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NAROČNIK
Osnovna šola
Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje
Reška c.30
6240 KOZINA
Štev.: 603/2020-JN
Datum:

LETNA KUPOPRODAJNA POGODBA
ki sta jo sklenila:
Osnovna šola Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje
Reška cesta 30, 6240 KOZINA
kot kupec

davčna številka 80880258

in
________________________________________________________
________________________________________________________
kot prodajalec

davčna številka ___________________________
1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec, v skladu z Zakonom o javnih naročilih izvedel
javno naročilo za dobavo _____________________________________________________________.
Za obdobje enega leta in sicer od __01. 01. 2020______ do __31. 12. 2020____ .
Prodajalec bo kupcu, v skladu s to pogodbo, dobavljal blago po predračunu .
2. člen
Ponudbena vrednost naročila znaša _______________________ eur brez ddv. Količine blaga, ki
jih bo kupec naročal so okvirne in se kupec ne zavezuje, da bo naročil celotno količino
blaga po predračunu. Kupec bo pri prodajalcu naročal tiste količine in vrste blaga, ki jih
bo v tem obdobju dejansko potreboval.
3. člen
Kupec lahko naroči blago po telefonu ali po elektronski pošti. Prodajalec se obvezuje, da
bo kupcu dobavil blago tistega dne in ob tisti uri, ki jo bo kupec določil. Kupec bo
naročila potrdil s pisno naročilnico.
4. člen
Prodajalec bo kupcu dobavljal blago po cenah, veljavnih na dan izpolnitve naročila.
Prodajalec se obveže kupca sproti obveščati o spremembah cen, akcijskih prodajah,
izrednih popustih oz. drugih posebnih ugodnostih, ki jih nudi. Cene veljajo fco skladišče
kupca razloženo.
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Če prodajalec kupca ne bo obvestil o spremembi cene, veljajo cene po predračunu.
5. člen
Kakovost proizvoda mora ustrezati obstoječim standardom in deklaracijam, ki so
označene na embalaži izdelka.
6. člen
Kupec se obvezuje prevzeti blago v celoti na podlagi dobavnice. Količinski prevzem se
opravi takoj po prevzemu, kakovostni pa v roku 8 dni.
7. člen
Prodajalec bo kupcu dostavil za dobavljeno blago račun. Kupec se obveže dobavljeno
blago plačati v roku _30_ dni po prevzemu blaga na račun prodajalca štev.:
___________________________________________________________
8. člen
Prodajalec izjavlja, da ima zagotovljeno kontrolo kakovosti izdelkov.
9. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta storili vse kar je potrebno za izvršitev te
pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.
10. člen
Vsaka od pogodbenih strank lahko odpove to pogodbo z enomesečnim pogodbenim
rokom, s priporočenim pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema
poštne pošiljke.
11. člen
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno,
rešuje stvarno pristojno sodišče v Kopru.
12. člen
Nadzor med izvajanjem te pogodbe s strani kupca opravlja Sebastijan Mavrič .
Zastopnik prodajalca je ________________.
13. člen
Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od
pogodbenih strank po enega.
PRODAJALEC:

KUPEC:
Osnovna šola DBB Hrpelje
Sebastijan Mavrič
Ravnatelj

