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Naročnik: 
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
Novi trg 2 
1000 Ljubljana 
Ki ga zastopa prof. dr. Oto Luthar, direktor 
Davčna številka: SI 38048183 
Matična številka: 5105498000 
Transakcijski račun: SI56 0110 0603 0347 346, odprt pri Banka Slovenije Ljubljana 

 

Dobavitelj: 
______________ (naziv gospodarskega subjekta) 
______________ (naslov gospodarskega subjekta) 
Ki ga zastopa: ___________ 
Davčna številka:_________ 
Matična številka:_________ 
Transakcijski račun:___, odprt pri ____ 

 

skleneta  
 

POGODBO ŠT.  10N190540 

 
I. Uvodne določbe 

1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

- da je postopek oddaje javnega naročila, katerega predmet je »Nakup rabljenega terenskega 
vozila« izvedel Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi 
trg 2, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun (v nadaljnjem besedilu naročnik), 

- da je bilo predmetno naročilo izvedeno in oddano po postopku naročila male vrednosti z oznako 
10N190540, objavljeno na Portalu javnih naročil, št. objave      , z dne      ,  

- da je bil dobavitelj izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji naročila, št.      , 
z dne      , 

- da je dobavitelj podal ponudbo št.      , z dne      , ki je priloga št. 1 te pogodbe in njen sestavni 
del. 

 
II. Predmet pogodbe 

 
2. člen 

Predmet te pogodbe je nakup rabljenega terenskega vozila in sicer: 

znamka:______________, model:__________, letnik:_________, št. šasije:______________, 
barva:____________, prostornina:_____________, moč motorja:____________________. 

 
3. člen 

Dobavitelj s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih 
obveznosti. 

Dobavitelj zagotavlja, da bo pogodbene obveznosti opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu 
z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi.  
 
Dobavitelj naročniku jamči da: 

 dobavljeno vozilo ne bo imelo stvarnih in pravnih napak, 

 bo dobavljeno vozilo ustrezalo vsem zahtevam glede tehničnih lastnosti in zahtevane opreme, ki so 
opredeljene v Tehničnih specifikacijah naročnika in so priloga 2 te pogodbe. 

 
Dobavitelj je dolžan:  

 vozilo v pogodbeno določenem roku predati na lokaciji, ki jo bo določil naročnik ob sklenitvi pogodbe, 
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 ponuditi rabljeno vozilo z jamstvom, ki je določeno v Tehničnih specifikacijah (Priloga 2). 
  

4. člen 

 
Naročnik se obvezuje, da bo vozilo prevzel v skladu z določili te pogodbe. 
 
 

III.  Cena, obračunavanje storitev in plačila 
 

5. člen 

Pogodbena vrednost za rabljeno vozilo znaša       EUR brez DDV, (z besedo:        evrov XX/100) in 
      EUR z DDV  (z besedo:        evrov XX/100). 

 
V pogodbeni vrednosti so zajeti kompletni stroški za izvedbo predmeta pogodbe: vrednost vozila z vso 
zahtevano opremo, tehnično pripravljeno za prevzem oziroma vožnjo, DDV, morebitne carine, takse, 
trošarine, davek na motorna vozila, transportni in zavarovalni stroški, vsa dela in preizkusi do polne 
funkcionalnosti vozila, morebitna dovoljenja ter ostali morebitni stroški v zvezi z izvedbo predmeta 
pogodbe.  
 
Cena iz ponudbe št.      , z dne      , je fiksna. 
 

6. člen 

Rok plačila je 30 dni od prejema pravilno izstavljenega e-računa. 
 
Račun se mora sklicevati na številko pogodbe (10N190540), na podlagi katere se izstavlja. 
 
Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega e-računa, ki je podlaga za izplačilo. 
Če zadnji dan roka za plačilo sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje 
naslednji delavnik. 
 
Dobavitelj račun naročniku pošlje izključno v elektronski obliki e-računa, skladno z veljavnim Zakonom o 
opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. 

 
 

IV. Rok dobave vozil in prevzem 
7. člen 

Dobavitelj se zavezuje dobaviti vozilo v roku __ dni od sklenitve pogodbe.  

Naročnik prevzame od dobavitelja vozilo, pod pogojem, da je tehnično brezhibno, nekarambolirano, 
nepoškodovano in potrdilom o homologaciji. O prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik.  

Primopredaja vozila se šteje za uspešno opravljeno, ko naročnik prevzame dobavljeno vozilo v skladu s 
tehničnimi zahtevami oziroma Prilogo 2 in vso zahtevano tehnično dokumentacijo, kar obe pogodbeni 
stranki potrdita s podpisom prevzemnega zapisnika, iz katerega je razvidno: 

 številka pogodbe, 

 tip/varianta/izvedenka vozila 

 serijska številka šasije vozila, 

 registrska številka vozila, 

vozilo registrira in odpelje, vse v okviru enega delovnega dne. 

Naročnik na prevzemu vozila opravi: 

 vizualni pregled vozila, 

 pregled izpolnjevanja vseh tehničnih zahtev in zahtevanih funkcionalnosti, skladno s tehničnimi 
zahtevami oziroma Prilogo 2, 

 preizkus delovanja vozila. 

Če dobavitelj po svoji krivdi vozila do navedenega roka ne bo izročil, lahko naročnik odstopi od pogodbe. 

Za izročitev vozila je pri dobavitelju pooblaščen g./ga.      , za prevzem vozil pri naročniku pa je 
pooblaščen g./ga.      . 
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V. Zavrnitev prevzema 
8. člen 

Če se bo za vozilo, ki je predmet te pogodbe, ugotovilo, da ni skladno z določili te pogodbe in s 
specifikacijami proizvajalca, ima naročnik pravico zavrniti prevzem vozila, ki ne ustreza specifikacijam.  

V primeru, da ima naročnik zaradi tega stroške in škodo, je dobavitelj dolžan plačati tudi vse nastale stroške 
in povrniti škodo. 

Zavrnitev bo označena na prevzemnem zapisniku. 

VI. Jamstvo 
9. člen 

Dobavitelj ponuja rabljeno vozilo z 12 mesečnim jamstvom. Jamstvo začne veljati začne teči z dnem 
prevzema vozila. 

 

VII. Skrbniki pogodbe 
10. člen 

Skrbnik na strani naročnika po tej pogodbi je g./ga.      ; elektronska pošta      , skrbnik pogodbe na 
strani dobavitelja pa g./ga.      ; elektronska pošta:      . 
 

VIII. Druge pravice in obveznosti 
11. člen 

Dobavitelj je dolžan: 

 pravočasno pisno opozoriti na morebitne ovire pri dobavi, 

 ščititi interese naročnika. 
 

12. člen 

Dobavitelj je dolžan voditi vso z zakonom predpisano dokumentacijo in naročnika (prevzemnika) oskrbeti 
z morebitnim garancijskim listom, dokumenti o izdanem jamstvu in navodili za uporabo ter vzdrževanje 
vozila, kar je všteto v pogodbeni ceni.  

13. člen 

Dobavitelj bo naročniku na njegov poziv, v roku 8 (osmih) dni od prejema poziva, posredoval podatke o: 

 svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških 
deležih navedenih oseb; 

 gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, 
da so z njim povezane družbe. 
 
 

IX. Protikorupcijska klavzula 
14. člen 

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba 
ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 
naročnika 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 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. 

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena 
ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega 
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nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z 
drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 

 

15. člen 

Stranki te pogodbe sta sporazumni, da začne pogodba veljati z dnem obojestranskega podpisa.  

 

Naročnik lahko odstopi od pogodbe. Odpovedni rok je 1 (en) mesec. Odstop mora biti pisen. 

 

V primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil pogodbe lahko odstopi od pogodbe katerakoli od 

pogodbenih strank. Odstopni rok je v tem primeru 1 (en) teden. V primeru uveljavljanja skrajšanega 

odpovednega roka morata stranki predhodno pisno opozoriti na bistvene ali ponavljajoče se kršitve. 

 

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, 

odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: 

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja, 

- v času oddaje javnega naročila je bil dobavitelj v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik 

moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku 

javnega naročanja, 

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji – PEU, Pogodbe o delovanju Evropske 

unije – PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske 

unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano dobavitelju. 

 

X. Končne določbe 
16. člen 

Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazuma ne pride, bo 
spore reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče. 

 

17. člen 

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni 
stranki. Za spremembo skrbnikov pogodb iz 9. člena te pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi 
stranki. 
 

18. člen 

Pogodbeni stranki bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe ter za ostala razmerja in vprašanja, ki 
niso urejena med strankama po tej pogodbi, uporabljali ZJN-3, v delu, ki ga ta zakon ne ureja pa se 
dogovorita, da bosta uporabljali Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). 

 

19. člen 

Pogodba začne veljati s podpisom obeh pogodbenih strank in velja do izpolnitve vseh obveznosti.  

  

20. člen 

Pogodba se izda v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme enega (1) dobavitelj in enega (1) naročnik. 

 

Kraj: Ljubljana   

 

Kraj:       

Datum:       Datum:       

 

Naročnik:   

 

Dobavitelj: 
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Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije 

znanosti in umetnosti  

prof. dr. Oto Luthar, direktor 

 

 

      

Priloge in sestavni deli te pogodbe: 

- Priloga 1: Ponudba z dne______ 
- Priloga 2: Tehnične specifikacije naročnika 


