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OBR-4
VZOREC POGODBE1

Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, matična številka
5015731000, ID za DDV 40870057, ki ga zastopa direktor Milan Žnidaršič, dipl. inž. grad. (v nadaljevanju:
prodajalec)
in
Ime in priimek oz. naziv, naslov oz. sedež, poštna številka in kraj, davčna številka, EMŠO oziroma matična
številka (v nadaljevanju: kupec)
skleneta naslednjo
KUPOPRODAJNO POGODBO
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
-

-

da je prodajalec na podlagi določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in naslednji) in Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18 in naslednji), dne 30. 4. 2020 na spletni
strani podjetja (http://www.komunala-trbovlje.si) objavil javni razpis za prodajo vozila iz. 2. člena te
pogodbe z javnim zbiranjem ponudb;
da je kupec na javnem razpisu z javnim zbiranjem ponudb uspel kot najugodnejši ponudnik, ki je
predmet te pogodbe,
da je vozilo last prodajalca in da na vozilu ne obstoji predkupna pravica.
2. člen

Predmet te pogodbe je (so):
a) Rabljeno osebno vozilo Dacia Logan (LJ DU-155), inventarna številka 3738.
PODATKI
Znamka
DACIA
Tip, model
LOGAN
Registrska številka
LJ DU-155
Število km
63.290
Številka šasije
UU1FSD1F542870571
Datum izdelave, registracije
04.02.2010
Vrsta vozila
osebno vozilo
Oblika nadgradnje
furgon
Motor
bencin
Volumen (cm3)
1.598
Moč (kW)
64
Vrsta goriva
bencin
Masa vozila (kg)
1.219
Menjalnik
ročni 5
Gume
zimske dobre
Barva vozila
bela, S0M

1

Vzorec pogodbe je potrebno parafirati na vsaki strani!
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Izhodiščna cena 1.700,00 EUR brez DDV2.
b) Rabljeno osebno vozilo Dacia Logan (LJ DU-144), inventarna številka 3739.
PODATKI
Znamka
DACIA
Tip, model
LOGAN
Registrska številka
LJ DU-144
Število km
85.708
Številka šasije
UU1FSD1F542870570
Datum izdelave, registracije
04.02.2010
Vrsta vozila
osebno vozilo
Oblika nadgradnje
furgon
Motor
bencin
Volumen (cm3)
1.598
Moč (kW)
64
Vrsta goriva
bencin
Masa vozila (kg)
1.219
Menjalnik
ročni 5
Gume
zimske dobre
Barva vozila
bela, S0M
Izhodiščna cena 1.500,00 EUR brez DDV3.
c) Rabljeno tovorno vozilo Mercedes Benz Atego 1629 (LJ 37-7SZ), inventarna številka 3125.
PODATKI
Znamka
Registrska označba
Tip, model
Komercialna oznaka
Številka šasije
Datum prve registracije
Vrsta stroja
Oblika nadgradnje
Motor
Delovna prostornina motorja (cm3)
Moč (kW)
Vrsta goriva
Največja dovoljena masa (kg)
Masa vozila (kg)
Število km
Barva vozila
Nadgradnja, smetarsko vozilo

MERCEDES BENZ
LJ 37-7SZ
1629
ATEGO 1629
WDB9723721L267592
29.10.2007
tovorno vozilo
za komunalne odpadke
OM906 LA IV/3
6.374
210
Diesel
16.000
11.520
217.029
bela, S0D
9 m3

Izhodiščna cena 12.400,00 EUR brez DDV4.
Prodajalec izjavlja, da je bilo vozilo rabljeno izključno za potrebe družbe, da mu skrite napake vozila niso znane
ter da na prodanem vozilu ni pravic tretjih.
3. člen

2

Cena temelji na cenitvenem poročilu družbe ZIMAT, d. o. o., Obrezija 17, 1411 Izlake, z dne 28. 1. 2020.
Cena temelji na cenitvenem poročilu družbe ZIMAT, d. o. o., Obrezija 17, 1411 Izlake, z dne 28. 1. 2020.
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Cena temelji na cenitvenem poročilu družbe ZIMAT, d. o. o., Obrezija 17, 1411 Izlake, z dne 28. 1. 2020.
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Pogodbeni stranki soglašata, da je kupnina za vozilo enaka ceni, doseženi na podlagi javnega zbiranja ponudb
dne 28. 5. 2020 in (brez DDV) znaša:
___________________EUR
(z besedo: in 00/100).
Kupec se s to pogodbo zavezuje, da bo kupnino iz prejšnjega odstavka, povečano za predpisane dajatve
(takse, overitve in drugo), vplačal na transakcijski račun prodajalca SI56 0233 0001 0049 782 v roku osem (8)
dni od podpisa te pogodbe.
Do plačila celotne kupnine, prodajalec zadrži vozilo v posesti in lasti, vključno s prometnim dovoljenjem in
ključi vozila.
4. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da je rok plačila iz 2. odst. 3. člena bistvena sestavina te pogodbe.
Če kupec ne plača kupnine na TRR prodajalca v roku iz 2. odst. 3. člena te pogodbe, se pogodba šteje za
razdrto po samem zakonu.
Prodajalec ima pravico zadržati plačano varščino, če izbrani ponudnik oz. kupec ne plača kupnine v roku ter
posledično razdreti pogodbo oz. odstopiti od pogodbe.
V primeru iz prejšnjega odstavka je kupec dolžan prodajalcu povrniti vso škodo, ki bi jo ta utrpel s kršitvijo te
pogodbe.
5. člen
Prodajalec se zavezuje, da bo vozilo v last in posest predal na sedežu prodajalca v roku iz 2. odstavka tega
člena, po plačilu celotne kupnine, na transakcijski račun prodajalca v roku iz 2. odst. 3. člena te pogodbe ter
po prepisu lastništva.
Kupec se zavezuje, opraviti spremembo lastništva vozila v petih (5) dneh od sklenitve pogodbe.
Sprememba lastništva vozila se opravi ali neposredno ob prisotnosti pooblaščene osebe prodajalca ali na
podlagi pismenega pooblastila s strani prodajalca.
Kupec se s to pogodbo zavezuje, da bo vozilo prevzel na sedežu prodajalca med 7. in 13. uro, najkasneje v
dveh (2) prodajalčevih delovnih dneh po prispetju celotnega plačila kupnine na TRR prodajalca.
Po preteku roka iz 2. odstavka tega člena preide odgovornost za morebitno poškodbo, uničenje ali krajo vozila,
na kupca.
V primeru zamude prevzema je kupčev prevzem vozila po preteku roka iz 2. odst. tega člena pogojen s
predhodnim plačilom odškodnine prodajalcu za hrambo tovornega vozila in sicer za vsak začeti dan v višini
1% kupnine iz 1. odst. 3. člena, povečane za obvezne dajatve.
V primeru iz prejšnjega odstavka kupec soglaša, da prodajalec hrani vozilo največ sedem (7) dni po preteku
roka iz 2. odstavka tega člena, po preteku tega (sedem dnevnega) roka pa prodajalec sme vozilo prodati
drugemu kupcu.
6. člen
Kupec soglaša, da kupuje vozilo po načelu »videno – kupljeno« in se v vsakem primeru in nepreklicno
odpoveduje uveljavljanju odgovornosti prodajalca za vse morebitne stvarne in pravne napake.
Kupec je soglasen, da prodajalec ne daje jamstev, razen za pismene navedbe v tej pogodbi.
7. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega razpisa, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali
pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku, posredniku ali
drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za
pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad
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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, posredniku, je ta pogodba nična.
8. člen
Kupec se s to pogodbo zavezuje kriti vse morebitne stroške v zvezi s prevzemom vozila.
Prodajalec in kupec sta dolžna ravnati v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o davku na dodano vrednost
(Uradni list RS, št. 117/06 in naslednji) in Zakonom o davku na motorna vozila (Uradni list RS, št. 52/99 in
naslednji) ter podrejenimi predpisi.
9. člen
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, veljavna pa je z dnem prispetja celotne kupnine
na transakcijski račun prodajalca v roku iz drugega odstavka 3. člena.
10. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo reševali po mirni poti,
v kolikor pa to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov pristojno krajevno (glede na sedež prodajalca) in
stvarno pristojno sodišče.
11. člen
Pogodba je napisana v dveh (2) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka prejme po en (1) izvod.

Kraj in datum:

Kraj in datum:

Prodajalec:
Komunala Trbovlje, d. o. o.
direktor Milan Žnidaršič, dipl. inž. grad.

Kupec:

