VZOREC

2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, Davčna št.:
SI91611369, Matična št.: 7096283000, ki jo zastopata: generalni direktor Pavle Hevka in
direktor Iztok Černoša, (v nadaljevanju: »naročnik«)

in
Kupec (NAZIV+NASLOV)___________, Matična številka/EMŠO: ________, ID za
DDV/davčna številka: __________, TRR: ________, ki ga zastopa __________ (dalje: kupec)

sklepata naslednjo

POGODBO O PRODAJI GOZDNI LESNIH SORTIMENTOV

1. člen
Uvodne ugotovitve
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 pogodbeni stranki to pogodbo sklepata z namenom urediti medsebojne pravice in
dolžnosti glede prodaje lesa;
2. člen
Predmet prodaje in cena
Predmet prodaje so gozdni lesni sortimenti (GLS), s katerimi razpolaga 2TDK d.o.o.
Kupec kupi naslednje GLS (navedene so ocenjene bruto in neto količine za posamezne
drevesne vrste) in po naslednji ceni, ki je določena v obliki »pavšalnega zneska«:
Odsek viadukt Gabrovica – predvkop T3a les deponiran ob cestnem viaduktu Črni Kal
Drevesna vrsta Lesna masa v m3 bruto Lesna masa v m3 neto
Črni

271,41

230,79

Robinija

2,19

1,93

Poljski brest

0,12

0,11

Češnja

0,17

0,15

Črni gaber

13,97

12,29

Topol/Breza

3,63

3,19

Mali jesen

3,72

3,27
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Puhasti hrast

13,55

11,92

SKUPAJ:

308,76

263,65

Pogodbena cena:
Odsek viadukt Gabrovica – predvkop T3a

EUR

Skupaj brez DDV:

EUR

DDV 22%:

EUR

Skupaj z DDV:

EUR

V pogodbenih cenah so zajeti vsi stroški in dajatve povezane z izvedbo odprodaje.
Pogodbena cena je fiksna in nespremenljiva za ves čas trajanja izvedbe odprodaje in zajema
izvedbo vseh potrebnih storitev, ki so podrobneje opredeljene v tej pogodbi in njenih sestavnih
delih. Pogodbena cena vključuje morebitne pozitivne ali negativne odmike od ocenjenih količin
in je neodvisna od končnih dejansko prevzetih količin gozdnih lesnih sortimentov.
3. člen
Čas, kraj in način dobave oz. izročitve GLS
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko kupec GLS iz 2. člena prevzame šele po plačilu
celotne kupnine po tej pogodbi ter da kupec postane lastnik GLS iz 2. člena te pogodbe šele ob
izpolnitvi obveznosti po tem odstavku.
Prodajalec je dolžan kupcu zagotoviti prevzem kupljenih GLS takoj po tem, ko le to preide v last
kupca, kot je določeno v prejšnjem odstavku. GLS je dolžan kupec prevzeti v roku 5 dni od
dneva, ko GLS preide v njegovo last, sicer je dolžan plačati stroške ležarine v znesku 0,01
EUR/m3 + DDV za vsak dan zamude.
O prevzemu in odpremi GLS mora biti predhodno obveščena pooblaščena oseba
naročnika/prodajalca, 2TDK d.o.o. Kraj prevzema je kraj, kjer se nahajajo posamezni GLS na
odseku viadukt Gabrovica – predvkop T3a.
Prevoz prevzetih GLS je dolžan zagotoviti kupec. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo
kupec sam neposredno ali posredno, to je preko prevoznika, ki ga izbere za izvedbo prevoznih
storitev v zvezi z GLS iz 2. člena te pogodbe, upošteval uveljavljeni režim (npr. nakladanja in
razkladanja, prevoznih koridorjev, delovni čas, najava in registracija prihoda itd.) na skladiščih
ene ali druge stranke oz. režim na najetih skladiščih. Kupec se pri tem zavezuje, da bo
prevoznika, ki ga izbere, poučil o dolžnosti spoštovanja uveljavljenih režimov na skladiščih.
Kakšen je uveljavljen režim na posameznem skladišču, se je dolžan poučiti kupec.
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da morata vsaka v okviru svojih pristojnosti pri dobavi GLS
iz 2. člena te pogodbe izvajati 17.b in 17.c člen veljavnega Zakona o gozdovih (Ur. l. RS, št.
30/93 s sprem.-dalje: ZG) v zvezi s spremljanjem sledljivosti prometa z GLS, torej izpolniti
dolžnosti glede pridobitve, uporabe in hrambe prevoznega dokumenta, kot to zahteva ZG.
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4. člen
Način plačila, zapadlost, izstavitev računa
Kupec je dolžan kupnino plačati 2TDK d.o.o. najkasneje v roku 5 dni po sklenitvi te pogodbe in
izstavitvi predračuna s strani naročnika/prodajalca, pri čemer je plačilo celotne kupnine v tem v
roku bistvena sestavina te pogodbe.
V kolikor kupec kupnine ne plača v dogovorjenem roku, lahko 2TDK d.o.o. GLS iz 2. člena te
pogodbe proda drugemu kupcu. V primeru nastanka škode je 2TDK d.o.o. upravičena od kupca
terjati plačilo celotne vrednosti do višine nastale škode.
2TDK d.o.o. za prodane GLS iz 2. člena te pogodbe kupcu izstavi predračun ob sklenitvi
pogodbe ali najkasneje v 1 (enem) dnevu po sklenitvi pogodbe. Kupec ima pravico predračun
reklamirati v roku 1 (enega) dne od dneva prejema predračuna. Kupec lahko reklamira le
napake v navedbi višine kupnine, pri tem pa najkasneje ob zapadlosti plačati nesporni del
kupnine.
Reklamacija predračuna iz razloga stvarnih (npr. količine, kvalitete ipd.) in pravnih napak ni
dopustna. Jamčevanje za te napake je s 6. členom te pogodbe izključeno, zaradi česar je kupec
dogovorjeno kupnino po tej pogodbi v vsakem primeru dolžan plačati.
V primeru zamude kupec dolguje tudi zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti dalje do
plačila.
Po izpolnitvi pogojev iz prvega odstavka 3. člena Pogodbe, bo naročnik kupcu izstavil račun.
5. člen
Zagotovitev prevzema
Kupec postane lastnik GLS iz 2. člena te pogodbe šele proti plačilu celotne kupnine. Do tedaj
GLS iz 2. člena te pogodbe ne sme odpeljati oz. mu 2TDK d.o.o. do tedaj ni dolžna zagotoviti
prevzema.
Po prejetem plačilu kupnine mora 2TDK d.o.o. kupcu nemudoma zagotoviti možnost prevzema
kupljenih GLS, pri čemer pa ne zagotavlja, da bodo prevzete točno v 2. členu te pogodbe
navedene količine, saj gre zgolj za ocenjene količine GLS. Možni so pozitivni in negativni odmiki
od ocenjenih količin, ki pa so že zajeti v pogodbeno vrednost.
6. člen
Stvarne in pravne napake
Pogodbeni stranki odgovornost in jamčevanje 2TDK d.o.o. za pravne in stvarne napake
dobavljenih GLS s to pogodbo izključujeta, saj je to skladno z namenom prodaje lesa.
Kupec je bil z določili razpisnih pogojev seznanjen, kje in kdaj lahko pregleda GLS iz 2. člena
te pogodbe, te GLS je tako kupil na način »videno-kupljeno«.

7. člen
Poslovna skrivnost
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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.
8. člen
Veljavnost, prenehanje in spremembe pogodbe
Pogodba se sklepa za enkratni pravni posel prodaje GLS iz 2. člena te pogodbe.
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 GLS 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 GLS 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
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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.
9. člen
Reševanje medsebojnih sporov, uporaba prava, splošni pogoji poslovanja
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.
10. člen
2TDK d.o.o. izjavlja, da material ne prihaja iz območij in virov, navedenih v standardu FSC STD30-010, natančneje:
- iz področij, kjer so kršene državljanske in/ali tradicionalne pravice;
- iz gozdov visoke ohranitvene vrednosti (HVCF), ki niso certificirani FSC;
- les iz gensko spremenjenih rastlin;
- les, ki je bil nezakonito posekan;
- les iz naravnih gozdov, ki so bili preoblikovani v nasade ali v druge negozdne oblike.
11. člen
Skrbnik pogodbe
Skrbnik te pogodbe na strani 2TDK d.o.o. je
__________________,
________________, na strani kupca pa _______________________,
__________________.

kontakt:
kontakt

12. člen
Protikorupcijska klavzula
Pogodba, pri kateri 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 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 organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki
ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična.
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.
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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 družbe.
13. člen
Varovanje osebnih podatkov
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta pri svojem delu spoštovali določbe Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 (v nadaljevanju uredba) o
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ter zagotovili, da so osebe, ki obdelujejo
osebne podatke zavezane k zaupnosti.
14. člen
Pogodba je sklenjena in 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, __________

Prodajalec:
2TDK d.o.o.

____________________________

Kraj in datum: _______________

Kupec:
___________________________

___________________________

_____________________________
Priloge:
- Povabilo za oddajo ponudbe »Odprodaja gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti
Republike Slovenije- 2TDK , št. 04/2021« z dne __________;
- Cenitveno poročilo o oceni vrednosti gozdnih lesnih sortimentov na podlagi odločbe
Zavoda za gozdove Slovenije o krčitvi gozda zaradi gradnje objekta številka 3408-142316-U026/21-2 z dne 13.09.2021,
- Ponudba št. ____________ z dne ______________;
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