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Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS 

Dunajska 58, 1000 Ljubljana 

ki ga zastopa direktorica Irena Šinko, 

ID za DDV: SI26279266 

Matična št. : 5729963 

(v nadaljevanju:  naročnik) 

 

in 

 

_____________________________ 

ID za DDV: ___________________ 

Matična št. ____________________ 

 (v nadaljevanju: dobavitelj ) 

 

dogovorita in sklepata 

 

Pogodbo za dobavo novih osebnih vozil  

št. NMV_22/15/B za Sklop št.___ 

                                                                      

Podlaga pogodbe 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da: 

- je naročnik v skladu s 30. a členom ZJN-2, dne _______ na portalu javnih naročil objavil pod št. 

_______ naročilo male vrednosti za »Nabava novih osebnih vozil«; 

- je bil na osnovi odločitve o oddaji naročila št.______ z dne __________,   dobavitelj izbran kot 

najugodnejši ponudnik za izvedbo predmetnega naročila;   

- je odločitev o oddaji javnega naročila postala pravnomočna dne __________. 

 

Predmet pogodbe 

2. člen 

 

Predmet pogodbe je dobava štirih (4) novih / enega (1)  novega  osebnih/osebnega vozil/vozila 

znamke___________, ki izpolnjuje značilnosti, zahtevane v tehničnih specifikacijah za nakup vozila 

ter nasploh določene v razpisni dokumentaciji in je v skladu s ponudbo dobavitelja z 

dne_____________.  
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Dobavitelj proda ter izroči naročniku v last in posest, naročnik pa kupi osebna vozila, ki so predmet te 

pogodbe.  Dobavitelj mora hkrati z osebnimi avtomobili /osebnim avtomobilom, ki so/je predmet 

zadevnega javnega naročila  naročniku ob predaji izročiti še: 

- pravilno izpolnjeno dobavnico, 

- podpisana potrdila o atestih in testiranjih, v kolikor  jih je na podlagi splošnih pravnih predpisov 

dolžan predložiti, 

- podpisane in potrjene garancijske liste, 

- tehnično dokumentacijo in slovenska navodila za uporabo; 

- avtomobilske ključe. 

 

Roki, dobava in prevzem 

3 . člen 

 

Dobavitelj mora vsa osebna vozila, ki so predmet te pogodbe, dobaviti na naslov Dunajska 58, 1000 

Ljubljana.  

 

Dobavitelj se zaveže, da bo osebna vozila, ki so predmet te pogodbe dobavil do _____________. 

 

Prevzem osebnih vozil, ki so predmet te pogodbe, se opravi s prevzemnim zapisnikom, ki ga v 

primeru  pravilno izročenega količinsko in kakovostno ustreznega blaga skupaj z vsemi zahtevanimi 

listinami in pritiklinami v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, podpišeta skrbnika te 

pogodbe in zastopnika obeh strank. .  

 

 Prevzemni  zapisnik mora vsebovati najmanj:  

- številko pogodbe,  

- količino, serijsko številko in nabavno vrednost vsakega izmed osebnih vozil (številko šasije), ki so  

predmet te pogodbe,   

-  

- ugotovitev, ali so osebnim vozilom ki so predmet te pogodbe, priložene vse zahtevane listine in 

pritikline; 

- naveden datum izvajanja prevzema osebnih avtomobilov ki so predmet te pogodbe; 

- ugotovitev, ali se prevzem šteje za opravljen, torej da je dobavitelj naročniku količinsko in 

kakovostno pravilno predal osebne avtomobile, ki so predmet te pogodbe, skupaj z vsemi 

zahtevanimi listinami in pritiklinami; 

-  ugotovitev skrbnikov te pogodbe, da na prevzem osebnih vozil, ki so predmet te pogodbe nimata 

pripomb oz. zapis teh pripomb v kolikor jih imata; 

- Navedba morebitnih očitnih napak dobavljenih osebnih avtomobilov, ki so predmet te pogodbe in 

zahtevanih listin ter pritiklin; 
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- podpis skrbnikov te pogodbe 

- prazen prostor in navedba ustreznih podatkov zaradi kasnejšega podpisa zastopnika vsake izmed 

pogodbenih strank.    

 

 

Pogodbena cena in plačilo 

4. člen 

 

Pogodbena vrednost štirih (4) / enega (1)  osebnih/osebnega  vozil/vozila, ki  so/je  predmet te 

pogodbe, je določena na osnovi ponudbe dobavitelja  z dne_____________ in znaša: 

1. Vozilo: _____________: € brez DDV, oziroma ____________€ z DDV. 

2. Vozilo:______________: € brez DDV, oziroma ____________€ z DDV. 

3. Vozilo: _____________: € brez DDV, oziroma ____________€ z DDV. 

4. Vozilo:______________: € brez DDV, oziroma ____________€ z DDV 

 

Skupna pogodbena vrednost je _________€ brez DDV, oziroma __________ € z DDV. 

 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo naročnik plačal pogodbeno ceno za osebna vozila, ki so 

predmet te pogodbe, v roku, ki ni krajši od 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega in potrjenega 

računa in sicer na TRR dobavitelja, št. _________________________. Reklamacijski rok je 8 dni, 

račun pa se šteje za potrjen tedaj, ko ga naročnik izrecno potrdi ali ko v reklamacijskem roku računu 

ne ugovarja. 

 

Račun dobavitelj izda na podlagi prevzemnega zapisnika, na katerem je zapisana ugotovitev, da se 

prevzem šteje za opravljen (4. odstavek 3. člena te pogodbe).   

 

 

Pogodbena kazen in odstop zaradi zamude 

5. člen 

 

Pogodbeni stranki dogovorita pogodbeno kazen za dejanski stan dobaviteljeve zamude pri izpolnitvi 

obveznosti po tej pogodbi, in sicer 0,5% od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar največ 

10% pogodbene vrednosti. 

 

V primeru nastanka škode, ki bi bila višja od v prejšnjem odstavku dogovorjene pogodbene kazni, ima 

naročnik pravico ta višek uveljavljati po splošnih pravnih pravilih s področja obligacijskega prava. 
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Naročnik ima zaradi dobaviteljeve zamude z dobavo osebnih vozil, ki so predmet te pogodbe, pravico 

odstopiti od pogodbe. 

 

Odprava napake in servisi v času garancijske dobe ter nadomestni deli 

6. člen 

 

Dobavitelj se zaveže, da bo za odpravo napak dobavljenih osebnih vozil, ki so predmet te pogodbe, v 

času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške, vključno s prevoznimi stroški 

od mesta dobave osebnih avtomobilov ki so predmet te pogodbe, oz. od mesta kjer se ti osebni 

avtomobili dejansko nahajajo (tedaj ko so na terenu izven lokacije dobavnega mesta iz 3.člena te 

pogodbe oz. ko so v uporabi zaposlenih na območnih enotah naročnika) na lokacijo servisa. Obvestilo 

o napaki z namenom uveljavljanja garancije, ki mora vsebovati najmanj  nujno potrebne podatke za 

identifikacijo osebnih vozil, ki so predmet te pogodbe, se šteje za opravljeno tedaj, ko je sporočilo 

naročnika dobavitelju opravljeno telefonsko (na tel. št. __________) oz. ko elektronsko sporočilo 

dospe na e-naslov (_________) oz. ko dobavitelj prejme pisno obvestilo naročnika . 

 

V času do odprave napake v garancijskem roku, mora dobavitelj naročniku zagotoviti enakovredno 

nadomestno osebno vozilo na svoje stroške (t.j. na stroške dobavitelja). Garancijski rok se vsakokrat  

podaljša za čas odprave napake oz. tedaj ko so zamenjani deli garancijski rok na teh delih teče znova.  

Dobavitelj se zaveže, da v primeru, če bo odprava napake na vozilu trajala dalj časa kot 45 dni od 

dneva, ko je  dobavitelj prejel zahtevo za odpravo napake, ali če se bo enaka napaka na posameznem 

vozilu ponovila najmanj trikrat, tako vozilo zamenjal z enakovrednim novim vozilom (skladno z 

zahtevami tehničnih specifikacij iz zadevne razpisne dokumentacije). Vsi transportni in drugi stroški v 

zvezi  z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja. 

 

Dobavitelj se zavezuje, da bo v roku najmanj 10 let zagotavljal nadomestne dele. V primeru 

neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je  dobavitelj dolžan naročniku povrniti vse dodatne 

stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel. 

Jamstva in garancijske obveznosti dobavitelja 

7. člen 

 

 Dobavitelj naročniku jamči: 

- Da osebna vozila, ki so predmet te pogodbe, delujejo brezhibno in nimajo stvarnih ali pravnih 

napak. 

- Da osebna vozila, ki so predmet te pogodbe, popolnoma ustrezajo vsem tehničnim opisom, 

karakteristikam in specifikacijam, ki so bili dani v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali 

so priloga te pogodbe. 
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- Da so osebna vozila, ki so predmet te pogodbe, nova in nerabljena (niso testna vozila ali 

podobno). 

- Da bodo postranske storitve, če so predmet pogodbe, opravljene brezhibno. 

- Da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na lastništvo in uporabo osebnih vozil, ki so 

predmet te pogodbe,  dobavitelj pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na 

dobavljeno blago ali so predmet te pogodbe. 

 

Jamstvo dobavitelja za skrite napake na osebnih vozilih, ki so predmet te pogodbe, velja še 180 dni po 

dobavi.  

 

Za vsako posamezno osebno vozilo, ki je predmet te pogodbe, daje  dobavitelj garancijo za brezhibno 

delovanje v roku, ki je _____ mesecev ali _________  prevoženih km (garancijski rok). Garancijski 

rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika s strani zastopnika vsake izmed pogodbenih strank. 

Če je bilo osebno vozilo, ki je predmet te pogodbe, v garancijskem roku zamenjano ali bistveno 

popravljeno, začne zanj teči garancijski rok znova in je dobavitelj dolžan izdati nov garancijski list.  

Dobavitelj se zavezuje naročniku predložiti bianco menico in menično izjavo za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti naslovljeno na naročnika, in sicer hkrati s podpisanimi izvodi pogodbe 

oziroma najkasneje v osmih (8) delovnih dneh po podpisu pogodbe, v višini 10% od skupne 

pogodbene vrednosti v EUR z DDV. Veljavnost menične izjave mora biti še trideset (30) dni po 

poteku garancijskega roka. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, 

vrsta blaga, storitve, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma se 

podaljša njena veljavnost. 

 

Naročnik bo unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, da se obveznosti po 

pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajale oziroma jih bo dobavitelj prenehal izvajati (vključno 

z odpravo napak v garancijskem roku). 

 

V kolikor bo naročnik unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral  dobavitelj 

naročniku v roku osmih (8) delovnih dni od unovčenja menice predložiti novo menično izjavo in 

bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v enaki višini in z enako veljavnostjo kot 

prvotna menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

Protikorupcijska klavzula 

8. člen 
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Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist 

za: 

- pridobitev posla, 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, 

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena 

škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali 

organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali 

posredniku.  

9. člen 

 

Dobavitelj bo pri predmetnem javnem naročilu, tekom izvajanja naročila sodeloval z naslednjimi 

svojimi podizvajalci: ___________________________.  

(opomba: dobavitelj se je že prijavil na razpis s podizvajalci) 

 

Priloga te pogodbe so podatki o dobaviteljevih podizvajalcih, iz katerih morajo biti razvidni najmanj 

naslednji podatki: 

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična št., davčna št. in transakcijski račun), 

- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, 

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del. 

 

Če po sklenitvi te pogodbe dobavitelj sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj, ki je 

sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti: 

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu (v primeru spremembe 

podizvajalca), 

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu 

in 

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu 

- podatki iz 8. odst. 71. člena ZJN-2. 

 

Dobavitelj v celoti odgovarja za delo in izbor svojih podizvajalcev. 

 

Plačilo za delo, ki ga opravi podizvajalec dobavitelja, naročnik  na podlagi računa, ki ga izstavi 

podizvajalec, nakaže neposredno na transakcijski račun podizvajalca.  

 

V kolikor dobavitelj pri izvedbi te pogodbe sodeluje s podizvajalci, je priloga te pogodbe tudi razpisni 

obrazec 7: izjava o neposrednih plačilih podizvajalcem. 
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Alternativno: 

 

Dobavitelj pri dobavi novih osebnih vozil ne bo sodeloval s podizvajalci. 

(opomba: odstavek bo v pogodbi, v kolikor ponudnik v svoji ponudbi ne bo navedel podizvajalcev) 

 

 

Skrbništvo pogodbe 

10. člen 

 

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Katarina Stanonik Roter, tel: 01/ 4341-119, fax: 01/ 4341-131; 

e-pošta: katarina.stanonik@gov.si; vsebinski skrbnik pogodbe s strani naročnika po izvedeni dobavi pa 

je Marina Prolić, tel: 01/ 4341-102, fax: 01/ 434 11 31, e-pošta: marina.prolić@gov.si. 

 

Skrbnik pogodbe s strani dobavitelja je ___________________________, tel: ______________, fax: 

_____________, e-pošta: ____________________. 

 

Končne določbe 

11. člen 

 

Pogodba začne veljati velja z dnem, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank, z razveznim 

pogojem – predložitvijo bianco menice in menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

naslovljene na naročnika, kot je opredeljeno v  7. členu te pogodbe. 

 

V kolikor pogodbeni stranki medsebojnega razmerja po tej pogodbi nista uredili, se uporabljajo 

splošni pravni predpisi s področja obligacijskega prava oz. drugih relevantnih področij. 

 

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno 

pristojno sodišče po slovenskem pravu. Stranki dogovorita krajevno pristojnost sodišče glede na sedež 

naročnika. 

 

Pogodba je sestavljena in podpisana v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) in  

en (1) podpisan in žigosan izvod. 

 

 

Naročnik: Dobavitelj: 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS                                     

 

 

 

mailto:katarina.stanonik@gov.si
mailto:marina.prolić@gov.si


8 
 

 

Direktorica: 

Irena Šinko 

 

 

Podpis: _________________________      

 

 Ljubljana, dne _____________ 

 

Direktor: 

 

 

 

Podpis: _________________________     

 

Kraj, dne  ______________ 

 

 

430-39/2015 

 

 

 

 

Priloga: 

- ponudbeni predračun dobavitelja                                                                              


