POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU
št. ______________
sklenjena med:

GPZ z.o.o.,
Slamnikarska 1a, 1230 Domžale, štev. reg. vpisa: 1- 38328/00, Sodišče v Ljubljani, matična št.: 1839683,
davčna št.: SI 14615665, TRR NLB banka Domžale: 02300-0254199573,
ki ga zastopa direktor David Prinčič; v nadaljevanju kot PRODAJALEC,
in
Priimek in ime: ______________________________________________________________________________
Naslov in pošta: _____________________________________________________________________________
Telefon: ______________________________
Davčni zavezanec:

DA

NE

E-mail: _____________________________________________

Davčna št.: ____________________________________________

Transakcijski račun št.: _______________________________________________________________________
Odprt pri __________________________________________________________________________________

V nadaljevanju kot KUPEC
PREDMET POGODBE
1. člen
S to pogodbo stranki urejata medsebojna razmerja pri prodaji blaga in storitev iz prodajnega programa prodajalca.

NAROČANJE IN DOSTAVA BLAGA
2. člen
Kupec bo vsa naročila podal v pisni obliki, po pošti, telefaxu, elektronski pošti ali telefonskem kontaktu izbranega
dobavitelja. Naročilo mora vsebovati: točen naziv blaga, količino in enoto mere, predvideni rok dobave,
prejemnika blaga ter njegov naslov in kraj prevzema blaga.
3. člen
Prodajalec bo dostavil blago na naslov kupca tranzitno od proizvajalca v rokih, ki jih zagotolja proizvajalec. Za
blago kjer je določena dostava fco kupec, je potrebno upoštevati minimalne količine, ki jih določa proizvajalec. Za
dobave fco tovarna, se cena dostave računa po ceniku proizvajalca.

CENE, POPUSTI IN FAKTURIRANJE
4. člen
Cene po katerih bo prodajalec prodajal blago so veleprodajne, cene proizvajalcev, brez DDV, na katere
prodajalec nudi pogodbeni rabat, oziroma trenutne neto tržne cene na segmentih, kjer se formira cena v skladu z
dnevno ponudbo in povpraševanjem.
Rabati, ki veljajo za posamezne blagovne skupine so navedeni v splošnih prodajnih pogojih GPZ. Za ponudbo v
akcijskih prodajah pogodbeni rabati ne veljajo.
Pogodbeni stranki soglašata, da se ob vsakokratni dobavi upoštevajo cene, ki veljajo na dan naročila.
Prodajalec bo izstavil fakturo za prodano blago najkasneje do konca meseca za dobave v tekočem mesecu.
Prodajalec se obvezuje kupca sproti obveščati o spremembi cen vseh proizvodov.
Za mesečna naročila nad 2.500 € priznamo dodatni 1% superrabat na skupni znesek nabave, v kolikor so
vse obveznosti poravnane.
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PLAČILNI ROK IN ZAMUDNE OBRESTI
5. člen
Kupec bo poravnal svojo plačilno obveznost v roku 30 dni po prejemu blaga. Brezobrestni plačilni rok se bo
upošteval od datuma odpreme blaga in bo na fakturi razviden. V primeru zamude plačil bo prodajalec zaračunal
zakonske zamudne obresti. Rok plačila obresti je 15 dni po prejemu obračuna.

KAKOVOST BLAGA IN REKLAMACIJE
6. člen
Prodajalec bo kupcu prodajal blago ustrezne kakovosti, v skladu s standardi proizvajalcev in v primerni embalaži.
Morebitne reklamacije bo prodajalec upošteval samo v obliki pisnih zapisnikov, v roku 8 dni od datuma kupčevega
prejema blaga. Reklamirano blago je kupec dolžan hraniti do rešitve reklamacije, sicer se smatra, da odstopa od
reklamacijskega zahtevka.
Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za reklamacije v primeru napačno ali nepopolno izbranega ali
naročenega blaga ter odgovornosti do tretjih oseb v primeru napačne ali nestrokovne uporabe.

PRENEHANJE POGODBE IN ODPOVEDNI ROK
7. člen
Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas, s tem da jo lahko vsaka od pogodbenih strank prekine z odpovednim
rokom 90 dni, v pisni obliki.

OSTALE DOLOČBE
8. člen
Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico za prodano blago do poravnave celotne vrednosti terjatev. V primeru
neplačil lahko prodajalec enostransko prekine dobavo blaga do poplačila vseh zapadlih terjatev.
Morebitne nejasnosti bosta pogodbena partnerja urejala sporazumno. V nasprotnem primeru je pristojno Okrožno
sodišče v Ljubljani.

9. člen
Pogodba je izdelana v 2 ( dveh ) izvodih, za vsakega pogodbenega partnerja 1 ( eden ). Pogodba je sklenjena, ko
jo podpišeta kupec in prodajalec in začne veljati od dneva podpisa obeh pogodbenih partnerjev.

V Domžalah,

PRODAJALEC:
GPZ z.o.o.

___

KUPEC:

_____________________________
Direktor
David Prinčič
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