Priloga št. 3

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran, ki ga zastopa direktor družbe Alen
Radojkovič, spec.manag., matična številka podjetja 5105633000, ID št. za DDV: SI73819174, (v
nadaljevanju: prodajalec)
in

___________________________________________________________________________,
v nadaljevanju kupec

dogovorita in skleneta naslednjo

PRODAJNO POGODBO
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., Arze 1 b,
6330 Piran, lastnik naslednjega rabljenega vozila:
- SPECIALNO SMETARSKO VOZILO, Znamka vozila: Bonetti , Model: F 100/8 4x4, Številka
šasije: ZA9F109T5R1A90245. Da je bila izhodiščna cena 2.190,00 EUR brez DDV oz.
2.672,00 Z DDV, določena na podlagi Cenilnega - izvedenskega poročila, ki ga je dne
24.10.2018 pripravil sodni izvedenec in cenilec FILKO, mag. Darko Filiput.
- da je bilo Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenega vozila objavljeno dne 19.12.2018
na spletnih straneh Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o., www.okoljepiran.si,
- da je bil kupec izbran kot najugodnejši ponudnik s sklepom št.: __________, z dne
_________ in je ponudil ________________ EUR z DDV.

II. PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je prodaja in nakup:
• SPECIALNO SMETARSKO VOZILO
- Znamka vozila: Bonetti
- Model: F 100/8 4x4
- Številka šasije: ZA9F109T5R1A90245
- Registrska oznaka: KP E7 273
- Vrsta vozila in oblika karoserije: specialno vozilo
- Prevoženi km: 252.014
- Število sedežev: 2
- Datum prve registracije : 17.10.2003
- Leto izdelave: 2003
- Vrsta goriva: diesel

III. POGODBENA CENA
3. člen
Pogodbena cena za rabljeno vozilo iz 2. člena te pogodbe znaša ______________ EUR (z
besedo:
__________________________________________________________ eurov _____/100).
Cena velja franko zbirni center Dragonja .
Znesek iz prvega odstavka tega člena nakaže kupec na transakcijski račun prodajalca: SI56
1010 0003 2414 679 pri Banki Intesa Sanpaolo d.d, v osmih dneh od dneva sklenitve pogodbe.
Varščina se všteje v ceno.
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da vse javne dajatve, ki so povezane s prodajo rabljenega
vozila, stroški prepisa in vsi ostali stroški bremenijo kupca.
Prodajalec jamči za bremen prosti prenos vozila.

IV. IZROČITEV
4. člen
Kupec s podpisom te pogodbe potrjuje, da mu je stanje predmeta pogodbe poznano in se
glede jamstva za napake odpoveduje zahtevkom do prodajalca.
Kupec se zaveže opraviti spremembo lastništva vozila v 15 dneh od sklenitve pogodbe.
Prodajalec izroči kupcu vozilo iz 2. člena te pogodbe v posest po plačilu celotne kupnine in
vseh stroškov.
Kupec se zaveže prevzeti in odpeljati vozilo na lokaciji Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.,
Zbirni center Dragonja, najkasneje v roku petih delovnih dni po plačilu celotne kupnine in
stroškov prepisa.
V. JAMČEVANJE
5. člen
Prodajalec za prodano vozilo iz 2. člena te pogodbe jamči bremen prost prenos lastninske
pravice na kupca.
Pogodba se sklepa po načelu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij.
Prodajalec jamči, da mu niso znane skrite napake.

VI. RAZVEZA POGODBE
6. člen
Prodajalec lahko odstopi od pogodbe, če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku.
Plačilo kupnine v roku, kot izhaja iz prejšnjega odstavka je bistvena sestavina pogodbe, v
primeru, da kupnina ne bo plačana v dogovorjenem roku, je pogodba razvezana po samem
zakonu.
Naročnik ima pravico zadržati plačano varščino, če izbrani ponudnik ne plača kupnine v roku
ter posledično razdreti pogodbo oziroma odstopiti od pogodbe
VII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
7. člen
Vse ostale pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja med pogodbenima strankama in niso
dogovorjeno s to pogodbo, ureja zakon.
Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi
katerih pogodbo razdirata. Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je
odpovedni rok dva meseca.
Pogodba je nična, če kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku naročnika obljubi, 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 naročniku povzročena škoda ali je
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku
naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku.

VII. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Skrbnik pogodbe na strani prodajalca je mag Milica Maslo Bezer.
8. člen
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v kolikor to ne
bo mogoče pa pred stvarno in krajevno pristojnim sodiščem.
9. člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

11. člen
Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme prodajalec dva (2) izvoda,
dva (2) izvoda pa kupec.

V Piranu, dne __________
Št.: ………………………….

KUPEC:

PRODAJALEC:

______ _______________________
______________________________
______________________________

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.,
direktor
Alen Radojkoivč, spec.manag.

