Univerza v Ljubljani
FAKULTETA ZA ŠPORT
Gortanova 22, 1000 LJUBLJANA
Številka: JNMV-0003/2010-POG
Datum: 7.7.2010

POGODBA
ki sta jo sklenila:
Kupec: Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, Gortanova 22, 1000 LJUBLJANA, ki jo zastopa dekan
prof.dr. Milan ŽVAN; identifikacijska številka SI96040289
in
Prodajalec: _____________________________________________________________________________,
ki jo zastopa __________________________________; identifikacijska številka _____________________ .

1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS, št.
128/06, 16/08 in 19/10) izvedel javno naročilo za dobavo RAČUNALNIŠKE OPREME po priloženi tehnični
specifikaciji naročnika.
Prodajalec bo v skladu s to pogodbo kupcu dobavljal blago po predračunu št.________________________.
2. člen
Ponudbena vrednost naročila znaša ______________________________ EUR (brez DDV).
Kupec mora račun potrditi ali zavrniti v roku 5 dni od prejema.
Plačilni roki:
1.
2.
3.
4.

25 % (_30__ dni po prejemu pravilno izstavljenega računa)
25 % (_60__ dni po prejemu pravilno izstavljenega računa)
25 % (_90__ dni po prejemu pravilno izstavljenega računa)
25 % (_120__ dni po prejemu pravilno izstavljenega računa)

3. člen
Kupec lahko naroča blago po telefonu ali telefaksu. Prodajalec se obvezuje, da bo kupcu dobavil blago v 15
dneh po prejemu naročila. Kupec bo naročila potrdil s pisno naročilnico.
4. člen
Cene v času veljavnosti pogodbe ne smejo biti višje od cen iz ponudbenega predračuna. Prodajalec se
obveže kupca sproti obveščati o spremembah cen, akcijskih ponudbah, izrednih popustih oz. drugih

posebnih ugodnostih, ki jih nudi. Cene veljajo fco skladišče kupca razloženo. Če prodajalec kupca ne bo
obvestil o spremembi cene, veljajo cene po predračunu.
5. člen
Kakovost proizvodov mora ustrezati obstoječim standardom in deklaracijam, ki so označeni 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 uzančnih rokih.
7. člen
Prodajalec bo kupcu dostavil za dobavljeno blago račun. Kupec se obveže dobavljeno blago plačati v rokih
navedenih v 2. členu te pogodbe po prevzemu blaga na transakcijski račun prodajalca št.:
_________________________________________________________________________________.
8. člen
Prodajalec izjavlja, da ima organizirano službo kontrole kakovosti izdelkov.
9. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili 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 odpovednim rokom s priporočenim
pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke.
11. člen
Kupec bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal prodajalcu v pisni obliki. Če prodajalec
pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb kupca, lahko kupec odstopi od pogodbe takoj, ne
glede na določilo 10. člena te pogodbe. O odstopu od pogodbe kupec pisno obvesti prodajalca.
12. člen
Skrbnik pogodbe s strani kupca je prof.dr. Milan Žvan.
Za izvajanje pogodbe s strani prodajalca skrbi:____________________________________________.
13. člen
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno
pristojno sodišče v Ljubljani.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem te pogodbe s strani kupca je izr.prof.dr. Mojca Doupona Topič. Zastopnik
prodajalca je ___________________________________________.

15. člen
Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank
po dva izvoda.

Prodajalec:

Kupec:
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za šport,
Goranova 22, Ljubljana
Prof.dr. Milan Žvan, dekan

Datum:__________________________

Datum: _________________________

