Družba SCHENKER mednarodna špedicija d.d., Brnčičeva ulica 51, 1231 Ljubljana –
Črnuče, matična številka: 5091802000, davčna številka: SI41852028, ki jo zastopata
___________________________________________________
(v nadaljevanju: prodajalec)

in
____________________________, s sedežem na naslovu __________________________,
matična številka: _______________________, ID št. za DDV: ____________________, ki jo
zastopa ________________________________
(v nadaljevanju: kupec)
skleneta naslednjo
PRODAJNO POGODBO
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma kot nesporno ugotavljata in soglašata:
1. da je prodajalec v skladišče družbe LUKA KOPER d.d. v Kopru uskladiščil 11,68 ton
plastike (PE-LD-HD folije in pogač)- v nadaljevanju: blago,
2. da ima prodajalec na blagu zakonito zastavno in pridržno pravico,
3. da je zakonita zastavna in pridržna pravica iz prejšnje točke tega člena namenjena
poplačilu terjatev, ki jih ima prodajalec do lastnika blaga iz naslova špediterskih in
skladiščnih storitev, ki jih je opravil za lastnika blaga,
4. da prodajalec blago kupcu prodaja kot zastavni upnik in upnik s pridržno pravico z
namenom realizacije zakonite zastavne in pridržne pravice, opredeljene v prejšnjih
točkah tega člena,
5. da je ta pogodba sklenjena pod pogoji iz razpisa javne dražbe, ki so bili objavljeni na
spletni strani www.dbschenker.si od dne XXXX 2018 dalje in so priloga te pogodbe,
6. da je ta pogodba sklenjena s kupcem kot osebo, ki je na javni dražbi, opravljeni dne
07. 11. 2018 v skladišču na območju Luke Koper, za nakup blaga prodajalcu podala
najugodnejšo ponudbo,
7. da blago ni last prodajalca,
8. da prodajalec kot špediter blaga in podrobnosti v zvezi z njim ne pozna, zaradi česar
kupcu v zvezi z njim tudi ne daje nikakršnih zagotovil, garancij ali jamstev, pri čemer
to velja tudi za morebitne zahtevke tretjih v zvezi s tem blagom; kupec pa potrjuje, da
ga je prodajalec opozoril na to, da si bo kupec v primeru, če bodo pristojni organi
blago šteli za odpadek, moral za razpolaganje z njim sam pridobiti vso za to potrebno
dokumentacijo ter da prodajalec v zvezi s tem nima nikakršnih obveznosti.
2. člen
Prodajalec proda blago kupcu, kupec pa ga kupi in sicer za kupnino, ki znaša
_______________ EUR (z besedo: ________________ Eurov) ter ne vsebuje DDV.
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DDV se obračuna od neto kupnine, opredeljene v prejšnjem odstavku, če to zahtevajo
predpisi, veljavni v Republiki Sloveniji.
Kupec je dolžan kupnino, določeno v prvem odstavku tega člena in morebitni DDV ter druge
davščine, povezane s prodajo, prodajalcu plačati v enkratnem znesku in sicer v roku 3 (treh)
dni po podpisu te pogodbe na transakcijski račun št. SI56 0292 3001 1407 437, odprt pri
banki Nova Ljubljanska banka d.d., Slovenija, z navedbo namena nakazila: »kupnina- dražba«
in navedbo številke računa, ki ga bo prodajalec kupcu izstavil za plačilo kupnine in
morebitnih stroškov.
Pogodbeni stranki soglašata, da se šteje, da so kupnina ter morebitne zakonske zamudne
obresti od nje in stroški plačani šele v trenutku, ko v celoti prispejo na prodajalčev
transakcijski račun.
Pogodbeni stranki soglašata, da je rok, določen v tretjem odstavku tega člena, bistvena
sestavina te pogodbe.
3. člen
Kupec se zavezuje blago prevzeti najkasneje v roku 3 (tri) dni po celotnem plačilu kupnine ter
prodajalcu poravnati tudi stroške skladiščenja blaga za čas od sklenitve te pogodbe do
prevzema blaga in druge morebitne prodajalčeve stroške, povezane s hrambo blaga in
manipulacijami z njim.
Kupec pred plačilom kupnine, opredeljene v 2. členu te pogodbe in stroškov, opredeljenih v
prvem odstavku tega člena ter drugih stroškov, ni upravičen do prevzema blaga in izročitve
blaga od prodajalca ne more zahtevati.
Ta pogodba je sklenjena po pariteti Incoterms »EXW Koper«.
4. člen
Kupec s podpisom te pogodbe izjavlja, da si je blago natančno ogledal, da je v celoti
seznanjen z njegovim pravnim in dejanskim stanjem ter da v zvezi z njim, z njegovim
izvorom in/ali njegovim stanjem nima nikakršnih pripomb. Pogodbeni stranki soglašata, da je
ta pogodba sklenjena po sistemu »videno- kupljeno«. Kakršnikoli ugovori dejanske ali pravne
narave in/ali zahtevki zoper prodajalca, ki bi bili kakorkoli povezani z blagom, niso mogoči in
so izrecno izključeni. Kupec s trenutkom prevzema blaga prevzame vso odgovornost v zvezi z
nadaljnjim razpolaganjem z njim.
Kupec s podpisom te pogodbe izrecno izjavlja in zagotavlja, da bo vse morebitne carinske,
okoljske in druge formalnosti v zvezi s prevzemom blaga in nadaljnjimi manipulacijami z
njim opravil sam in sicer ne glede na to, ali bo blago ostalo v Republiki Sloveniji ali pa bo
Republiko Slovenijo zapustilo. Vse dokumente za posedovanje blaga in razpolaganje z njim
mora kupec zagotoviti sam. Kupec je dolžan zagotoviti, da je prodajalec od trenutka, ko kupec
blago prevzame, v zvezi z blagom razbremenjen vseh javnopravnih in drugih odgovornosti ter
obveznosti.
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5. člen
Ta pogodba se presoja izključno po pravu Republike Slovenije.
Za spore, izvirajoče iz te pogodbe, je krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Kopru.
6. člen
Ta pogodba je napisana v 4 (štirih) izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 2 (dva)
izvoda.
Koper, dne _________________________
KUPEC:
___________________________

PRODAJALEC:
SCHENKER mednarodna
špedicija d.d.

___________________________

___________________________
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