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POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE V DELU OBRAZCI 

za oddajo javnega naročila male vrednosti 

 

»Dobava okoljsko manj obremenjujočih vozil« 

 

  

Obvestilo o popravku razpisne dokumentacije v delu Obrazci je objavljeno na Portalu javnih 

naročil in na naročnikovi spletni strani. 

 

Popravek glasi: 

  

Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo, in sicer v delu Obrazci, tako, da se v Obrazcu 5 

(Vzorec pogodbe) izvirno besedilo:  

 

»6. člen 

Dobavni rok 

 

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu dobavil vozila iz 2. člena na sedež kupca v 4 mesecih od 

datuma, ko ta pogodba stopi v veljavo.« 

 

spremeni tako, da popravljeno glasi: 

»6. člen 

Dobavni rok 

 

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu dobavil vozila iz 2. člena na sedež kupca v 6 mesecih od 

datuma, ko ta pogodba stopi v veljavo.« 

 

 

Tako popravljen Obrazec 5 je sestavni del razpisne dokumentacije in ga je potrebno upoštevati 

pri pripravi ponudbe. Popravljen Obrazec 5 glasi: 
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Obrazec 5 

 

VZOREC POGODBE 

 

KUPEC: 

 

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale 

ki jih zastopa direktor _____________ 

ID za DDV: SI54471656 

Matična št: 5227739000 (v nadaljevanju kupec) 

 

in 

 

PRODAJALEC: 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

ki ga zastopa ____________________________________________ 

ID za DDV: ____________________ 

Matična številka: ____________________ 

TRR: ________________________ pri banki ___________________ 

(v nadaljevanju: prodajalec) 

 

 sklepata naslednjo 

 

PRODAJNO POGODBO št. __________ 

 

Dobava okoljsko manj obremenjujočih vozil 

 

1. člen 

Uvodne določbe 

 

Kupec na Portalu javnih naročil, št. objave ___________ z dne _______, objavil  javno 

naročilo »Dobava okoljsko manj obremenjujočih vozil«.  

 

Javno naročilo je bilo vodeno po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom 

ZJN-3. 

 

Odločitev o oddaji javnega naročila je postala pravnomočna dne ____________.  

 

Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran prodajalec, zato s to pogodbo naročnik naroča, 

prodajalec pa prevzame izvedbo dobave, opredeljene v 2. členu te pogodbe.  

 

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: dokumentacija) in 

ponudba prodajalca št. ______________ z dne _________ (v nadaljevanju: ponudba) so 

sestavni deli te pogodbe, zato mora prodajalec izvesti tudi vse obveznosti in upoštevati 

druge zahteve, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi, pa so navedene oziroma izhajajo iz 

dokumentacije in ponudbe. 

  

2. člen 

Predmet pogodbe 

 

Predmet pogodbe je nakup novih vozil znamke _______________________________, 

tipa 

____________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___.  

 

Natančna specifikacija vozil z vsemi tehničnimi podatki, zahtevami in pogoji, je podana v 

dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbi izvajalca. 

 

3. člen 

Pogodbena vrednost 

 

Pogodbena cena brez DDV:  

DDV ____%:  

Pogodbena cena vključno z DDV  

 

Pogodbene cene so fiksne do konca izvedbe dobav oziroma nakupov po tej pogodbi in 

vsebujejo vse stroške in dajatve v zvezi z vozili do prevzema vozil na sedežu kupca. 

 

Vse stroške, vezane na dobavo in prepis vozil, in druge stroške, ki bodo nastali po sklenitvi 

pogodbe, vendar še pred naročnikovim prevzemom vozil, nosi prodajalec. 

 

4. člen 

Plačilni pogoji 

 

Prodajalec bo izdal račun za pogodbeno vrednost po tem, ko bodo dobavljena vsa vozila in 

ko bo kupec s podpisom prevzemnega zapisnika izjavil, da je dobavljena vozila pregledal 

in ugotovil, da nimajo očitnih napak.  

 

Kupec bo račun prodajalca, izdan v skladu s prejšnjim odstavkom, poravnal v roku 30 dni 

od prejema računa. Računu mora prodajalec predložiti prevzemni zapisnik, podpisan s 

strani kupca. 

 

V primeru nepravočasnega plačila pravilno izstavljenega računa ima prodajalec pravico 

zaračunati zakonsko zamudne obresti. 

 

Če kupec reklamira del zneska po računu, se zavrne celoten račun. 

 

Plačila potrjenih računov se nakazuje na transakcijski račun prodajalca št. 

________________________, odprt pri ____________________________. 

 

Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine prodajalcev, bodo plačila 

izvedena na transakcijski račun partnerja, ki je naročnik bančne garancije za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti.  

 

V kolikor bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo so obvezne  priloge računu glavnega 

izvajalca računi podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem. 

Roki plačil v primeru neposrednih plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca. 
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V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani kupca mora prodajalec 

najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa kupcu podati pisno izjavo izvajalca in 

podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za storitve, izvedene v predmetnem javnem 

naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo kupec sprožil postopek za ugotovitev 

prekrška, skladno z določili ZJN-3. 

 

5. člen 

Pogodbene zaveze prodajalca 

 

Prodajalec s podpisom te pogodbe zagotavlja, da bo pogodbene obveznosti opravil pravilno 

in kvalitetno, po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi zakoni idr. predpisi, pravilniki, 

standardi, tehničnimi navodili in priporočili ter normativi.  

 

V primeru kršitev pogodbenih obveznosti lahko kupec uveljavi zavarovanje za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

Prodajalec kupcu jamči: 

- da so vsa vozila tovarniško nova in nerabljena; 

- da dobavljena vozila nimajo stvarnih in pravnih napak; 

- da dobavljena vozila ustrezajo vsem zahtevam glede tehničnih lastnosti in zahtevane 

opreme, kot je opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. 

 

6. člen 

Dobavni rok 

 

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu dobavil vozila iz 2. člena na sedež kupca v 6 mesecih  

od datuma, ko ta pogodba stopi v veljavo. 

 

7. člen 

Pogodbena kazen 

 

V primeru zamude z dobavo se prodajalec kupcu zaveže plačati pogodbeno kazen v višini 

0,5 % pogodbene vrednosti vozila, z dobavo katerega prodajalec zamuja, na dan, vendar 

največ 10% pogodbene vrednosti za posamezno vozilo. Če vrednost pogodbene kazni 

preseže 10%, ima kupec pravico odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka za 

predmetno posamezno vozilo iz razlogov na strani prodajalca. 

 

V primeru, da ima kupec zaradi zamude prodajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno 

kazen, je prodajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in 

povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo kupec obračunal po dobavi oziroma 

prevzemu vozil oziroma v primeru odstopa od pogodbe (delno ali v celoti) po takšnem 

odstopu. 

 

Naročnik je upravičen odtegniti (pobotati) tako pogodbeno kazen kot škodo od kateregakoli 

zneska, ki ga dolguje prodajalcu.  

 

V kolikor dobavitelj ne poravna obveznosti izhajajočih iz tega člena, lahko naročnik za 

poplačilo pogodbene kazni ali razlike med nastalimi stroški in škodo ter plačano pogodbeno 

kaznijo unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa višina le-te 

ne zadostuje, pa mora dobavitelj plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode, 

v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika. 
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Če pride dobavitelj v takšno zamudo, da naročnik nima več interesa za izpolnitev pogodbe, 

lahko naročnik kadarkoli odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka in unovči garancijo 

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

8. člen 

Uveljavljanje pravic iz naslova garancije/jamčevanja 

 

Napake oziroma pomanjkljivosti na dobavljenih vozilih iz 2. člena te pogodbe, ki jih ugotovi 

v garancijskem/jamčevalnem roku, mora prodajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga 

določi kupec. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik sam, na stroške prodajalca, poskrbeti 

za odpravo napak, a le pri pooblaščenih serviserjih. 

 

Kupec lahko uveljavlja tudi vse ostale pravice iz naslova garancije ali jamčevanja za 

stvarne ali pravne napake v skladu z veljavnimi predpisi. 

 

9. člen 

Trajanje garancije 

Garancija proizvajalca za vozila znaša: ____ let od podpisa prevzemnega zapisnika. 

 

10. člen 

Prevzem vozil 

 

Kupec bo prevzel od prodajalca vozila pod pogojem, da so nova tehnično brezhibna, 

nepoškodovana in opremljena z vso zahtevano opremo ter dokazilom o homologaciji, vse 

v skladu s pogoji javnega razpisa. O prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik. S strani 

kupca podpisan in žigosan original prevzemnega zapisnika je obvezna priloga k računu 

prodajalca. 

 

Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščena predstavnika obeh pogodbenih strank. 

Brez predložitve zahtevane dokumentacije prevzem ni opravljen. 

 

Kupec nekvalitetno in neustrezno dobavljenih vozil, ki po vrsti, količini, kakovosti (očitne 

napake) odstopajo od pogodbeno dogovorjenega, ne bo prevzel.  

 

Prodajalec je dolžan obvestiti kupca o terminu dobave najmanj 3 (tri) delovne dni pred 

dobavo na elektronska naslova: _____________________ in info@jkp-prodnik.si. 

 

11. člen 

Predstavniki pogodbenih strank 

 

Predstavnik kupca po tej pogodbi je:  

 

Predstavnik prodajalca po tej pogodbi je: ___________. 

 

Če katera od pogodbenih strank spremeni predstavnika pogodbe, je o tem dolžna 

nemudoma obvestiti nasprotno pogodbeno stranko. 

 

Predstavnik kupca predstavlja kontaktno osebo kupca, ki je s strani kupca pooblaščena za 

sodelovanje s prodajalcem pri izvedbi te pogodbe v skladu s pogodbo. 

 

12. člen 

Dokumentacija, ki jo je dolžan zagotoviti prodajalec 

 

Prodajalec je dolžan kupcu predati garancijsko dokumentacijo, vso zakonsko predpisano 

tehnično dokumentacijo, navodila za uporabo ter vzdrževanje vozila, in drugo običajno 

dokumentacijo, kar je všteto v pogodbeni ceni. 

mailto:_____________________
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Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku in jih mora prodajalec izročiti kupcu ob 

predaji vozil. 

 

13. člen 

Prepoved cesije 

 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da prodajalec ne bo prenesel svoje terjatve do kupca iz 

naslova te pogodbe na drugega. 

 

14. člen 

Protikorupcijska klavzula 

 

Če pri tej pogodbi kdo v imenu ali na račun prodajalca, predstavniku ali posredniku kupca, 

ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod 

ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih 

obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je kupcu povzročena škoda ali je 

omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku kupca, prodajalcu ali njegovemu 

predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. 

 

15. člen 

Socialna klavzula 

 

Ta pogodba preneha veljati, če je kupec seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče 

s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s 

strani izvajalca/prodajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 

 

 

16. člen 

Reševanje sporov 

 

Stranki pogodbe bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali 

sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po 

sedežu kupca, po pravu Republike Slovenije. 

 

17. člen 

Sklenitev pogodbe in število izvodov 

 

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati, ko kupec 

prejme zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

Pogodba je sklenjena  v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 

po en izvod.  

 

Datum:                                                                          Datum: 

 

Št. pogodbe:                         

Kupec:                                                                         Prodajalec: 

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. 

 

Direktor 

Marko Fatur 


