ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA BLAGOVNE REZERVE
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H:
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Dunajska cesta 106, SI Ljubljana
Slovenija
Priloga 3

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE, s sedežem Dunajska cesta 106, 1000
Ljubljana, matična številka 5022959000, davčna številka SI 34375848, ki ga zastopa v.d.direktorja mag.
Andrej Kužner,
(v nadaljevanju: prodajalec)
in
________________________________________ (ime in priimek)
________________________________________ (naslov stalnega bivališča)
Davčna št.: ____________________
(v nadaljevanju: kupec)
dogovorita in skleneta naslednjo

PRODAJNO POGODBO
št. ___________

1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma kot nesporno ugotavljata:
-

-

Da ima prodajalec v lasti mobilne telefone, ki jih za lastne potrebe več ne potrebuje
Da je prodajalec dne __________ na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni
list RS, št. 96/09 - uradno prečiščeno besedilo, 83/12, 152/20 - ZZUOOP, 203/20 ZIUPOPDVE) objavil javno zbiranje ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb so bili mobilni telefoni, določeni v Prilogi 1 povabila
Da se ta pogodba sklepa z najugodnejšim ponudnikom za posamezni mobilni telefon
2. člen

Prodajalec proda kupcu naslednjo stvar: mobilni telefon znamke _____________, IMEI koda:
________________, za katero je kupec dolžan plačati kupnino.
3. člen
Kupec je predmet pogodbe pregledal ter prevzema takšnega kakršen je.
Kupec je seznanjen, da kupuje videno-kupljeno.
4. člen
Cena predmeta pogodbe ________ EUR brez DDV. Kupec je poleg kupnine zavezan plačati še 22%
DDV.

__________________________________________________________________________
Matična številka: 5022959, ID številka za DDV: SI34375848, TRR: SI56 2900 0005 5148 819, BIC: BACXSI22,
Telefon: 01/ 589 73 01, info@dbr.si, www.dbr.si

Kupcu se kupnina in zaračunan DDV izda račun.
5. člen
Predmet pogodbe je ob podpisu izročen, pri čemer sta stranki soglasni, da je lastnina prešla na kupca.
Kupec potrjuje, da je prevzel predmet pogodbe in vso njegovo dokumentacijo.
6. člen
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.
Če bi bila ali postala katera od določb te pogodbe neveljavna ali neizvedljiva oziroma če bi bila v pogodbi
pravna praznina, to ne vpliva na preostala pogodbena določila. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da
se namesto neveljavne, neizvedljive ali neobstoječe določbe uporablja določba, ki je najbližje namenu
in cilju te pogodbe.
7. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, nastale iz te pogodbe reševali sporazumno. Če to ne bo
možno, jih bo reševalo pristojno sodišče.
8. člen
Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejmeta prodajalec in kupec vsak po dva
izvoda.

V _______________, dne ____________

Kupec
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