OSNUTEK!
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, matična št.: 7096283000, ID
za DDV.: SI91611369, , ki jo zastopata: generalni direktor Pavle Hevka, mag. in direktor mag. Božo
Emeršič, MBA, (v nadaljevanju: »prodajalec«)
in
______________________, ____________________, matična št: __________, ID za DDV: __________,
ki jo zastopa ________________ (v nadaljevanju: kupec)
sklepata naslednjo:

POGODBO O PRODAJI APNENCA
Št. ___________
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
 da je bil kupec izbran na podlagi izvedenega postopka javnega zbiranja ponudb, v skladu s
Povabilom za oddajo ponudbe z dne _________, ki je sestavni del te pogodbe (Priloga 1);
 da je predmet te pogodbe prodaja snovno mineralne surovine - apnenca, ki ima okoljsko status
ostanka proizvodnje, ki se lahko šteje za stranski proizvod (v nadaljevanju: apnenec) in ima tržno
vrednost;
 da je sestavni del te pogodbe tudi Ponudba kupca št. ________ z dne _______ (Priloga 2);
 da pogodbeni stranki to pogodbo sklepata z namenom urediti medsebojne pravice in dolžnosti
glede prodaje apnenca.
2. člen
Predmet pogodbe je prodaja ________ m3 apnenca v raščenem stanju oziroma ________ ton (ob
upoštevanju koeficienta pretvorbe 1m3= 2,5t) apnenca, ki je oziroma bo nastal pri izkopu predorov na
trasi drugega tira železniške proge Divača – Koper.
Kupec kupi apnenec po naslednji ceni, ki je določena v obliki »cena na tono brez DDV«:



Cena na tono brez DDV: ________ EUR,
Cena na tono z DDV:
_______ (zaokroženo na dve decimalki),



Pogodbena vrednost brez DDV: ________ EUR,Pogodbena vrednost z DDV: ______ EUR.

Pogodbena cena je fiksna in nespremenljiva za ves čas trajanja pogodbe.
Strošek odvoza apnenca iz lokacije prodajalca je strošek kupca.
Koncesnina za prodani apnenec je strošek prodajalca.
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3. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo kupec apnenec iz 2. člena te pogodbe lahko prevzel po plačilu
celotne kupnine.
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo kupec v lastni režiji ali s prevoznikom odpeljal apnenec iz lokacije
prodajalca.
Pri odvozu apnenca mora biti prisotna pooblaščena oseba prodajalca oziroma z njegove strani
pooblaščena oseba. Kupec se zavezuje, do bo pri odvozu apnenca upošteval uveljavljeni režim prodajalca
oziroma njegovih izvajalcev gradbenih del na gradbišču drugega tira (npr. nakladanja in razkladanja,
prevoznih koridorjev, delovni čas, najava in registracija prihoda itd.).
Datume in količino posameznega odvoza apnenca bosta pogodbeni stranki določali sprotno, v odvisnosti
od kupčeve trenutne potrebe po apnencu in prodajalčeve trenutne zaloge apnenca, o čemer se
pogodbeni stranki zavezujeta medsebojno pravočasno obveščati, najmanj 8 dni pred predvidenim
dnevom odvoza apnenca. Pogodbeni stranki okvirno določita, da bo predvideni termin odvoza apnenca
v drugi polovici leta 2022.
Posamezni odvoz apnenca bosta pooblaščena predstavnika strank te pogodbe potrdila s podpisom
prevzemnega zapisnika.
4. člen
Prodajalec se zavezuje:





v dogovorjenem terminu zagotoviti prodajalcu apnenec v dogovorjeni količini in ustrezni
kvaliteti;
ob prevzemu materiala kupcu zagotoviti potrebno dokumentacijo;
kupca sproti in ažurno obveščati o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na kvalitetno in
pravočasno izpolnitev prodajalčevih obveznosti po tej pogodbi;
kot dober strokovnjak izpolniti vse obveznosti in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev
obveznosti iz te pogodbe.
5. člen

Kupec se zavezuje, da:






bo prevzemal kupljeni apnenec, v skladu s predhodno usklajenim planom dobave izkopanega
materiala;
ima oziroma bo imel za lokacijo ali lokacije, kamor bo kupec oz. njegov pooblaščeni izvajalec
transporta dostavljal kupljen apnenec, pridobljena vsa zakonsko zahtevana dovoljenja;
bo v celoti spoštoval »Izjavo ponudnika/kupca«, ki je kot obrazec št. Obr-1b (v nadaljevanju:
izjava) sestavni del ponudbe kupca. V primeru, da se ugotovi, da kupec ne spoštuje izjave,
oziroma ne izpolni svojih obvez iz podane izjave, je dolžan prodajalcu povrniti vse stroške, ki mu
bodo morebiti nastali zaradi kršitve kupčevih obvez iz izjave ter vso drugo morebitno nastalo
škodo;
bo prodajalca sproti in ažurno obveščal o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na kvalitetno in
pravočasno izpolnitev kupčevih obveznosti po tej pogodbi;
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bo kot dober strokovnjak izpolnil vse obveznosti in storil vse, kar je potrebno za izvršitev
obveznosti iz te pogodbe;
bo v roku poravnal svoje finančne obveznosti po tej pogodbi.
6. člen

Prodajalec bo kupcu za kupljeni apnenec v roku 8 dni pred dogovorjenim odvozom izdal predračun za
kupljeni material.
Kupec je dolžan kupnino plačati najkasneje v roku 8 dni po izstavitvi računa s strani prodajalca.
V primeru zamude kupec dolguje tudi zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti dalje do plačila.
7. člen
Prodajalec jamči, da bo kupljeni apnenec ustrezne kvalitete. V primeru, da kupec meni, da temu ni tako,
lahko apnenec zavrne. Če se ob pregledu apnenca s strani pooblaščenega nadzornega inženirja glavnih
gradbenih del drugega tira, sklop 1,kasneje izkaže, da je zavrnjeni apnenec ustrezne kvalitete, stroške
zavrnitve krije kupec, v nasprotnem primeru pa prodajalec.
8. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta varovali dokumente in podatke, ki so v skladu z zakonom in s
to pogodbo določeni kot državna, uradna, vojaška ali poslovna tajnost oziroma skrivnost.
Pogodbeni stranki bosta poleg skrivnosti iz prejšnjega odstavka kot skrivnost varovali tudi druge podatke
iz poslovno občutljivih dokumentov, ki lahko kateri od pogodbenih strank povzročijo občutno škodo, če
bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.
Za namene varovanja skrivnosti iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena pogodbe pogodbeni stranki
podatek v dokumentu vidno označita kot skrivnost ali kako drugače zagotovita, da je drugi pogodbeni
stranki jasno razvidna narava podatka. Kolikor je to potrebno za varstvo poslovne skrivnosti, ki se nahaja
v posameznem dokumentu, lahko stranki na dokumentu označita, da vsebina celotnega dokumenta
predstavlja skrivnost.
Če bodo v skladu s prejšnjo točko kot zaupno označeni podatki ali dokument, ki po mnenju pogodbene
stranke, ki vpogleda v dokument, ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, se drugo pogodbeno stranko
pozove, da dokaže utemeljenost oznake zaupnosti. Če pozvana pogodbena stranka v roku, ki ne sme biti
krajši od tri dni, ne predloži pisne izjave, se šteje, da je umaknila oznako zaupnosti.
Ne glede na to ali so podatki označeni kot skrivnost se za poslovno skrivnost štejejo vsi podatki, za katere
je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Pogodbena stranka je
odgovorna za izdajo poslovne skrivnosti, če je vedela ali bi morala vedeti za tako naravo podatkov.
9. člen
Pogodba se sklepa za obdobje do prevzema celotne količine kupljenega apnenca.
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10. člen
Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pri čemer je sestavljena v 2 enakih
izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po 1 izvod.
Pogodba lahko preneha v naslednjih primerih:
- po sporazumu obeh pogodbenih strank,
- z odstopom od pogodbe v primerih, kot jih kot možnost za pogodbeni stranki predvideva Obligacijski
zakonik (Uradni list RS, št. 83/2001, v nadaljevanju: OZ),
- v primeru nepravočasnega plačila kupnine po tej pogodbi skladno z določili OZ,
- v primeru nepravočasnega prevzema materiala iz 2. člena te pogodbe skladno z določili OZ.
Pred odstopom od pogodbe je potrebno drugo pogodbeno stranko pisno opozoriti, ter ji omogočiti
primeren rok za odpravo kršitev pogodbe, brez določitve primernega dodatnega roka pa v primeru, ko
kupec prevzem materiala izrecno odklanja ali če izhaja iz okoliščin, da jih ne namerava prevzeti in tedaj,
ko gre za primere insolventnosti. Odstop v vsakem primeru učinkuje z dnem prejema pisne odstopne
izjave in s tem dnem je pogodba tudi razvezana.
Pogodbeni stranki sta soglasni, da je elektronska pošta posredovana prek kontaktnih elektronskih
naslovov, enakovredna drugi pisni komunikaciji. Vsa obvestila in komunikacija, ki se nanaša na operativno
izvajanje te pogodbe, se pošilja skrbniku pogodbe. Vse dopise oziroma obvestila, za katere je v tej pogodbi
določeno, da od njihovega prejema teče določen rok, pa sta si stranki dolžni posredovati priporočeno po
pošti ali po elektronski pošti na naslov vsake pogodbene stranke.
Morebitne spremembe te pogodbe lahko pogodbeni stranki dogovorita le v pisni obliki z dodatkom k tej
pogodbi.
11. člen
Vse medsebojne spore bosta pogodbeni stranki skušali rešiti na miren način. Če spornega vprašanja ne
bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču
v Ljubljani.
Za vsa vprašanja, ki jih ta pogodba ne ureja oz. jih ureja le delno ter tudi za tolmačenje vsebine te
pogodbe, se uporabljajo določila OZ.
12. člen
Skrbnik te pogodbe na strani prodajalca je Alenka Dervarič, tel. št.: ________ , elektronski naslov:
alenka.dervaric@2-tdk.si, na strani kupca pa ________, tel. št.: __________, elektronski naslov:
___________.
13. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da se bosta vzdržali vsakršnega ravnanja oziroma opustitve, pri
katerem kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
pridobitev posla;
sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji;
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za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti; ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je družbi povzročena škoda ali je omogočena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku družbe, posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba
še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.
V primeru ničnosti pogodbe ima pogodbena stranka, ki ni odgovorna za ničnost pogodbe, pravico zoper
nasprotno stranko uveljavljati plačilo odškodnine.
Izvajalec s podpisom te pogodbe izjavlja, da je seznanjen z naročnikovim Etičnim kodeksom, ki je javno
dostopen na spletni strani: www.drugitir.si.
14. člen

Izvajalec mora biti pozoren na vsako nasprotje lastnih interesov z interesi naročnika in mora storiti vse,
da se temu izogne.
Za lastne interese izvajalca se šteje zlasti pridobitev premoženjske koristi zanj ali za povezano družbo,
za njegove člane organov vodenja in/ali nadzora ter njihove družinske člane ter za druge osebe javnega
ali zasebnega prava, s katerimi ima ali je imel poslovne stike. Družinski člani so: zakonec, otroci,
posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu
ali v zunajzakonski skupnosti.
Če izvajalec med izvrševanjem nalog ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, o
tem takoj pisno obvesti naročnika. Ob tem mora takoj prenehati z delom v zadevi, v kateri je prišlo ali
bi lahko prišlo do nasprotja interesov, razen če bi bilo nevarno odlašati.
V primeru, da je ugotovljeno nasprotje interesov, mora izvajalec pred nadaljevanjem dela v zadevi, v
kateri je prišlo do nasprotja interesov, po navodilih naročnika sprejeti ustrezne ukrepe za odpravo
nasprotja interesov, in sicer v roku, ki ga določi naročnik. Če izvajalec nasprotja interesov ne odpravi ali
če tega z ukrepi ni mogoče storiti, naročnik vodenje naloge v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja
interesov, zaupa drugi osebi ali jo opravi sam.
Zaposleni pri naročniku ali izvajalcu, ki sodelujejo pri pripravi, pogajanju, upravljanju ali izvrševanju
pogodbe morajo razkriti morebitni zasebni interes v povezavi z izvajalci pogodbe. V primeru
ugotovljenega nasprotja interesov, ne smejo sodelovati ali sprejemati kakršnihkoli odločitev. Izvajalec
je dolžan voditi evidenco posameznih razkritij, do katere mora naročniku omogočiti dostop in
seznanitev z njegovimi podatki.
Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski
član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, neposredno ali preko drugih
pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali osnovnem
kapitalu.
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15. člen
Pogodba je sklenjena v štirih (4) enakih izvodih od katerih prejme vsaka stranka po dva (2) izvoda.
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Kot datum sklenitve pogodbe se šteje
datum zadnjega podpisa pogodbenih strank na tej pogodbi.

Kraj in datum: Ljubljana, __________

Kraj in datum: ______, __________

Prodajalec:

Kupec:

2TDK d.o.o.

________________

Pavle Hevka
Generalni direktor

Mag. Božo Emeršič, MBA
Direktor

Priloge:
- Povabilo za oddajo ponudbe »Odkup ________ iz predorov drugega tira Divača Koper, št.
________« z dne ________ ;
- Ponudba št. _________z dne _______
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