VZOREC POGODBE

PRODAJALEC:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije št. 4, 3000 Celje, ki jo zastopa
uprava. Uprava je s pooblastilom z dne ………. pooblastila za podpis te pogodbe Nenada Pašića.
Identifikacijska številka za DDV: SI92473717
Matična številka: 5814251
Transakcijski račun številka: SI56 0510-0800-0069-735 pri A banki d.d.
(v nadaljevanju DARS d.d.)
in
KUPEC:
___________________________________________________, ki ga zastopa
__________________________
Identifikacijska številka za DDV / Davčna št.: ___________________
Matična številka / EMŠO: __________________
Transakcijski račun številka: _____________________________, odprt pri banki
_______________________ .
(v nadaljevanju kupec)
sklepata naslednjo

PRODAJNO POGODBO št. _________
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata:
da je DARS d.d. izvedel postopek javnega zbiranja ponudb za prodajo neaktivnih osnovnih
sredstev na podlagi objave razpisa na svoji spletni strani od ________ do ________.
da je DARS d.d. izvedel odpiranje ponudb dne ________,
da je DARS d.d. na podlagi sklepa uprave št. ________ z dne ________ izbral kupca - ponudnika,
ki je ponudil najvišjo ceno za__________________.

II. PREDMET POGODBE
2. člen
Prodajalec v skladu s to pogodbo prodaja, kupec pa po sistemu ″videno-kupljeno″ kupi:
_____________________________

III. POGODBENA VREDNOST
3. člen

Pogodbena vrednost nakupa iz 2. člena znaša: ________________ EUR
(z besedo:
______________________________________________ 00/100 evrov)
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Neto vrednost: ________________ EUR
22% DDV:
________________ EUR.
Pogodbena vrednost za motorna vozila ne vključuje stroška storitev pri prenosu lastništva, ki jih nosi
kupec.

IV. ROK IN NAČIN PLAČILA
4. člen
Kupec je dolžan poravnati kupnino, zmanjšano za znesek vplačane kavcije, v roku 8 dni po izstavitvi
predračuna, ki ga bo prodajalec izstavil takoj po uveljavitvi pogodbe. V kolikor kupnina ni poravnana v
roku 8 dni od izstavitve predračuna, to pomeni, da je kupec odstopil od pogodbe in kavcija se mu ne
vrne.

V. ROK IN NAČIN PREVZEMA
5. člen
Kupec se obvezuje, da bo, ob predložitvi potrdila o plačani kupnini, predmet pogodbe prevzel
najkasneje v roku 10 dni po plačilu. Po predhodnem dogovoru o datumu in uri prevzema ga bo skupaj
z dokumenti prevzel na lokaciji, kjer se nahaja. V primeru, da kupec ne prevzame predmeta pogodbe
v navedenem roku, nosi vso odgovornost za njegovo uničenje oziroma poškodovanje, prodajalec pa
ga lahko odstrani oziroma ga da v hrambo tretji osebi na račun kupca.
Kot dan plačila oziroma izpolnitve kupčeve obveznosti šteje dan, ko je izdano potrdilo banke, da je
račun plačan.

VI. POOBLAŠČENE OSEBE
6. člen
Predstavnik oz. pooblaščena oseba prodajalca za izvajanje te pogodbe je Nenad Pašić p.p., vodja
oddelka za prodajo in marketing, tel. 01/300-98-68; nenad.pasic@dars.si, prodaja@dars.si
Predstavnik
oz.
pooblaščena
oseba
kupca
je
_____________________________,
tel:___________________ .

VII. REŠEVANJE SPOROV
7. člen
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki najprej skušali
rešiti sporazumno.

Stran 2 od 3

VZOREC POGODBE

Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti na način iz predhodnega odstavka, lahko vsaka pogodbena
stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

VIII. OSTALE DOLOČBE
8. člen
Ta pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih in je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih
strank, pri čemer se za datum sklenitve in uveljavitve šteje zadnji datum podpisa pogodbe. Kupec
prejme enega (1), prodajalec pa dva (2) podpisana izvoda pogodbe.

________________, dne ________________

Ljubljana, dne ________________

KUPEC:
________________

PRODAJALEC:
DARS d.d.

________________
(žig in podpis)

po pooblastilu uprave
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