Pogodba št……….

P O G O D B A št………,

ki jo skleneta

KUPEC:

in

PRODAJALEC:

Premogovnik Velenje d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320 Velenje
ID DDV: SI 92231217
Matična številka 5040361,
ki ga zastopata direktor družbe Aleš Logar, mag. posl. ved in generalni
direktor družbe dr. Janez Rošer
TRR 03176 10001 49505

o medsebojnem sodelovanju pri odkupu odpadnih surovin, na podlagi končne vrednosti
ponudbe št. ……, iz naslova pogajanj, ki so bila v Velenju ob 00.00 uri, na lokaciji…………
Poz.

Št.
odpadka

Interna oznaka

Količine za prodajo (ton)

1

19 12 02

Sekcije

600

2
3
4

19 12 02
19 12 02
19 12 02

70
4
100

5

19 12 02

6
7

19 12 03
12.01 01

Drobno železo, objemke
Odrezki
Razno
Mešano železo, tirnice,
armaturne palice
Odpadni jamski kabli
Odpadna žlindra
Podajalnik z vrtalno
garnituro GTA 7600B
Podajalnik panelov Metalna
P-01
Podajalnik lokov HPL-2 –
ESO

80
10
4
3
4
4
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Hidravlični agregat KSP
Vilice s podstavkom GPK
Reduktor hidravlike GPKPV
Črpalka Jastrebac VPRN
250
Scharf VDL + razni deli
Obračalnik jamskega
vozička
Vrv Jeklena

1
5
0,2
3
23
5
14
930,2

Ocenjena vrednost odprodaje odpadnega materiala je ……….. EUR brez DDV.
DDV na podlagi 76. a člena ZDDV-1 plača naročnik (obrnjena davčna obveznost).
1.člen
Stranki z dogovorom urejata medsebojna poslovna razmerja pri odkupu odpadnih surovin.
2.člen
Rok izvedbe odvoza odpadnih kovin je do najkasneje x.x.2021 Kupec je dolžan zagotoviti
odvoz po predhodnem dogovoru s prodajalcem.

3.člen
Kupec ima veljavno okoljevarstveno dovoljenje oz. potrdilo o vpisu v evidenco št. …… za
opravljanje te dejavnosti od Ministrstva za okolje in prostor.
4.člen
Cene odkupa odpadnega materiala so določene s končno ponudbo z dne ………., ki je tudi
priloga k tej pogodbi. V ceni je zajet strošek nakladanja in razreza kupca.
Obračun se bo izvedel po dejansko predanih količinah odpadkov. Pri sklopih je
dovoljeno odstopanje med ocenjeno količino in dejansko prodano količino
odpadnega materiala ± 15% od ocenjene količine (± ).
5. člen
Kupec pošlje
prodajalcu prevzemni list za vse prevzete količine. Postopek
prodaje/prevzema odpadkov se izvede na podlagi dogovora med
naročnikom in
prevzemnikom.
Spremna
dokumentacija
predaje/prevzema
so
tehtalni
list,
dobavnica/prevzemnica in evidenčni list ravnanja z odpadkom.
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6.člen
Kupec se zavezuje, da bo prevzet odpadni material plačal v …. dneh na račun prodajalca,
od dneva prejema pravilno izstavljenega računa.
Kupec se zavezuje, da bo ob podpisu pogodbe predal prodajalcu izvršnico za zavarovanje
svojih plačil po tej pogodbi, in sicer v višini ocenjene vrednosti navedene na začetku te
pogodbe.
Prodajalec lahko uveljavi izvršnico, če katerikoli račun (izdan na podlagi te pogodbe) ne bo
plačan v roku iz prvega odstavka.
Pridržek lastninske pravice
Blago, ki ga prodajalec dobavi kupcu, ostane last prodajalca do polnega plačila kupnine,
vključno z vsemi spremljajočimi stroški. Pridržek lastninske pravice velja za vse blago, ki ga
je prodajalec izročil kupcu, do celotnega plačila obveznosti kupca. Kupcu je prepovedana
prodaja, predelava ali vsakršno razpolaganje z blagom, ki je predmet pridržka lastninske
pravice. Pridržek lastninske pravice velja tudi za blago, ki ga je kupec že predelal.
Pridržek lastninske pravice velja tudi za vse dobavljeno blago do celotne izpolnitve odprtih
terjatev, ki izhajajo iz vseh skupnih medsebojnih pravnih poslov s kupcem. Kupec je dolžan
izpolniti vse potrebne formalnosti za zaščito blaga s pridržkom lastninske pravice.
Prepovedan je zaseg ali poravnava zavarovanja, ki vsebuje blago s pridržkom lastninske
pravice, v korist tretjih oseb.
V primeru zasega zaradi plačilne nesposobnosti ali drugih zahtevkov glede blaga s
pridržkom lastninske pravice s strani tretjih oseb, je kupec zavezan uveljaviti lastninsko
pravico prodajalca in ga o tem takoj obvestiti.
Prodaja bo izvedena po načelu videno – kupljeno, kupec ni upravičen kasnejšega
uveljavljanja vidnih ali skritih napak ali drugih pomanjkljivosti.
7.člen
Dogovorjeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno, če sporazum ne bo
dosežen je za reševanje sporov stvarno pristojno sodišče po sedežu prodajalca.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

8.člen
Pogodbene stranke se zavežejo, da ne bodo obljubile, ponudile ali dale kakršnekoli
nedovoljene koristi posredno ali neposredno kateremu koli predstavniku ali posredniku
pogodbene stranke, z namenom pridobitve posla, sklenitve posla pod ugodnejšimi pogoji,
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opustitve dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali zaradi kakršnegakoli
drugega ravnanja ali opustitve, s katerim je pogodbeni stranki povzročena škoda ali bi bila
omogočena pridobitev nedovoljene koristi pogodbeni stranki, njenem zastopniku,
predstavniku ali posredniku.
V primeru storitve ali poskusa storitve kateregakoli dejanja iz prejšnjega odstavka, je že
sklenjena pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da ni bila sklenjena.

9.člen
Pogodba je napisana v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod.
Pogodba stopi v veljavo s podpisom obeh pogodbenih strank.

Priloge:
- Končna ponudba kupca
- Zapisnik pogajanja
- Pisni sporazum VZD
- Izjava zunanjega izvajalca

……………, ___________________

KUPEC:

Direktor

Velenje, _________________

PRODAJALEC:
Premogovnik Velenje, d.o.o.
Direktor družbe
Aleš Logar, mag.posl.ved
Generalni direktor družbe
dr. Janez Rošer
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