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VZOREC POGODBE        Priloga 12 
Predlagani vzorec mora ponudnik žigosati in podpisati, s čimer potrdi, da je seznanjen z 
vsebino in se z njo strinja! Vzorec podpišejo in požigosajo tudi podizvajalci. 
 
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran, ki ga zastopa direktor družbe Alen 
Radojkovič, ID št. za DDV:SI73819174, matična številka: 5105633 (v nadaljevanju: kupec) 
 
in 
 
___________________________________________________________________________, 
s sedežem v ________________________________________________________________,  
ki ga zastopa________________________________________________________________, 
ID št. za DDV: __________________________, matična številka: _______________________ 
(v nadaljevanju: prodajalec)  
 
sklenejo naslednjo 

POGODBO O SUKCESIVNI DOBAVI  BLAGA 
 

I. 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje naročila male vrednosti 
za »»SUKCESIVNA DOBAVA GENERIČNIH NADOMESTNIH DELOV IN POTROŠNEGA MATERIALA 
ZA VOZILA««, ki je predmet te pogodbe, ponudnik pa je med sodelujočimi ponudniki ponudil 
najugodnejšo ponudbo in bil izbran za dobavitelja.  

 

II. 

Predmet te pogodbe je »SUKCESIVNA DOBAVA GENERIČNIH NADOMESTNIH DELOV IN 
POTROŠNEGA MATERIALA ZA VOZILA« po vrstah in po ocenjenih količinah ter cenah za sklope: 
 
 

 
 Ponudba prodajalca je sestavni del te pogodbe. 
 
Ocenjene količine dobav so okvirne. Dejansko naročene dobave lahko odstopajo do največ 20 

% navzgor ali navzdol. 

Skupna ocenjena vrednost dobav s popusti znaša brez DDV _________________ EUR, FCO 
sedež naročnika. 

III. 

Naročnik naroča, dobavitelj pa se zavezuje izvajati sukcesivno dobavo v predhodni točki te 

pogodbe določenega blaga za dobo enega leta šteto od dneva začetka izvajanja te pogodbe.  

IV. 

Dobavitelj se zavezuje sprejeta naročila dobav izvrševati v roku 48 ur po naročilu z e-pošto, v 

nujnih primerih, po dogovoru z naročnikom. Izjeme so dovoljene le po dogovoru. 
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V. 

Dobavitelj bo naročniku dobavljal blago po cenah iz ponudbe. Dobavitelj mora naročnika 
sproti obveščati o akcijskih prodajah, izrednih popustih oz. o drugih posebnih ugodnostih, ki 
jih nudi za blago, ki je predmet II. točke te pogodbe.  
 

 
VI. 

Kakovost blaga, ki je predmet te pogodbe, mora ustrezati predpisanim standardom kvalitete, 
pod katero se prodajajo, ter deklaracijam, ki so označene na embalažah blaga. Nadomestni 
deli morajo biti opremljeni s podatki (deklaracija) iz katerih je razvidno, da ustrezajo 
standardom v EU.  
 
Reklamacije za dobavljeno blago bo dobavitelj rešil v roku največ 48 ur. 
 

VII. 

Naročnik sukcesivne dobave  prevzema z dobavnico na lokaciji naročnika Fornače. Količinski 
in kakovostni prevzem dobavljenega blaga se opravi ob dobavi.  
 

VIII. 

Dobavitelj bo kupcu obračunaval sukcesivne dobave z računom mesečno. Dobavitelj bo 
morebitne dogovorjene popuste obračunal na računu.  

Naročnik se obveže zaračunano dobavo oz. račun za dobavljeno blago plačati v roku  30 dni od 
dneva prejema računa na transakcijski račun dobavitelja štev. ______________________, 
vodenega pri _____________________________________.  

V primeru zamude s plačilom je naročnik dolžan dobavitelju plačati zamudne obresti po 
zakonu, ki določa obrestno mero zamudnih obresti. 

 
IX. 

Pogodbeni stranki bosta za čas trajanja poslovnega razmerja iz te pogodbe storili vse, da bo ta 
pogodba izvajana resno, vestno in pošteno.  

Nesporazume, ki bi se porodili pri izvajanju te pogodbe, bosta stranki reševali strpno in v prid 
ter v smislu te pogodbe. 

Če pogodbeni stranki v primeru iz prejšnjega odstavka ne dosežeta sporazuma, pogodbeni 
stranki spor rešujeta pred pristojnim sodiščem v Kopru. 
 

X. 
Če je izvajalec v izpolnitveni zamudi, je naročnik upravičen za vsak dan zamude zaračunati 
izvajalcu pogodbeno kazen v višini 0,1 % od celotne pogodbene vrednosti. Izvajalec soglaša, 
da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo 
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tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, 
neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. 
Izvajalec se obvezuje plačati vso škodo, ki bi naročniku nastala zaradi neizpolnjevanja rokov in 
dogovorov na strani izvajalca. 
 

XI. 

Vsaka od pogodbenih strank lahko odpove to pogodbo. Odpovedni rok te pogodbe ne more 
biti krajši kot 30 dni od dneva prejema pisne odpovedi te pogodbe.  
 
Iz tega naslova ponudnik ni upravičen do nekaterih stroškov in tudi ni upravičen do povračila  
stroškov zaradi izgubljenega dobička.  
 

XII. 
Stranki dogovorita, da nadzor nad izvajanjem te pogodbe s strani naročnika izvaja vodja 
sektorja javnih storitev mag. Milica Maslo Bezer, s strani dobavitelja pa  ______________ . 
Stranki sta sporazumni, da nadzornika te pogodbe urejata tudi manjše nesporazume, ki bi se 
porodili pri izvajanju določil te pogodbe.  

XIII. 

Ta pogodba stopi v veljavo po pravnomočno zaključenem postopku oddaje javnega naročila 
male vrednosti, po predhodnem podpisu naročnika ter po predložitvi menice za dobro izvedbo 
pogodbene obveznosti. 

XIV. 

 

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. 

 
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od 
naslednjih okoliščin: 
če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev 
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca ali podizvajalca ali  
če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri prodajalcu ali podizvajalcu v času 
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

• plačilom za delo,  

• delovnim časom,  

• počitki,  

• opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov 
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s 
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pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za 
prekršek, 

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 
šest mesecev oziroma če prodajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene 
kršitve pri podizvajalcu prodajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način 
določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s 
kršitvijo.  
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba 

razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O 

datumu sklenitve nove pogodbe  bo naročnik obvestil prodajalca. 

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, 

se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 

 

XV. 

Vse ostale pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja med pogodbenima strankama in niso 
dogovorjena s to pogodbo, ureja zakon. 
 

 
XVI. 

Ta pogodba je pisana v 4 (štirih) izvodih od katerih  vsaka stranka prejme po 2 (dva) izvoda. 
 
 
 
V ……………,  dne ………………..    V Piranu,  dne ……………….. 
Številka:  …………………     Številka:  3/JNMV-B/SJS-2019 
 
 
 
DOBAVITELJ:         NAROČNIK:  
 
                                                                          Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. 
direktor družbe:                 direktor družbe     
 
 
 
_____________________                   ______________________                                       

             Alen Radojkovič 
 

 


