POGODBA
o poslovnem sodelovanju št. M XXXX-03
ki jo sklepata
REPRO – MS 03 d.o.o., Šmartinska c. 106, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Ivo Rojec
(v nadaljnjem tekstu Repro - MS)
in
PODJETJE d.o.o., Naslov, Kraj, ki ga zastopa direktor ___________________________
(v nadaljnem tekstu PARTNER )

1. Uvodne določbe
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
1.1. da je družba REPRO – MS distributer Microsoftove strojne in programske opreme.
1.2. da je PARTNER zainteresiran za nakup iz prodajnih programov REPRA - MS po pogojih in določilih, ki
veljajo za nadaljnjo prodajnih programov v okviru te pogodbe in poslovnika družbe REPRO – MS.

2. Predmet pogodbe
2.1.

Predmet pogodbe je poslovanje na področju trženja programske opreme in storitev, ki jih v ponudbi
vključuje REPRO – MS.

3. Pogoji poslovanja
3.1.

PARTNER s to pogodbo sprejema način trženja programske opreme v skladu z veljavnimi licenčnimi pravili
proizvajalca programske opreme.

3.2.

PARTNER se s podpisom Pogodbe o poslovnem sodelovanju strinja z dloločili Poslovnika družbe REPRO –
MS, ki je priloga te pogodbe.

4. Cene in plačilni pogoji
4.1.

Ceno in plačilne pogoje stranki dogovorita z aneksi k tej pogodbi.

4.2.

PARTNER se obvezuje, da bo v primeru odloženega plačila na zahtevo REPRA - MS predložil enega ali
več inštrumentov zavarovanja plačila, navedenih v poslovniku družbe REPRO - MS. REPRO – MS lahko za
posamezne primere zahteva določeno obliko zavarovanja plačila.

4.3.

REPRO – MS lahko določi kreditni limit.

4.4.

V primeru, prekoračitve roka plačila, je REPRO – MS upravičen PARTNER-ju obračunati zakonite zamudne
obresti in druge s prekoračitvijo roka plačila povezane stroške (stroški financiranja, tečajne razlike idr.), ki se
jih PARTNER zavezuje poravnati.

4.5.

PARTNER se zavezuje REPRO - MS nemudoma obvestiti o prenosu ali prenehanju opravljanja svojega
plačilnega prometa na drugo organizacijo plačilnega prometa in sporočiti nova imena in podatke o računih,
preko katerih opravlja plačilni promet.

4.6.

PARTNER je s podpisom te pogodbe seznanjen, da je blago, ki je predmet te pogodbe glede na klavzulo z
lastninskim lastninskim pridržkom na stvari, do celotno plačane kupnine, vse do končnega plačila, v lasti
REPRA - MS.

5.

Prodajne aktivnosti

5.1.

Repro – MS se obveže, da bo izvajal podporne aktivnosti (obveščanje, tiskana in elektronska sporočila,
šolanja, partnerska srečanja..), ki bodo partnerju zagotavljale pomoč pri prodaji.
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5.2.

PARTNER se obvezuje, da bo spremljal novosti na področju Microsoftove programske opreme in pridobil
vsaj enega izmed Microsoftovih statusov (MCSP, VAP, MCP, MSS, SBP…).

6. Veljavnost in prekinitev pogodbe
6.1.

Pogodba se sklepa za nedoločen čas in stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

6.2.

To pogodbo je šteti za temeljno pogodbo za ureditev pravic, obveznosti ter odgovornosti med pogodbenima
strankama. Morebitni aneksi k tej pogodbi uredijo pravice in obveznosti, ki niso zajete v tej pogodbi.

6.3.

Katerakoli izmed pogodbenih strank lahko pogodbo prekine s pisnim obvestilom in odpovednim rokom 30
dni.

1. Splošna določila
7.1.

S to pogodbo preneha veljava Krovne pogodbe o poslovnem sodelovanju – distribucija programske opreme.

7.2.

Za vsa pravna razmerja po tej pogodbi se uporablja pravo Republike Slovenije. Stranki rešujeta spore
sporazumno, v primeru, da to ni mogoče, je za reševanje le-teh pristojno stvarno pristojno sodišče v
Ljubljani.

7.3.

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en (1) podpisan izvod.

REPRO – MS 03 d.o.o.

PODJETJE d.o.o.:

IME POOBLAŠČENE OSEBE:
Ivo Rojec, direktor

IME POOBLAŠČENE OSEBE:

PODPIS POOBLAŠČENE OSEBE:

PODPIS POOBLAŠČENE OSEBE:

____________________________

_____________________________

Kraj, datum: Ljubljana,

Kraj, datum:_______________________

ŽIG:

ŽIG:
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