačilnimi pogoji določenimi v izdanem računu ali predračunu. Račun ne 

 bo izdan pred datumom odpreme. Vsa plačila se izvajajo v evrih, razen če ni v pisni obliki dogovorjeno drugače. Račun ne bo 

 izdan pred datumom odpreme. Vsa plačila se izvajajo v evrih, razen če ni v pisni obliki dogovorjeno drugače. V primeru delnih 

 dobav proizvodov Naročnik poravna svoje obveznosti pred izvedbo delne dobave oziroma na način, kot to določa pogodba. V 

 primeru preklica naročila ali neplačila celotnega zneska se morebitna predplačila ali delna plačila ne vračajo (odstopnina). 

5.3 V primeru zamude pri plačilu se od dneva zapadlosti računa brez vnaprejšnjega obvestila zaračunajo zakonske zamudne obresti. Pri 

 plačilu z zamudo je Naročnik dolžan poravnati vse stroške opominov. V primeru, da so zaradi zamude nastali tudi drugi stroški 

 (vključno s stroški za pravno svetovanje), ima Energen pravico zahtevati povrnitev vseh tako nastalih stroškov. Dan plačila je dan, ko 

 nakazilo prispe na Energen-ov bančni račun. 

5.4 Energen ima pravico prejeta plačila poravnati s kupčevimi starejšimi že dospelimi obveznostmi. Kjer so poleg glavnice nastali tudi 

 stroški in obresti, se te poračunava jo tako, da se najprej plačajo stroški, nato obresti in končno glavnica. 

5.5 Naročnik se strinja, da lahko dobavitelj odškodninski zahtevki in obveznosti kupca poravnajo zoper terjatve in obveznosti dobavitelja. 

 

6 DOBAVA 

6.1 Dobavni roki in datumi dobave morajo biti dogovorjeno v pisni obliki in niso zavezujoči. Fiksni datumi morajo biti izrecno določeni 

 kot taki. Pravočasna dobava s strani Energen-a bo odvisna od tega ali je Naročnik izpolnil vse njegove obveznosti, predvsem dostavil 

 vsa potrebna dovoljenja, dokumente, soglasja in izvedel plačila. Šteje se, da je bil dobavni rok upoštevan, če so bili proizvodi 

 poslani do izteka roka oziroma je Energen obvestil kupca, da so proizvodi pripravljeni za pošiljanje. Energen si pridržuje pravico, da 

 brez nadomestila kupcu ob dogovorjenemu času dobave ponovno oceni količine in čas odpreme količin dogovorjenih v naročilu, 

 glede na trenutne proizvodne zmožnosti in razpoložljive količine proizvodov Energen-a. 

6.2 Ne glede na pravice, ki izhajajo iz kupčeve zamude, lahko Energen od kupca zahteva tudi podaljšanje dobavnih rokov ali prestavitev 

 datumov dobave za čas, ko Naročnik ni pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti. Kadar Energen ne bo mogel pravočasno 

 izpolniti svojih obveznosti, bo o tem v najkrajšem možnem času obvestil kupca. Naročnik ni upravičen uveljavljati škode oziroma 

 zahtevati odškodnine v primeru, ko Energen zamuja z dobavo, razen v kolikor Naročnik dokaže, da je do zamude prišlo namenoma 

 ali zaradi hude malomarnosti Energen-a. 

6.3  Energen bo uredil primerno pakiranje proizvodov v skladu s standardnimi transportnimi pogoji. Naročnik je dolžan na lastne stroške 

 zagotoviti vračanje embalaže Energen-u, v kolikor je to potrebno. 

6.4 V kolikor proizvodi odstopajo od dogovorjenih lastnosti (specifikacij), pod pogojem, da so odstopanja skladna z industrijskimi 

 standardi se šteje, da so proizvodi za kupca ustrezni in Naročnik nima pravice zahtevati kakršno koli odgovornost Energen-a. 

6.5 Ugotovljene poškodbe embalaže in proizvodov ter razlike v količini proizvodov morajo biti označene na CMR obrazcu oziroma 

 dobavnici, ki jo mora podpisati prevoznik. 

6.6  Energen ne odgovarja za nemožnost dobav ali zamud pri dobavah, ki nastanejo zaradi višje sile (katerikoli dogodek, ki je izven 

 Energen-ovega nadzora in ki vpliva na njegovo zmožnost izpolnjevanja obveznosti) ali zaradi drugih ob sklepanju pogodbe 

 nepredvidljivih dogodkov, ki jih Energen ne more nadzirati (predvsem vse vrste prekinitev v poslovanju, težave s 

 pridobivanjem materialov ali energije, zamude pri prevozih, stavke, pomanjkanje delovne sile, energije ali surovin, 

 nepravočasne ali napačne dobave v proizvodni verigi in podobno). V kolikor ti dogodki povzročijo nezmožnost izpolnitve ali izjemno 

 težavnost izpolnitve Energen-a, in niso zgolj  začasni, ima Energen pravico odstopiti od pogodbe ali odložiti izpolnitev 

 obveznosti. V primeru začasnih ovir se roki za izpolnitev obveznosti preložijo za čas trajanja ovire in čas ponovnega zagona 

 poslovanja. Naročnik zaradi razlogov višje sile in drugih nepredvidljivih dogodkov ob času sklenitve pogodbe nima pravice do 

 kakršnihkoli odškodnin ali pogodbenih kazni. 

6.7 Energen ima pravico začasno odložiti dostavo proizvodov, če obstaja sum, da Naročnik ni ali ne bo zmožen izpolniti svojih 

 pogodbenih obveznosti, predvsem plačati naročenih proizvodov. V takšnem primeru je dobavni rok prestavljen za čas odložene 

 dostave. Energen nima pravice do začasne odložitve dobave, če Naročnik predloži ustrezno jamstvo svojih pogodbenih obveznosti. 

 V primeru, da začasen odlog dobave preseže trideset (30) dni in Naročnik v tem času ne priskrbi ustreznih jamstev, ima Energen 

 pravico odstopiti od pogodbe. Naročnik je dolžan Energen-u povrniti stroške skladiščenja za čas odloga dobave, ki lahko znašajo 1% 

 pogodbene vrednosti za vsak začeti mesec skladiščenja. 

6.8 Kadar je dobava proizvodov zadržana na prošnjo kupca, po tem, ko je bil Naročnik obveščen, da so proizvodi pripravljeni za dobavo, 

 se kupcu zaračunajo stroški skladiščenja v višini od 1% pogodbene vrednosti z vsak začeti mesec skladiščenja oziroma najmanj 200 

 EUR za vsak začeti mesec skladiščenja. 

 

7. KAKOVOST OPREME IN ODGOVORNOST ODPRAVE NAPAK 

7.1  Ob upoštevanju določbe 7.2, če naročnik pisno obvesti v času nastanka napak v razumnem času odkritja, da oprema ni v skladu s 

 klavzulo 8.1; Energen dobi razumno priložnost, da preuči opremo in pripravi oceno napake, ki jo poroča naročnik. 

7.2  Energen po lastni presoji popravi ali zamenja okvarjeno opremo. 

7.3  Energen ni odgovoren za neskladnost opreme s klavzulo 8.1, če: garancija 

 7.3.1  naročnik uporabi opremo po obvestilu napake v skladu s klavzulo 7.1; 

 7.3.2  nastane napaka, ker naročnik ni upošteval ustnih ali pisnih navodil družbe Energen glede shranjevanja, namestitve, 

 uporabe ali vzdrževanja opreme ali dobrega poslovnega ravnanja; 

 7.3.3  napačna dokumentacija ali načrti ki jo je dostavil naročnik Energen-u; 

 7.3.4 naročnik spremeni ali popravi opremo brez pisnega soglasja družbe Energen; 

 7.3.5  okvara nastane zaradi posledice obrabe, namerne škode, malomarnosti ali neobičajnih delovnih pogojev; 
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 7.3.6 oprema se razlikuje od opisa, ki je posledica sprememb, s katerimi se zagotovi, da izpolnjujejo veljavne zakonske ali 

 regulativne standarde. 

7.4  Razen kot je določeno v tej klavzuli 7, Energen ni odgovoren za naročnika v zvezi z neizpolnjevanjem zahteve iz določbe 7.1. 

7.5  Pogoji teh pogodbenih pogojev veljajo za vsako popravljeno ali nadomestno opremo, ki jo dobavi Energen v skladu s klavzulo 7.2. 

 

8. SKLADNOST BLAGA IN GARANCIJE 

8.1 Energen jamči, da bo vse blago skladno s specifikacijo proizvajalca, razen če ni drugače posebej obveščeno naročniku, za obdobje 

 12 mesecev od dejanskega datuma dobave s strani družbe Energen ali za drugo obdobje, ki ga je Energen pisno določil. 

8.2 Energen jamči, da bo vsaka opravljena storitev z razumno skrbnostjo in spretnostjo. 

8.3  Energen ne odgovarja za kakršno koli napako ali škodo, ki bi jo povzročila kakršna koli napaka kupca, da bi ravnala v skladu s pisnimi 

 navodili proizvajalca. 

8.4 Naročnik se strinja, da se Naročnik pri izbiri blaga ni skliceval na nobeno mnenje, ki ga je Energen navedel glede primernosti blaga 

za  katero koli predlagano uporabo, razen če je to mnenje pisno podpisano v imenu družbe Energen. 

8.5 V času garancije bo Naročnik Energen-u (po izbiri Energen-a) dal ustrezno priložnost, da pregleda blago bodisi na kraju samem ali 

 bodisi drugje in izvedel vsa dela, ki so potrebna, da bi blago ustrezalo zahtevani specifikaciji. 

8.6  Energen, razen če ni drugače pisno dogovorjeno, ne odgovarja za garancijo za blago, če: 

 8.6.1  kateri koli del je nameščen na blago, ki ni dejansko proizvajalca; 

8.7  Vse jamstva so predmet proizvajalčevim garancijskim pogojem, ki so na voljo na zahtevo. 

 

9.  ODGOVORNOST ENERGENA 

9.1 Razen v skladu s to pogodbo in v največjem obsegu, ki ga dopušča zakon, Energen v nobenem primeru ne odgovarja naročniku, ali 

 je v pogodbi, nepravilnem ali drugačnem primeru za kakršnokoli izgubo, škodo ali poškodbo, ki pa je nastala ali izhaja iz, ali v okviru 

 ali v povezavi z zagotavljanjem storitve Energen, uporabe ali zasedbe podjetja Energen ali njegovih uslužbencev ali zastopnikov vseh 

 prostorov ali krajev, ki so na voljo po tej pogodbi. 

9.2 Energen ni odgovoren za izgubo dobička, poslovanja ali proizvodnje ali kakršno koli podobno izgubo ali škodo, ki bi nastala 

 neposredno, posredno ali posledično. 

9.3  Odgovornost družbe Energen za škodo, ki jo povzroči njegova malomarnost, je omejena na 500.000 EUR za kateri koli dogodek ali 

 vrsto povezanih dogodkov. Odgovornost družbe Energen za vsako dobavo blaga ali opravljanje storitev je sicer omejena na 125% 

 pogodbene cene zadevnega blaga ali storitve. Naročnik se strinja, da je to smiselno, ob upoštevanju narave blaga in / ali storitev. 

9.4 Točka 9.1 do 9.3 zgoraj se ne uporablja, da se izključi odgovornost, ki izhaja iz kakršnega koli namernega ali malomarnega dejanja 

 ali opustitve podjetja Energen ali njegovih zaposlenih, ki povzročijo smrt ali telesno poškodbo. 

 

10.  ODPOVED ali PRENEHANJE 

10.1  Če želi naročnik odstopiti od pogodbe, lahko Energen po absolutni presoji naročniku to omogoča, da to stori takoj, ko plača vrednost 

 katerega koli dela, ki ga je že opravil podjetje Energen, vključno, vendar ne omejeno na materialne stroške, stroške dela, stroški 

 tretjih oseb, stroške dobička pri opravljenem delu, morebitne stroške neupravičene dobave in / ali stroške skladiščenja, skupaj z 

 administrativnim stroškom za odpoved, ki ga določi Energen, vendar ne sme biti manjši od 20% pogodbenega  zneska. 

10.2  V primeru, da Energen ne more zagotoviti dogovorjenega blaga ali storitev, bo odgovornost Energen-a omejena na celotno povračilo 

 kupcu, ki jih Naročnik plača po pogodbi in ki se v vsakem primeru povrnejo le, če je nezmožnost Energen za zagotavljanje 

 dogovorjenega blaga ali storitev je drugače kot zaradi neizpolnitve obveznosti naročnika. 

10.3 Če je naročnik: 

 (i) ne plača iz naslova Energen (vključno z morebitnim DDV-jem) na ali pred rokom zapadlosti 

 (ii) ima izvršbo, ki se zaračuna za njegovo blago ali, če je stranka sestavljena iz enega ali več posameznikov, če kateri koli posameznik 

 umre, vstopi v sestavo ali dogovor v korist njegovih upnikov ali ima stečajni nalog zoper njega; 

 (iii) likvidacijski upravitelj, prejemnik ali vodja njegovega podjetja ali podjetja, ki je ustrezno imenovana ali je predmet sklepa ali 

 odredbe o prenehanju (razen združitve ali obnove družbe z omejeno odgovornostjo); 

 (v) ima upravni prejemnik, kot je opredeljen v Zakonu o plačilni nesposobnosti; 

 (vi) imetnik imetnikov kakršnih koli dolžniških instrumentov, zavarovanih s plavajočo dajatvijo, poskrbel za kakršno koli premoženje, 

 ki je vključeno v plavajočo bremenitev ali je predmet te obveznosti; 

 lahko Energen brez poseganja v njene druge pravice ali pravna sredstva s pogodbo nemudoma določi s pisnim obvestilom. Na 

 podlagi take odločitve ali katerekoli druge kršitve s strani naročnika o pogojih te pogodbe se vsi zneski po pogodbi takoj zapadejo in 

 stranka naročniku takoj dovoli ali plača celoten znesek vseh izgub, stroškov ali izdatkov, nastalih s strani Energen-a zaradi takšne 

 določitve ali kršitve, vključno, vendar ne omejeno na materialne stroške, stroške dela, neupravičene stroške dostave, stroške 

 skladiščenja in izgubo dobička. 

 

11.  OBVESTILA IN NAVODILA 

11.1 Nobeno obvestilo v zvezi z Energen-om ni veljavno ali učinkovito, razen če ga pošljejo v pisni obliki z zabeleženo dostavo, pošto ali 

 ročno (ne  po faksu ali elektronski pošti). 

11.2  Vsako obvestilo, ki se vroči naročniku, je veljavno in veljavno od datuma prejema, če je naslovljeno na stranko in ga pošljejo z 

 zabeleženo dostavo, pošto ali ročno dostavljeno registriranemu sedežu, glavnemu mestu poslovanja ali v prostorih, na katere se 

 nanaša v pogodbi ali pa se ročno dostavi direktorju, imetniku, upravitelju pogodbe ali drugemu imenovanemu  zastopniku stranke. 

 

12.  ZAUPNOST IN INTELEKTUALNA LASTNINA 

12.1  Vsaka od pogodbenih strank zavezuje drugo, da bo varovala vse podatke (pisno ali ustno) v zvezi s poslovanjem in poslovanjem 

 druge ter metodo izdelave in / ali gradnje opreme, ki jo je dobila ali prejela kot rezultat razprav ali pred sklenitvijo tega sporazuma. 
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12.2  Vse pravice intelektualne lastnine v opremi, vključno z industrijskimi vzorci za avtorske pravice ali podobno, ostanejo v Energen-u 

 in / ali proizvajalcu in nobena določba v tem sporazumu ne daje pravice strankam do takih pravic ali kakršnega koli dobrega imena, 

 ki pripada tem pravicam. Stranka ne sme storiti in ne dovoliti, da katera koli tretja oseba naredi kakršnokoli dejanje, ki bi ali bi lahko 

 bilo v nasprotju s temi pravicami Energen-a in / ali proizvajalca. 

12.3 Vsaka od strank se zavezuje drugi, da bo storila vse take ukrepe, ki so občasno potrebni za zagotavljanje skladnosti z določbami iz 

 členov 12.1 in 12.2 zgoraj s strani zaposlenih, zastopnikov in podizvajalcev. 

 

13.  VARSTVO PODATKOV 

13.1 Energen ima pravico obdelovati in shranjevati kupčeve podatke v obsegu, ki je potreben za implementacijo pogodb, in sicer toliko 

 časa kolikor je to dolžan na podlagi zakonskih določb. 

 

14.  VIŠJA SILA 

14.1 Če višja sila vpliva na katerokoli stranko, o tem takoj obvesti drugo stranko o vrsti in obsegu zadevnih okoliščin. 

14.2 Ne glede na katero koli drugo določbo tega sporazuma se šteje, da nobena od pogodbenic ne krši tega sporazuma ali kako drugače 

 odgovarja drugi za kakršno koli zamudo pri izvajanju ali neizpolnjevanju katerega koli od svojih obveznosti po tem sporazumu v 

 obsegu, v katerem zamuda ali neizpolnitev je posledica katere koli višje sile, o kateri je uradno obvestila drugo stranko, in čas za 

 izvedbo te obveznosti se ustrezno podaljša. 

 

15.  INSOLVENTNOST KUPCA 

15.1  Ta določba se uporablja, če: 

 15.1.1  stranka s prostovoljnim dogovorom s svojimi upniki ali postane predmet upravnega naloga ali (če gre za posameznika 

 ali podjetja), postane stečaj ali (kot podjetje), gre za likvidacijo (drugače kot za združevanje ali obnovo); ali 

 15.1.2  prevzemnik prevzame posest, ali pa je prejemnik imenovan za katerokoli premoženje ali premoženje stranke; ali 

 15.1.3  stranka preneha ali grozi prenehanje opravljanja dejavnosti; ali 

 15.1.4  Energen utemeljeno ugotavlja, da se bo kateri koli zgoraj omenjeni dogodek pojavil v zvezi z naročnikom in o tem 

 ustrezno obvestil naročnika. 

15.2.  Če se uporablja ta določba, brez poseganja v katero koli drugo pravico ali pravno sredstvo, ki je na razpolago Energen-u, ima Energen 

 pravico (po absolutni presoji) preklicati pogodbo ali prekiniti kakršne koli nadaljnje dostave po Sporazumu brez odgovornosti do 

 naročnika in če je oprema je bila dostavljena, a ne plačana, cena postane takoj zapadla in plačljiva ne glede na prejšnji 

 sporazum ali dogovor. 

15.3 Naročnik ne more naročiti naročila, razen s pisnim sporazumom podjetja Energen in pod pogoji, da bo Naročnik v celoti odštel 

 celotno škodo (vključno z izgubo dobička), stroške (vključno s stroški vsa dela in materiali, ki jih uporablja), odškodnine, stroške in 

 stroške, ki jih ima Energen zaradi takšne odpovedi. 

15.4 Po prenehanju veljavnosti Sporazuma Energen se mora stranka takoj vrniti v Energen vse načrte, izračune in dokumentacijo, ki so 

 bili pridobljeni ali prejeti na podlagi razprav, ki so vodile do tega sporazuma. 

 

16.  PRAVICE TRETJIH OSEB 

16.1  Oseba, ki ni pogodbenica tega sporazuma, nima nobenih pravic za uveljavitev njegovih pogojev. 

 

 

Energen si pridružuje pravico spremeniti SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA brez vnaprejšnjih obvestil. Spremenjeni bodo objavljeni na Energen-

ovi uradni spletni strani (www.energen.si). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


