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KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE     
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR     
Vinarska ulica 14 
2000 MARIBOR 

 

 

ŠTEVILKA: 1-1/39-2015 

Datum:     5. 10. 2015 

 

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 

V SKLADU Z 71. ČLENOM Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5, 19/2014 in 
90/2014-ZDU-1I; v nadaljevanju ZJN-2). 
 

1. Povabilo k oddaji ponudbe 

2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe 

3. Tehnične specifikacije za novi traktor – priloga št. 1 

4. Ponudba – obr. št. 1 

5. Izjava o izpolnjevanju pogojev – obr. št. 2 

6. Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev – obr. št. 3 

7. Predračun – obr. št. 4 

8. Vzorec Kupoprodajne pogodbe – obr. št. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE     
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR     
Vinarska ulica 14 
2000 MARIBOR 
 
Številka: 1-1/43-2015 
Datum:   5. 10. 2015 
 
 

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

 
 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je na Portalu javnih 
naročil dne, _______, pod številko objave NMV_____/____, objavil obvestilo o javnem naročilu (v 
nadaljevanju javni razpis), predmet razpisa: »Nabava novega traktorja«, po postopku oddaje 
naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 
12/2013-UPB5, 19/2014 in 90/2014-ZDU-1I; v nadaljevanju ZJN-2). 
 
Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. 
 
Kontaktna oseba s strani naročnika je Anica Kirić, e pošta: anica.kiric@kmetijski-zavod.si. 
 
Ponudbe je treba oddati najkasneje do 15. 10. 2015 do 13.00 ure na naslov: KGZS – ZAVOD MB, 
Vinarska ulica 14, 2000 Maribor. 
 
Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA« in z navedbo 
predmeta javnega naročila. Na hrbtni strani kuverte mora biti naslov ponudnika. 
 
Vse nepravočasno predložene ponudbe bodo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte 
vrnjene ponudnikom z navedbo, da so prepozne. 
 
Javno odpiranje ponudbo bo: 
 
Dne 16. 10. 2015 ob 11.00 uri v  sejni sobi KGZS – ZAVODA MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor. 
 
Predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb predložiti pisna 
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. 
 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
         Direktor KGZS – ZAVODA MB 
         Dr. Stane Klemenčič 
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KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE     
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR     
Vinarska ulica 14 
2000 MARIBOR 

 

Številka: 1-1/44-2015 

Datum: 1. 10. 2015 

 

NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE: 

NAVODILA ZA 

IZDELAVO PONUDBE 

1. člen 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je na Portalu javnih 

naročil dne, _________, pod številko objave NMV______/_____, objavil obvestilo o javnem naročilu 

(v nadaljevanju javni razpis), predmet razpisa: »Nabava novega traktorja«, po postopku oddaje 

naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 

12/2013-UPB5, 19/2014 in 90/2014-ZDU-1I; v nadaljevanju ZJN-2). 

2. člen 

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, 

ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. 

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.  

3. člen 
Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo: 

 ponudbo/obrazec ponudbe; 
 izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije za izvedbo javnega 

naročila; 
 dokumentacijo iz 8. člena navodil za izdelavo ponudbe; 
 dokumentacijo iz 9. člena navodil za izdelavo ponudbe; 
 Bianco menico z menično izjavo; 
 parafiran vzorec pogodbe; 

 
4. člen 

Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih 

naročil najpozneje tri dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.  

Kontaktna oseba naročnika bo pisno preko Portala za javna naročila odgovorila na vsa vprašanja v 

zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz prejšnjega odstavka. 

 



Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse 
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje tri dni pred rokom za 
oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana 
preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo 
ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in 
obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka 
za oddajo ponudb. 
 

Sestanka s ponudniki ne bo. 

5. člen 

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve in dopolnitve 

formalno nepopolnih ponudb ter druge informacije o javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni 

osebi ponudnika, navedeni v ponudbi. 

6. člen 

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – 

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor. 

Na kuverti mora biti vidna oznaka »Ponudba za izvedbo aktivnosti javnega naročila: »Nabava novega 

traktorja« in številka objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil z navedbo predmeta naročila. 

Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem naročilu, in 

bodo pravilno označene. 

7. člen 

Ponudnik mora ponuditi v blago iz tehnične specifikacije za novi traktor (Priloga 1). 

8. člen 

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: 

A. Osnovna sposobnost: 

1. Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen 

zaradi kaznivih dejanj, ki so navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.  

2. Da ponudnik ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami. 

3. Da ima ponudnik na dan oddaje ponudbe poravnane zapadle obveznosti v zvezi s plačilom 

prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. Ponudnik lahko ima neplačane obveznosti le 

do višine 50 evrov. 

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2) 

4. Da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek prisilne 

poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. 



5. Da ponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in 

sodišče o tem predlogu še ni odločilo. 

6. Da ponudnik ni bil obsojen s pravnomočno sodbo v katerikoli državi za postopek v zvezi z njegovim 

poklicnim ravnanjem. 

7. Da ponudniku ni bilo na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša 

kršitev poklicnih pravil.  

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2) 

B. Poklicna sposobnost: 

9. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v 

kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. 

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2) 

10. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 

javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje 

potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, 

opravljali storitev.  

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2) 

C. Ekonomska in finančna sposobnost: 

11. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov. 

Dokazilo: potrdilo banke, ki vodi ponudnikov TRR, iz katerega izhaja, da ponudnik v zadnjih 6 

mesecih  ni imel blokiranega TRR. Če ima ponudnik več TRR, mora predložiti toliko potrdil, kolikor 

ima računov. Potrdilo ne sme biti starejše več kot 30 dni šteto od dneva predvidenega za oddajo 

ponudbe. 

12. Ponudnik mora nuditi najmanj 30-dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem pravilno izstavljenega 

računa.  

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2) 

 
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz 8. 

člena teh navodil in predložili ustrezna dokazila oz. izjave. 

 
9. člen 

Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni 

pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Potrdilo iz 11. točke 8. člena navodil je lahko v kopiji, vendar 

mora ustrezati vsebini originala. 

 
 



10. člen 
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja cena ponudbenega predračuna. 

Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške, DDV, 

popuste in rabate.  

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. 

Ponudniki morajo ponuditi vse vrste blaga iz tehnične specifikacije za novi traktor. Naročnik bo vse 
ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh vrst blaga iz tehnične specifikacije za novi traktor, izločil iz 
ocenjevanja ponudb.  
Pripisi v ponudbeni predračun niso dovoljeni. 
Cene iz ponudbenega predračuna so za obdobje dvanajstih mesecev od podpisa pogodbe fiksne.  

11.  člen 
Naročnik lahko izvede še en krog pogajanj, če bo ocenil, da bi tako lahko pridobil še ugodnejšo 
ponudbo.  

12. člen 

Ponudnik mora predložiti bianco menico z menično izjavo za resnost ponudbe (OBR-3) v višini 1000 

EUR.  

Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe v naslednjih primerih: 

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v 
ponudbi, 

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove 
ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami Navodil 
ponudnikom za izdelavo ponudbe, 

- če ponudnik po sklenitvi pogodbe v roku ne predloži garancije za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti. 

Menična izjava za unovčitev menice mora biti v originalu. 

 

13. člen 

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Če je v razpisni dokumentaciji določena blagovna znamka 

lahko ponudnik ponudi tudi drugo vrsto blaga, ki je enakovredno razpisanemu blagu. 

 

14. člen 

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali 

pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. 

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti 

posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega 

naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej 

javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Zgoraj navedeni pravni akt 

stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik. 



V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje 

pogojev iz 8. člena teh navodil za osnovno, poklicno in ekonomsko finančno sposobnost, ugotavljal za 

vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.  

15. člen 

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in 

zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo 

pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. 

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno 

dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti 

označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. 

16. člen 

Ponudba mora veljati do vključno 30.12.2015. 

17. člen 

Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na zadnji strani parafirati in žigosati. 

18. člen 

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v 

postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 in 63/2013, v nadaljevanju ZPVPJN) 

vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali 

bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v revizijskem zahtevku v 

predrevizijskem postopku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja. 

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno 

dokumentacijo vplačati takso v znesku 1500 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št. SI56 0110 0100 

0358 802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-

_____________. 

Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v 

predrevizijskem postopku v petih delovnih dneh od objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o 

dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če s tem obvestilom 

spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, vendar najkasneje 

do roka za oddajo ponudbe. Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se vloži v dveh izvodih 

pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo v predrevizijskem postopku vlagatelj obvesti tudi 

Ministrstvo za finance. Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se pošlje naročniku po pošti 

priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. 

 

        Direktor: 

        Dr. Stane Klemenčič 

 

 



Priloga št. 1 

 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA NOVI TRAKTOR 

NABAVA TRAKTORJA 

1. MOTOR: 

 3 valjni turbo motor 53 – 55 kW, 

 2900 – 3100 cm3 
 

2. MENJALNIK: 

 Prenos 12 + 12, kot Synchro Shuttle prenos, 40 km/h, 
 

3. POGON: 

 Samozaporni diferencial, 

 Elektro-hidravlični vklop zapore zadnjega diferenciala, 

 Elektro hidravlični vklop 4 WD, 
 

4. HIDRAVLIČNI SISTEM: 

 Dva hidravlična distributorja (4 spojke) 

 Hidravlična črpalka 50 - 52 l/min, 

 Mehansko upravljanje hidravlične dvigalke, 

 Dodatni (tretji) hidravlični distributor 
 

5. KARDANSKA GRED: 

 Priključna gred 540/540 E s hidravličnim vklopom 
 

6. KOLESA: 

 Pnevmatike 280/70R16 / 360/70R24 
 

7. DIMENZIJE IN TEŽA: 

 Minimalna razdalja od tal pod prednjo premo 275 mm,  

 Širina do 1775 mm 

 Dolžina 3400 – 3500 mm 

 Skupna teža 2200 – 2500 kg 

 Medosna razdalja max. 1900 mm 
 

8. OSTALO: 

 Zložljiv varnostni lok 

 Ventil za hidravlično zaviranje priklopnika 

 Hitrozapenjalni konci dvižnih rok 

 Hidro-mehansko vzmeten voznikov sedež 

 Rotacijska luč 

 Prednji nosilec uteži 

 Nastavljiva vlečna kljuka tip »C« 

 6 x 30 kg uteži 

 Nasadna kabina s klimatsko napravo in filtrom z aktivnim ogljem. 
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OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE     

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR      OBR-1 
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Ponudnik ____________________ 
 
________________________________ 
 
Naročnik ____________________ 
 
________________________________ 
 

 

P O N U D B A št. ____________ 

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ______________, pod številko 

objave NMV______________, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno 

dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.  

Podatki o gospodarskem subjektu: 

Firma oz. ime 

 

 
Zakoniti zastopnik 

 

 
Davčna številka 

 

 
Številka transakcijskega računa 

 

 
Matična številka 

 

 
Naslov 

 

 
Številka telefona 

 



Številka telefaksa 

 

 
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika 

 

 
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje 

 

 
Odgovorna oseba za podpis pogodbe 

 

 
 
 
Datum: ____________________ 
 

Žig in podpis ponudnika 
  



KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE     

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR      OBR-2 
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Ponudnik ____________________ 
 
 
Naročnik ____________________ 
 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA IN SPREJEM  

POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje: 

1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. 

člena ZJN-2.  

2. Da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami. 

3. Da imamo na dan oddaje ponudbe poravnane zapadle obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za 

socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. (Ponudnik lahko ima neplačane obveznosti le do višine 50 

evrov). 

4. Da nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper nas ni podan predlog za začetek prisilne 

poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. 

5. Da nismo v stečajnem postopku ali zoper nas ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in 

sodišče o tem predlogu še ni odločilo. 

6. Da kot ponudnik nismo bili obsojeni s pravnomočno sodbo v katerikoli državi za postopek v zvezi z  

poklicnim ravnanjem. 

7. Da nam ni bila na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev 

poklicnih pravil.  

8. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri 

je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski register. 

 

 Ustrezno izpolnite in obkrožite: 

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko 
_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava 
_______________, številka ____________________.  

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi 
Zakona______________________________________________________________ 

pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________________ izdano pri _____ dne 
________________. 

Smo člani naslednje organizacije:__________________________________________ 



(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član 

posebne organizacije-zbornice, združenja itd.). 

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne potrebujemo posebnega dovoljenja in 
lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu. 

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, 

izpolnite točko C.) 

S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 

 da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila; 

 da nudimo 30 dnevni plačilni rok, ki začne teči z dnem pravilno izstavljene fakture. 

 Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in 
resnični. 

 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis 

»___________________________________________________________________ «, objavljen na 

Portalu javnih naročil. 

 

Datum: ____________________     Žig in podpis ponudnika: 
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VZOREC 

 
 

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV 
 
Ponudnik: 

_________________________________________________________________________ 
(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika) 

 
Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika: 

_________________________________________________________________________ 
nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika __________________________________, da lahko 
podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javni razpis 
_____________________________, pod številko objave _______/______, skladno z določili razpisne 
dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, po predhodnem obvestilu izpolni v vseh 
neizpolnjenih delih za znesek __________ EUR. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako 
izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v plačilo. 
Menični znesek se nakaže naročniku ____________________________ na račun, številka 
_____________________, odprt pri ___________________. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih 
posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. 
Ponudnik hkrati POOBLAŠCA naročnika _________________________________, da predloži menico 
na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. 
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz 
naslednjih mojih računov: 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in 
pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Ta izjava velja za čas veljavnosti 
ponudbe oziroma najkasneje do __________.  
 
PRILOGA: PODPISANA IN POŽIGOSANA MENICA! 
 
Datum:        Podpis in žig: 
_________________       ___________________ 
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Ponudnik: _____________________________________________________________________ 

 

 

P R E D R A Č U N   št.: ______________________ 

 

 

 

ŠT. Predmet EM Količina Cena v € 

(brez DDV) 

DDV 

(%) 

Cena skupaj v € 
(brez DDV) 

1 Nabava novega 
traktorja 

Kos 1    

 

 

Skupaj brez DDV: ________________________ € 

Popust: __________ % ____________ € 

Skupaj brez DDV s popustom: _________________________€ 

DDV: ________________________ € 

Skupaj z DDV: ________________________ € 

 

 

 

 

 

Kraj in datum:       Žig in podpis ponudnika: 

 

_______________________     __________________________ 

 

 



 

OBR-5 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 
2000 Maribor, davčna številka: SI 64054233, matična številka: 5129877 000, TRR: SI 
56011006030234729, Banka Slovenije, ki ga zastopa direktor dr. Stane Klemenčič (v nadaljevanju: 
kupec) 

in 

Izbrani ponudnik ______________________________, matična številka: ____________ davčna 
številka: ______________________________, transakcijski 
račun:___________________________________________ odprt pri: ______________, ki ga 
zastopa ______________________ (v nadaljevanju: prodajalec) 

 

sklepata naslednjo 

KUPOPRODAJNO POGODBO 

 

I. PREDMET POGODBE  
1. člen 

 

S to pogodbo se prodajalec in kupec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in 
odgovornostih za nemoteno trgovanje z blagom. V primeru, da se kupec in prodajalec pri posameznih 
poslih dogovorita za posebne pogoje, veljajo posebej dogovorjeni pogoji po pisni naročilnici, 
zaključnici ali aneksu k tej pogodbi. 

 

2. člen 

Predmet te pogodbe je prodaja oz. nakup traktorja iz prodajnega programa prodajalca, po tehničnih 
specifikacijah kupca. 

 

II. CENE IN DOBAVA BLAGA 
3. člen 

Prodajalec prodaja kupcu nov traktor v skupni vrednosti ___________EUR brez DDV in v vrednosti 
_____________ EUR z DDV. 

 

4. člen 

Prodajalec se obvezuje, da bo dobavil nov traktor na osnovi NMV št. __________ in svoje ponudbe z 
dne ___________ v roku 30 dni od podpisa pogodbe. Dobava je fco kupec. 

 

5. člen 

Cesija (odstop) in asignacija ter faktoring (odkup) denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe 
ali naročilnice, drugim pravnim ali fizičnim osebam, ni dovoljena. V primeru cesije in asignacije ter 
faktoringa (odkupa) denarne terjatve, ki izvira iz predmetne pogodbe ali naročilnice, drugim pravnim 
ali fizičnim osebam, cesija (odstop) in asignacija ter faktoring (odkup) nimajo pravnega učinka. 



III. PLAČILO 

 

6. člen 

Naročnik se obvezuje, da bo prejete račune plačal na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno 
evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva 
izdaje računa, sestavljenega v skladu s to pogodbo.  

7. člen 

Pogodbeni stranke se sporazumeta, da ima prodajalec v primeru zamude plačila pravico obračunati 
kupcu zakonite zamudne obresti. 

 

IV. REKLAMACIJE 

 

8. člen 

Pregled novega traktorja je kupec dolžan opraviti takoj po prejemu novega traktorja. Prodajalec bo 
upošteval kupčeve reklamacije glede kvalitete novega traktorja samo v primeru, če bodo te 
ugotovljene s komisijskim zapisnikom, ter prodajalcu takoj in pravilno sporočene najkasneje v 8 dneh 
od dneva prevzema blaga. 

Če je v primeru reklamacije sporen le del dolga iz izstavljenega računa, je kupec dolžan nesporni del 
zneska plačati v skladu s pogodbo. 

 

9. člen 

Prodajalec se obveže, da bo dobavljenemu novemu traktorju priložil ustrezno dokumentacijo, 
garancije in izjave o skladnosti. 

 

V. GARANCIJSKI ROK 
 

10. člen 

Prodajalec daje za nov traktor, ki je predmet te pogodbe, dveletno garancijo, oz. garancijo za 2.400 
delovnih ur traktorja, ki teče od dneva dokončne predaje predmeta te pogodbe naročniku. Ob 
prevzemu del predloži prodajalec naročniku pisno garancijsko izjavo. 

 

VI. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI IN ZA ODPRAVO 
NAPAK V GARANCIJSKI DOBI 

 

11. člen 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo prodajalec ob podpisu te pogodbe izročil naročniku za 
zavarovanje dobro izvedenih pogodbenih obveznosti Bianco menico z menično izjavo v višini 10% 
vrednosti  pogodbe, to je __________ EUR (z besedo ___________ EUR ___/100). 

 



Prodajalec bo po primopredajnem zapisniku izročil naročniku za zavarovanje odprave napak v 
garancijski dobi garancijo v skupni vrednosti 5 % posla oziroma __________ EUR (z besedo: 
________________ evrov 00/100). 

 

VII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

 

12. člen 

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da 
bosta ravnali kot dobra gospodarja. 

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je bila sklenjena ta 
pogodba, ali pri njegovem izvajanju kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku 
ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal 
kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji 
ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti po tej pogodbi 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 stranki pogodbe ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba 
nična. 

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka ali 
obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega 
nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s 
predpisi Republike Slovenije. 

 

VIII. TEHNIČNA ZAKONODAJA 
13. člen 

Prodajalec se obvezuje, da bo kupcu dobavil nov tratkor, ki ustreza veljavni zakonodaji v ES (Evropski 
skupnosti) in posredno v Republiki Sloveniji. 

 

IX. OSTALE DOLOČBE 
14. člen 

 

Pogodba velja od dneva, ko jo podpišeta pooblaščeni osebi kupca in prodajalca. 

 

Pogodbeni stranki določita skrbnika pogodbe.  

S strani naročnika je mag. Jože Miklavc,  

s strani prodajalca pa ______________________ 

 

15. člen 

Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico nad dobavljenim blagom do plačila celotne kupnine, tudi v 
primeru stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kupca. Blago postane kupčeva last takrat, ko je zanj 
v celoti plačana kupnina. V primeru neplačila ali delnega plačila kupec izjemoma dovoljuje prodajalcu, 
da lahko v višini vrednosti kupnine in zamudnih obresti prevzame pri kupcu svoje dobavljene 



proizvode oz. če tega ni več v zadostni količini, se kupec obvezuje, da bo prodajalcu dovolil prevzeti in 
odpeljati blago po izbiri prodajalca. 

16. člen 

Glede medsebojnih razmerij, ki jih ta pogodba ne določa, veljajo določila Obligacijskega zakonika, 
Zakona o trgovini, Zakona o DDV in drugi veljavni predpisi. 

Vse morebitne spore rešujeta pogodbeni stranki sporazumno, v kolikor pa to ni mogoče, je pristojno 
sodišče v Mariboru. 

17. člen 

Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejmeta po en (1) izvod in prodajalec. 

 

Kupec:        Prodajalec: 

KGZS – ZAVOD MB      ____________________________ 

Direktor:       Direktor: 

Dr. Stane Klemenčič      ____________________________ 

 

Datum:___________________     Datum: ______________________ 

Številka: __________________ 

 

 


