Splošni pogoji poslovanja družbe Saubermacher Outsourcing GmbH
(v nadaljevanju: SMOS)
Veljavni od 1.12.2010
I Splošne določbe
1. Področje uporabe
1.1 Pričujoči Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: SPP) družbe SMOS veljajo izključno, razen če
je izrecno in pisno dogovorjeno kaj drugega.
Stranski dogovori, dopolnitve in spremembe k tem SPP morajo biti v pisni obliki.
1.2 Pogoji (poslovanja) pogodbenih partnerjev SMOS, ki so v nasprotju s temi SPP oziroma od njih
odstopajo, ne veljajo tudi v primeru, če SMOS izrecno ne ugovarja takšnim nasprotujočim pogojem
(poslovanja). V tem smislu tudi še posebej dejanja izpolnitve pogodbe s strani SMOS ne predstavljajo
soglasja k pogojem (poslovanja) pogodbenih partnerjev SMOS, ki odstopajo od teh SPP.
1.3 Če je posamezna določba ali posamezen del določbe teh SPP ničen ali to postane, v preostalem
delu ti SPP ostanejo veljavni. V tem primeru je drugi pogodbeni partner zavezan, da v soglasju s
SMOS nadomesti nično pogodbeno določilo s takšnim določilom, ki je glede na gospodarski namen
najbližje cilju nične določbe in je pravno dopustno.
1.4 Vsi v teh SPP uporabljeni izrazi in definicije ustrezajo veljavni relevantni avstrijski zakonodaji, še
posebej veljavni zakonodaji, ki ureja gospodarjenje z odpadki.
2. Ponudba in sprejem ponudbe
2.1 Ponudbe družbe SMOS so neobvezne, nezavezujoče ter so podane s pridržkom glede tiskarskih
in drugih napak. Pogodbe z družbo SMOS so sklenjene šele s pisno potrditvijo pogodbe s strani
SMOS. SMOS je ne glede na to upravičen, v posameznih primerih podati ustno ali konkludentno
soglasje.
2.2 Če so ponudbe naslovljene na družbo SMOS, je ponudnik vezan na svojo ponudbo 30 dni od
prejetja ponudbe.
3. Predračuni stroškov, prekoračitve stroškov, spremembe naročil in dodatna naročila
3.1 Predračune stroškov pripravi družba SMOS v skladu z najboljšim strokovnim znanjem. SMOS pa
ne zagotavlja nobenega jamstva za pravilnost in popolnost svojih predračunov stroškov.
3.2 Predračuni, ki jih pripravi SMOS, so plačljivi. Plačila za te predračune se spremenijo v dobropise,
če SMOS na podlagi teh predračunov pridobi naročilo.
3.3 Če se po podelitvi naročila povečajo stroški v obsegu do 15 % načrtovane skupne cene,
obveščanje pogodbenega partnerja ni potrebno in je SMOS upravičen zaračunati te dodatne stroške
pogodbenemu partnerju brez dodatnih dejanj. V primeru povišanja stroškov za več kot 15 %
načrtovane skupne cene je treba pogodbenega partnerja brez odlašanja opozoriti na takšno
okoliščino. Če SMOS prejme v roku treh dni od obvestila pogodbenemu partnerju o takšnem povišanju
stroškov dopis oziroma ustno sporočilo pogodbenega partnerja, v katerem se pogodbeni partner ne
strinja s povišanjem stroškov, o katerem je bil obveščen, je SMOS upravičen odstopiti od pogodbe.
Pogodbeni partner je v tem primeru zavezan družbi SMOS povrniti vse dejansko nastale stroške v
celotnem obsegu. Če SMOS v roku treh dni od obvestila pogodbenemu partnerju o takšnem povišanju
stroškov ne prejme dopisa oziroma ustnega sporočila pogodbenega partnerja, v katerem pogodbeni
partner izraža nestrinjanje s povišanjem stroškov, o katerem je bil obveščen, se povišanje stroškov, o
katerem je bil pogodbeni partner obveščen, šteje za odobreno.
3.4 Spremembe naročil oziroma dodatna naročila lahko SMOS brez dodatnih dejanj zaračunava po
primernih cenah.
4. Cene
4.1 Vse cene, ki so bile dogovorjene oziroma podane s strani družbe SMOS za opravljene storitve
družbe SMOS ustrezajo veljavni kalkulaciji konkretne zadeve in se po pravilu razumejo vključno z

vsemi davki, prispevki in dajatvami, ki so veljavni v času navedbe družbe SMOS oziroma v trenutku
sklenitve pogodbe, kot na primer prispevek za škodljive odpadke, dajatev na lokacijo, Road-Pricing
itd., vendar brez prometnega davka. To pa ne velja za cene, ponujene potrošnikom v smislu zakona,
ki ureja varstvo potrošnikov, ki so bruto cene, kar pomeni, da vsebujejo poleg vseh ostalih dajatev in
prispevkov tudi prometni davek.
4.2 SMOS je upravičena, da dogovorjene cene v primeru sprememb podlag za kalkulacijo stroškov, na
katere ni imela vpliva, predvsem pri spremembah stroškov dela na podlagi sprememb kolektivnih
pogodb oziroma zaradi dogovorov znotraj družbe oziroma pri spremembah drugih stroškov, ki so
povezani z zagotavljanjem storitev, kot npr. stroški materiala, energije, transporta, zunanjih izvajalcev,
financiranja itn. ali pristojbin, davkov in dajatev kot npr. prispevek za škodljive odpadke, dajatev na
lokacijo, Road-Pricing itd., poviša v obsegu teh sprememb. Samo pri potrošnikih v smislu zakona, ki
ureja varstvo potrošnikov, je SMOS zavezana, da po potrebi cene pri spremembah podlag za njeno
kalkulacijo stroškov korigira tudi navzdol.
4.3 Zaradi velikega vpliva višine plač na storitve, ki se jih ponuja na podlagi teh pogodb, sledi pri
spremembah plač v kolektivnih pogodbah, spremembah stopnje prispevkov ali drugih zakonskih
spremembah, ki povišajo elemente plač, vsakič tudi sprememba dogovorjenih cen za stopnjo zvišanja
plač oziroma prispevkov ali drugih zakonskih zvišanj. Sprememba cene stopi v veljavo s prvim dnem v
mesecu, v katerem je nastopila sprememba enega ali več zgoraj navedenih faktorjev. Izvajalec
naročila se zaveže, da bo naročnika pravočasno pisno obvestil o tovrstnih spremembah.
4.4 Nadalje se izrecno dogovori stalnost vrednosti terjatev družbe SMOS do svojega pogodbenega
partnerja. Merilo za obračun stalnosti vrednosti terjatev je potrošniški indeks Avstrijskega statističnega
urada, ki se objavlja mesečno, in sicer v smislu zakona, ki ureja varstvo potrošnikov, oziroma v smislu
nadomestnega ali kakšnega drugega primerljivega indeksa. Obračunska podlaga za vsakokratno
pogodbo je indeks, objavljen za tisti mesec, v katerem je sklenjena pogodba. Nihanja vrednosti
indeksa do izključno 3 % se ne upoštevajo. Ta manevrski prostor je treba pri vsaki prekoračitvi
navzdol ali navzgor na novo obračunati, pri čemer je vsakič prva indeksna vrednost zunaj obsega
odstopanja v vrednosti 3 % podlaga tako za novo določitev vrednosti terjatve kot tudi za izračun
novega manevrskega prostora. Zneski, izračunani na opisan način, se zaokrožijo na decimalke. Če
SMOS ne potrdi veljavnosti takšnega povišanja vrednosti terjatve, ki je rezultat spremembe indeksa, to
ne pomeni konkludentnega nasprotovanja takšnemu določanju indeksne vrednosti. Zahtevki, ki
nastanejo iz obračuna indeksne vrednosti, zastarajo v treh letih.
5. Plačila
5.1 Če ni izrecno in pisno dogovorjeno nasprotno, je pogodbeni partner že ob sklenitvi pogodbe
zavezan k celotnemu plačilu storitev, ki naj bi jih opravil SMOS.
5.2 Izstavitev računa se izvede na podlagi zapisnikov o teži, obračuna ur in drugih obračunov, ki jih
vodita bodisi SMOS ali naročnik.
5.3 Računi zapadejo v plačilo v neto znesku v roku 14 dni od prejema računa.
5.4 Pogodbeni partner družbe SMOS ni upravičen zadržati plačil družbi SMOS v celoti v primeru
pomanjkljive izpolnitve naročila, temveč zgolj v sorazmernem delu. Če SMOS pogodbenemu partnerju
ponudi ustrezno jamstvo, odpade tudi ta pravica pogodbenega partnerja za zadržanje dela plačila
oziroma zavrnitev plačila.
5.5 Pobotanje s strani pogodbenega partnerja z nasprotnimi zahtevki kakršnekoli narave je izključeno,
razen v primeru, ko so ti nasprotni zahtevki ugotovljeni s pravnomočno odločitvijo sodišča ali jih je
družba SMOS izrecno pisno priznala.
5.6 Morebitni rabati, ki jih družba SMOS odobri pogodbenemu partnerju, so veljavni pod odložnim
pogojem pravočasnega in popolnega poplačila.
5.7 Pri zamudi s plačilom (tudi nekrivdni) je družba SMOS upravičena zaračunavati zamudne obresti v
višini 1,2 % mesečno od dneva zapadlosti. Pogodbeni partner je nadalje pri vsaki zamudi s plačilom
zavezan plačati tudi vse stroške, povezane z izterjavo zamujenega plačila, še posebej stroške
opominjanja, izterjave, zbiranja, izpiskov in odvetniške stroške.

5.8 Plačila družbi SMOS so usmerjena ne glede na drugačen namen pogodbenega partnerja najprej
na poplačilo stroškov, nato obresti in šele nato na vsakokratno najstarejšo zapadlo terjatev, ki jo ima
družba SMOS.
5.9 Kadar obstaja utemeljen dvom v zmožnost poplačila terjatev oziroma kreditno sposobnost
posameznega pogodbenega partnerja, je družba SMOS upravičena v vsakem trenutku in sicer tudi
drugače od dogovorjenih plačilnih pogojev zahtevati predplačilo, gotovinsko plačilo ali druge načine
zavarovanja. Če se pogodbeni partner protivi predplačilu in drugim oblikam zavarovanja plačila, je
družba SMOS upravičena brez nadaljnjega in brez da pogodbenemu partnerju nastanejo kakršnikoli iz
tega naslova izvirajoči zahtevki za povrnitev škode nasproti družbi SMOS, odstopiti od pogodbe.
Pogodbeni partner je v tem primeru zavezan družbi SMOS povrniti vse dejansko nastale stroške v
celotnem obsegu.
5.10 Terjatve do družbe SMOS se ne morejo prenesti na tretjega brez predhodnega pisnega soglasja
družbe SMOS.
6. Jamčevanje in odškodnina
6.1 Naročnik jamči samostojno za posledice in škodo, ki je nastala ali bo nastala kot posledica
neustreznih posod in/ali nepravilnih označb kot tudi z odlaganjem nepravilnih odpadkov.
6.2 Pogodbeni partner SMOS je zavezan nemudoma preveriti opravljene storitve družbe SMOS in
morebitne pomanjkljivosti pisno sporočiti družbi SMOS v roku treh dni od opravljene storitve ter
navesti natančno specifikacijo napak, v nasprotnem primeru prenehajo vsi zahtevki pogodbenega
partnerja iz naslova jamčevanja, povrnitve škode in drugi zahtevki.
6.3 Družba SMOS je v vsakem primeru upravičena morebitne pomanjkljivosti v primernem roku po
njeni izbiri odpraviti z izboljšanjem storitve oziroma zamenjavo. Zahtevek na znižanje cene je v teh
primerih izključen. V primeru odprave pomanjkljivosti s strani družbe SMOS ne nastopi podaljšanje
roka jamčevanja.
6.4 Če pogodbeni partner v roku jamčevanja (ki soglasno znaša 6 mesecev) samostojno odpravi
pomanjkljivost, je SMOS zavezan povrniti te stroške samo v primeru, če družba SMOS predhodno
poda pisno in izrecno soglasje pogodbenemu partnerju za odpravo pomanjkljivosti.
6.5 SMOS ne jamči za škodo, ki je nastala zaradi obrabe pri uporabi, nepravilne uporabe ali zaradi
okoliščin, ki so zunaj normalne uporabe.
6.6 Za morebitne zamude pri rokih za izvedbo naročila ali zapoznele odvoze družba SMOS ne
prevzema nobenega jamstva. Stranka se izrecno strinja s tem, da v povezavi z navedenim zoper
družbo SMOS ne bo uveljavljala nobenih zahtevkov za povrnitev škode.
6.7 Uveljavljanje povrnitve škode od družbe SMOS iz naslova lažje malomarnosti je izključeno. Obstoj
velike malomarnosti mora pogodbeni partner dokazati. Zahtevki na povrnitev zastarajo v vsakem
primeru po preteku enega leta od opravljene storitve oziroma dobave družbe SMOS.
7. Pravo, ki se uporablja, in pristojno sodišče
7.1 Za vse pogodbe med družbo SMOS in njenimi strankami se uporablja avstrijsko materialno in
procesno pravo.
7.2 Za vse spore med družbo SMOS in njenimi pogodbenimi partnerji se dogovori pristojnost stvarno
pristojnega sodišča v Gradcu.
8. Potrošniški posli
Če je sklenjen potrošniški posel v smislu paragrafa 1 zakona, ki ureja varstvo potrošnikov, in so
prisilne določbe tega zveznega zakona v nasprotju s posameznimi določbami teh SPP, se šteje kot
dogovorjeno, da se namesto zadevnih določb teh SPP uporabljajo prisilne določbe zakona, ki ureja
varstvo potrošnikov. Vse ostale določbe teh SPP ostanejo nespremenjene v veljavi.
9. Dovoljenje za reklamiranje in informiranje
9.1 Pogodbeni partner daje soglasje, ki se lahko v vsakem trenutku prekliče, za pisno ali telefonsko
reklamno obravnavo, še posebej za pošiljanje elektronskih sporočil v reklamne in informacijske
namene s strani družbe SMOS in njenih povezanih družb.

II Posebne določbe za gospodarjenje z odpadki
10. Zbiralniki in druga obratna sredstva
10.1 Zbiralniki, kontejnerji in druga obratna sredstva, ki jih da na voljo družba SMOS, ostanejo v njeni
lasti. Za škodo zaradi nenamenske uporabe posod kot tudi za stroške popravil ali nadomestitve posod
z novimi odgovarja uporabnik.
10.2 Če se odpadki zbirajo v posodah pogodbenih partnerjev ali tretjih, morajo te posode ustrezati
zakonskim zahtevam. Če gre pri tem za posode, navedene v paragrafu 2 uredbe, ki ureja ravnanje z
embalažo, mora pogodbeni partner poskrbeti za licenciranje oziroma za izpolnitev obveznosti ravnanja
z embalažo pri teh posodah in tako poskrbeti, da družba SMOS ni deležna nobenih zahtevkov, ki
izvirajo iz tega. Družba SMOS je upravičena takšne posode opremiti s svojimi nalepkami.
10.3 Zabojnike in druge posode brez pokrova mora izvajalec zaščititi pred vremenskimi vplivi (kot npr.
deževnico).
10.4 Če obstaja dvom glede pravilne razvrstitve odpadkov, je SMOS upravičen dostavljene oziroma
pripravljene odpadke za odvoz dati pregledati na stroške naročnika. Rezultat pregleda je zavezujoč za
odstranitev in obračun obdelave odpadkov. Za določitev količine odpadkov je merodajno tehtanje s
strani družbe SMOS ali tretjega, ki ga imenuje družba SMOS. Uvrstitev v cenovne razrede s strani
družbe SMOS na podlagi poslanih vzorcev in preizkusov je vedno nezavezujoča. Zavezujoče ponudbe
se lahko dajo izključno po lastnih odvzetih vzorcih s strani družbe SMOS.
11. Lastniška razmerja
11.1 Prevzeti odpadki preidejo s predajo v nameščene posode brez nadomestila v lastništvo družbe
SMOS, v kolikor temu ne nasprotujejo zakonska in/ali pogodbena določila.
11.2 Pri ravnanju z odpadki preide lastništvo takoj s predajo materiala na prevzemnika, v kolikor temu
ne nasprotujejo zakonska in/ali pogodbena določila.
11.3 Pri nakupu ali prodaji blaga preide lastništvo s predajo blaga in plačilom, v kolikor temu ne
nasprotujejo zakonska in/ali pogodbena določila.
11.4 Na odpadkih, za katere družba SMOS nima dovoljenja za zbiranje (posebej sevajoči odpadki ali
eksplozivna sredstva), družba SMOS ne pridobi lastništva.
12. Prevzem odpadkov
12.1 Družba SMOS prevzema samo odpadke, nevarne odpadke, stare snovi ipd., ki ne vsebujejo
nobenih sevajočih ali eksplozivnih snovi. Prevzeta stara olja ne smejo vsebovati strupenih, jedkih ali
korozivnih elementov. Subjekt, ki preda odpadke, je odgovoren za pravilno dokumentacijo (npr. za
dobavnico, zapisnike o količinah, klasifikaciji odpadkov itn.) za odpadke in odgovarja za vso škodo, ki
nastane družbi SMOS ali tretjim zaradi napačnega in/ali nezadostnega opisa ali klasifikacije in/ali
razvrstitve odpadkov, nevarnih odpadkov, starih olj ali snovi. V primeru dvoma se dokončna razvrstitev
v eno od navedenih skupin odpadkov v skladu z Ö-Norm S 2100 in uredbo, ki ureja določitev nevarnih
odpadkov v veljavni izdaji, izvede po opravljeni laboratorijski analizi, ki jo na stroške naročnika izvede
družba SMOS. Rezultat izvedene analize je za obe strani zavezujoč.
12.2 V kolikor katera od predpostavk, navedenih v točki 10.1, ni izpolnjena, lahko družba SMOS
zavrne prevzem odpadkov.
12.3 Če družba SMOS zavrača prevzem, je naročnik zavezan dobavljene odpadke prevzeti nazaj v
roku dveh delovnih dni. Če naročnik ne izpolni svoje obveznosti glede prevzema, je dolžan plačati
ležarino družbi SMOS v višini desetkratnika povprečnih cen za skladiščenje za istovrstne snovi.
13. Odstranitev in recikliranje
13.1 SMOS si pridržuje pravico prevzete odpadke oziroma dele odpadkov namesto odstranitve
uporabiti za recikliranje oziroma obdelavo.
13.2 Če družba SMOS iz kateregakoli razloga izgubi pravico do zbiranja, obdelave ali recikliranja
posameznih snovi, je upravičena, da zavrne prevzem teh snovi.

III Posebne določbe za storitve čiščenja
14. Čistilno osebje
14.1 Izvajalec zagotovi zahtevano delovno silo. Zaveže se, da bo zagotovil zanesljivo osebje in ga s
pomočjo strokovnjakov tudi nadzoroval. Prav tako potrjuje, da ima njegovo osebje sklenjene delovne
pogodbe v skladu z zakonskimi določili.
14.2 Čistilnemu osebju se izrecno prepove vpogled v listine, dokumente, mape itn., kot tudi odpiranje
omar, pisalnih miz in drugih posod, razen ko naročnik to izrecno naroči.
15. Čistilni material in stroji
15.1 Aparate, naprave, sredstva za čiščenje in nego, ki so potrebni za storitve čiščenja, zagotovi
izvajalec.
15.2 Toplo in hladno vodo, ki je potrebna za čiščenje, električno energijo kot tudi ustrezne prostore za
odlaganje oblačil, zadrževanje osebja, shranjevanje materiala, aparatov in opreme, ki se lahko
zaprejo, zagotovi naročnik neodplačno.
16. Izpolnitev pogodbe – jamčevanje
16.1 Storitve izvajalca se štejejo za izpolnjene v skladu s pogodbo in sprejete:
- pri enkratnih storitvah, najkasneje ob koncu čiščenja, če naročnik nemudoma ne uveljavlja ugovorov;
- pri ponavljajočih se storitvah najkasneje ob obratovanju, če naročnik pisno ne poda utemeljenih
ugovorov, pri čemer so opisani čas, kraj, vrsta in obseg pomanjkljivosti.
16.2 Če se pri opravljenem čiščenju pojavijo pomanjkljivosti in je na te nemudoma opozorjeno, je
izvajalec zavezan k odpravi pomanjkljivosti. Zahtevki, ki presegajo navedeni obseg, še posebej
zahtevki na povrnitev škode, ne obstajajo.
17. Odgovornost
17.1 Izvajalec odgovarja za osebno in materialno škodo, ki je dokazano nastala zaradi njega oziroma
njegovega osebja pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti in je bila povzročena krivdno.
17.2 Izvajalec se zavezuje, da bo spoštoval zakonske predpise glede zaščite pred nesrečami ter da bo
svoje osebje o tem ustrezno poučil. Izvajalec mora dokazati, da ga je ustrezno opozoril na vire
nevarnosti. Če v obratu izvajalca veljajo lastna pravila vedenja, mora o teh pravilih v pisni obliki pred
opravljanjem pogodbenih obveznosti opozoriti izvajalca. V nasprotnem primeru se za ravnanje v
nasprotju z navedenim ne prevzema nobene odgovornosti.
17.3 Odškodnina se lahko uveljavlja samo pri naklepu in veliki malomarnosti. Obveznost povračila ne
velja za škodo, ki je nastala po krivdi osebja, ki opravlja storitve, če ta škoda ni bila povzročena v
povezavi z opravljanjem storitev ali izvajalec ni ne nosi odgovornosti za izbiro. Obveznost povračila je
je določena z vrsto in obsegom povrnitve iz obveznega zavarovanja izvajalca.
17.4 Naročnik odgovarja samostojno za posledice in škodo, ki nastane ali bo nastala zaradi
neustreznih posod in/ali pomanjkljivih, nečitljivih ali nepravilnih označb kot tudi za dostavo napačnih
odpadkov.
18. Izmera
18.1 V primeru obračuna na podlagi izmere veljajo veljavne smernice zveznega sektorskega
združenja.
18.2 Če naročnik ugotovitvam nemudoma ne nasprotuje, veljajo izmerjene vrednosti za priznane.

IV Posebne določbe za posredovanje delavcev
19. Dejavnosti
19.1 Naročnik izvaja dela v svojem imenu in v lastni režiji. Družba SMOS da na razpolago delovno
silo, ki je pripravljena na delo, za namen opravljanja dela.

19.2 Zaposlovalec lahko posredovano delovno silo uporabi samo za storitve, ki so dogovorjene s
posredovalcem. Če posredovani delavci dejansko opravljajo storitve, ki so višje kvalificirane, se štejejo
te storitve za pogodbeno opravljene in jih je treba kot take tudi obračunati in plačati.
Najmanjša obračunska enota je en delovni dan, ki ustreza normalnemu delovnemu času v skladu s
kolektivno pogodbo, tudi če je bil dejansko absolviran krajši delovnik.
20. Odgovornost
20.1 Posredovani delavci niso upravičeni v imenu zaposlovalca prevzemati denarja, vrednih
predmetov, poravnav itd., oziroma obveznosti, ki niso pogodbeno dogovorjene. SMOS ne prevzema
nobene odgovornosti, če imajo posredovani delavci opravka z denarjem, vrednimi predmeti,
občutljivimi ali dragocenimi predmeti ali če mu ti delavci poškodujejo predmete, naprave, vozila, stroje
ali material, ki mu je bil zaupan s strani strank. Nasproti tretjim delajo posredovani delavci pod
izključno odgovornostjo stranke. Odgovornost za posredovane voznike motornih vozil kot tudi strojnike
strojev pri nesrečah, tako za telesne poškodbe kot materialno škodo, ki jo utrpi naša stranka, njegovo
osebje ali tretji, je izključena. To je obveznost naše stranke, da sklene vsa potrebna zavarovanja, da
se zavaruje pred zgoraj navedenimi tveganji.
20.2 V smislu paragrafa 2 v povezavi s paragrafom 6 zakona, ki ureja posredovanje delavcev, je
zaposlovalec za čas trajanja posredovanja odgovoren za spoštovanje zakonodaje, ki ureja zaščito
delavcev, ter za socialno varnost v najširšem smislu.
Zaposlovalec izrecno izjavlja, da vključitev posredovanih delavcev ne bo učinkovalo na delavce v
njegovem podjetju in le-to ne bo vplivalo na plačilne pogoje in pogoje dela, prav tako pa ne bo
ogrožalo delovnih mest v njegovem obratu.
21. Boniteta
Pri slabši boniteti oziroma insolvenčnih postopkih zaposlovalca velja takojšnja zapadlost odprtih
terjatev. Družba SMOS ima pravico, da s takojšnjim učinkom odstopi od pogodbe kot tudi da umakne
posredovane delavce.
22. Tuja delovna sila
V primeru posredovanja tuje delovne sile zagotavlja subjekt, ki posreduje delovno silo, da je zaposlitev
v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi za zaposlovanje tujih delavcev.
23. Odgovornost za izbiro
Posredovana delovna sila je zmožna in pripravljena za delo. Subjekt, ki posreduje, odgovarja za
skrbno izbiro posredovanih delavcev, vendar pa ne odgovarja za to, da je delo izvedeno brez napak,
saj je posredovano delovno silo za čas posredovanja potrebno tretirati kot delavce zaposlovalca.
24. Direktno razmerje zaposlitve
Zaposlovalec sme s posredovanim delavcem v roku enega leta od konca dejanskega angažmaja v
njegovem podjetju, skleniti delovno razmerje ali zagotavljanje opravljanja storitev v drugi obliki samo z
izrecnim pisnim soglasjem subjekta, ki je posredoval delavca. Prav tako je zaposlovalcu prepovedano
posredovano delovno silo zaposliti preko drugega subjekta, ki posreduje delavce. Pri kršitvah je
družba SMOS upravičena zaračunati stroške in povrnitev škode, ki nastane v zvezi s kršitvijo.
25. Poslovna skrivnost
Zahtevki zaposlovalca, ki se nanašajo še posebej na kršitve v zvezi s poslovnimi skrivnostmi in
konkurenčno klavzulo v času po koncu angažmaja v podjetju zaposlovalca, patentnimi zadevami in
obveznim zavarovanjem delavcev, se rešujejo neposredno zoper posredovanega delavca in skupaj z
njim.
26. Čas zaposlitve / trajanje pogodbe
26.1 Kot začetek dela se šteje trenutek, ki ga kot začetek določi naročnik v potrditvi naročila, ki je
zavezujoč za naročnika in izvajalca. V primeru, da se delo ne začne ob določenem času, je naročnik

dolžan plačati dogovorjene urne postavke do naslednjega angažmaja, najdlje pa za čas
dogovorjenega trajanja pogodbenega angažmaja.
26.2 Trajanje pogodbe se določi najprej glede na časovni okvir, ki je določen v potrditvi naročila. Če se
pogodbeno razmerje nadaljuje po izteku pogodbe za določeno časovno obdobje, veljajo tudi za to
obdobje predmetni pogoji poslovanja, prav tako pri vsakem nadaljnjem podaljšanju za določeno ali
nedoločeno časovno obdobje oziroma pri časovno od tega ločenem novem naročilu v tekočem
poslovnem letu.
27. Delovni čas
Izvajalec in s tem tudi naročnik sta zavezana k spoštovanju zakona, ki ureja delovna razmerja, kot tudi
zakona, ki ureja odmore oziroma dopuste delavcev.
28. Obveznosti naročnika
Naročnik se zavezuje pri dajanju navodil in usmeritev delavcem in delovni sili, ki jo je sam angažiral,
spoštovati vse veljavne predpise, pri čemer izvajalec in njegova delovna sila ni zavezana spoštovati
navodil naročnika, ki so v nasprotju z delovnopravnimi predpisi.
29. Kraj opravljanja dela
Kraj opravljanja dela določita naročnik in izvajalec soglasno.
V Posebne določbe za industrijsko čiščenje
30. Dejavnosti
SMOS opravlja dejavnost industrijskega čiščenja v skladu s potrebami oziroma zahtevami naročnika,
in sicer izvaja suho čiščenje, čiščenje z napravo z visokim pritiskom ali kemično čiščenje. SMOS jamči
za rezultate čiščenja, vendar pa zaradi možnih kemijskih ali fizikalnih in/ali mehanskih reakcij glede na
strukture površin za čiščenje ne more v tem oziru jamčiti kot sicer za rezultat izvedenega čiščenja.
VI Ostalo
31. V primeru delitve naročila mora naročnik družbi SMOS sporočiti vse v njegovi sferi njemu znane
nevarnosti (mehanične, električne, kemične itn.), ki bi lahko zadevale družbo SMOS v direktni
povezavi s pogodbo.

