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  NAROČNIK 

Naziv in sedež Nacionalni inštitut za javno zdravje 
Trubarjeva cesta 2 
1000 Ljubljana 

ID št. za DDV SI44724535 

Matična številka 6462642000 

Poslovni račun IBAN SI56 0110 0600 0043 188 (UJP)  

Telefon 01 244 14 00 

Faks 01 244 14 47 

E-pošta info@nijz.si 

Skrbnik pogodbe/ 
nadzornik Eva Filippini 

Podpisnik Nina Pirnat, dr. med., spec. 
ter 

 NAROČNIK 

Naziv in sedež NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO 
Prvomajska ulica 1 
2000 Maribor 

ID št. za DDV 19651295 

Matična številka 6489087000 

Poslovni račun IBAN SI56 0110 0600 0043 285 (UJP) 

Telefon 02 4500100 

Faks 02 4500225 

E-pošta info@nlzoh.si 

Skrbnik pogodbe/ 
nadzornik Damjana Leskošek 

Podpisnik mag., Tjaša Žohar Čretnik, dr. med., spec. 

 
in 

 

IZVAJALEC Poslovodeči partner Partner 2 Partner X 

Naziv in sedež    

ID št. za DDV    

Matična številka    

Poslovni račun    

Telefon    

Faks    

E-pošta    

Podpisnik 
Skrbnik pogodbe / 
odgovorna oseba 

 

  

mailto:nfo@nijz.si
mailto:nfo@nlzoh.si
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skleneta naslednjo: 
 
 
 

Pogodbo št. …………………..           
ČIŠČENJE PROSTOROV NAROČNIKA, izvajanje storitev 

čiščenja z upoštevanjem določil zelenega javnega naročanja 
(pisarniški, ambulantni, laboratorijski in drugi prostori)  

 
PRAVNA PODLAGA 

 
1. člen 

 
Naročnik Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) je kot upravljalec prostorov 
v stavbah, v katerih se izvajajo storitve po tej pogodbi, izvedel postopek oddaje javnega 
naročila po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/2015), objavljen 
na Portalu javnih naročil, št. __________________, z dne __________________ z namenom 
sklenitve pogodbe o izvajanju storitev čiščenja, ki je predmet tega javnega naročila. 
 
Naročnik NIJZ je na podlagi pooblastila izvedel v prejšnjem odstavku navedeno javno naročilo 
tudi v imenu in na račun naročnika Nacionalni laboratorij za zdravja, okolje in hrano (v 
nadaljevanju NLZOH), in sicer za tiste poslovne prostore, ki jih le-ta uporablja. 
 

 
PREDMET POGODBE 

 
2. člen 

 
Predmet pogodbe je storitev čiščenja prostorov naročnika (pisarniški, ambulantni, 
laboratorijski in drugi prostori) z upoštevanjem določil zelenega javnega naročanja po 
specifikaciji (Obrazec P-5), ki je sestavni del te pogodbe. 
 
Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši za čiščenje prostorov naročnika, v skladu s 
predračunom (obrazec P-4), št.______________ z dne _______________, ki je sestavni del 
te pogodbe.  
 

VELJAVNOST POGODBE 
 

3. člen 
 

Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem podpisa vseh pogodbenih strank in velja za 
obdobje štirih let.  
 

POGODBENA VREDNOST 
 

4. člen 
Skupna pogodbena vrednost za izvedbo storitev, navedenih v 2. členu te pogodbe znaša: 
 
za sklop 1:______________________ € brez DDV, _____________________ € z DDV, 
 
za sklop 2:______________________ € brez DDV, _____________________ € z DDV, 
 
za sklop 3:______________________ € brez DDV, _____________________ € z DDV, 
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za sklop 4:______________________ € brez DDV, _____________________ € z DDV, 
 
za sklop 5:______________________ € brez DDV, _____________________ € z DDV, 
 
za sklop 6:______________________ € brez DDV, _____________________ € z DDV, 
 
za sklop 7:______________________ € brez DDV, _____________________ € z DDV. 
 
 
V ceni so zajeti vsi stroški, popusti in rabati ter prispevki in vse morebitne dajatve. V 
pogodbeni ceni so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za 
funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe.  
 
V pogodbeni vrednosti so zajeta vsa dela iz obrazca P-5 Specifikacija. 
 
Cene na enoto so fiksne za obdobje enega leta. Cene se po preteku enega leta lahko 
valorizirajo le na podlagi pogojev iz Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih 
v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), in 
sicer glede na rast indeksa cen življenjskih potrebščin. Nove cene se ugotovijo s sklenitvijo 
aneksa k tej pogodbi. 
 
Posamezen naročnik si pridružuje pravico, da spremeni in/ali dopolni metodo čiščenja, kot tudi 
zahteve in posebne obrazložitve za predmet čiščenja. 
 
Posamezen naročnik si pridržuje pravico naročati tudi storitve, ki niso eksplicitno navedene v 
obrazcu P-5 Specifikacija in ustrezajo definiciji storitev čiščena po vsakokratnem veljavnem 
ceniku izvajalca, v maksimalnem predvidenem obsegu 30 % celotne vrednosti posamezne 
pogodbe. 

 
V primeru sprememb in dopolnitev sistema ravnanja z odpadki na posamezni lokaciji 
naročnikov, ki lahko vpliva na spremenjene dimenzije/volumna in barvo vrečk za odpadke, si 
naročnika pridružujeta pravico do zamenjave navedenega materiala v obrazcu P-5  
Specifikacija. 
 
Naročnika si pridružujeta pravico do spremembe površine čiščenja (m2) in pravico do 
spremembe urnika čiščenja, skladno s pravilnikom, ki ureja delovni čas in pogodbo o varovanju 
prostorov naročnika NIJZ in naročnika NLZOH. Novo ceno se ugotovi s sklenitvijo aneksa k tej 
pogodbi. 
 

 
IZVEDBA IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

 
5. člen 

 
S to pogodbo se izvajalec obvezuje, da bo opravil v pogodbi določene storitve, naročnik pa mu 
bo za to plačal pogodbeno ceno, ki je navedena v tej pogodbi. 
 
Storitve, ki so predmet te pogodbe, bo izvajalec opravil v skladu z navodili naročnika in 
Specifikacijo (obrazec P-5), ki je priloga te pogodbe in njen sestavni del. 
 
Naročnik se obvezuje, da bo: 

- izvajalcu omogočil dostop do lokacij in prostorov, kjer se izvajajo storitve čiščenja; 
- izvajalcu zagotovil vodo in električno energijo za čistilne stroje, prostor za shranjevanje 

čistilnih sredstev in delovnih pripomočkov ter garderobo za osebje; 
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- pisno obveščal izvajalca o ugotovljenih napakah oziroma problemih. 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo: 

- svoje naloge opravil strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka; 
- svoje storitve opravljal s kvalificiranimi kadri in ustrezno opremo; 
- svoje storitve izvajal kvalitetno in v skladu s specifikacijami in na način, da ne bo moten 

delovni proces naročnika; 
- pri izvajanju čiščenja ravnal gospodarno pri porabi električne energije in pri uporabi 

vode ter skrbel za ekonomično uporabo ostalih virov energije; 
- zagotovil vsa potrebna čistilna sredstva, ki morajo biti v skladu s temeljnimi okoljskimi 

zahtevami za čistila in storitve čiščenja; 
- v prostore naročnika v času čiščenja vstopal samo kader, ki izvaja čiščenje in/ali njegov 

neposredni vodja; 
- po končanem čiščenju zaprl vsa okna in zaklenil vrata, ključe pa izročil varnostniku -    

receptorju za lokacije, kjer je urejena receptorska služba, oziroma se ravna po navodilih 
naročnika ter vklopil alarm; 

- storitve čiščenja izvedel pravočasno, strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z 
vsemi tehničnimi predpisi, standardi in normativi, razpisnimi pogoji ter ponudbo ob 
tesnem sodelovanju z naročnikom; 

- preverjal kakovost opravljenih storitev in skrbel za odpravo pomanjkljivosti, za katere 
bo izvedel na podlagi preverjanj ali informacij naročnika; 

- odgovarjal za škodo, ki jo povzročijo delavci, ki izvajajo storitve čiščenja; 
- omogočal ustrezen nadzor naročniku; 
- pisno obvestil naročnika o morebitnem nastopu okoliščin, ki utegnejo vplivati na 

vsebinsko, vrednostno in terminsko izvršitev storitev; 
- pred vsako zamenjavo kadra o tem obvestil kontaktno osebo; 
- upošteval še vse ostale zahteve iz obrazca P-5 Specifikacije, ki je priloga te pogodbe. 

 
 
Izvajalec ob koncu vsakega meseca  posreduje pooblaščeni osebi naročnika podatke o mesečni 
porabi vrečk . 
 
Izvajalec najmanj 1-krat, v času trajanja pogodbe predloži Poročilo o opravljenih storitvah 
čiščenja in nadzora. V poročilu predloži seznam, iz katerega je razvidno ime in količina čistilnih 
sredstev, ki jih je porabil pri izvajanju storitev čiščenja. 
 

NAČIN IZVAJANJA POGODBE 
 

6. člen 
 
Izvajalec izvaja storitve v skladu z razpisno dokumentacijo in navodili naročnika. Za 
koordinacijo izvrševanja storitev po tej pogodbi določijo pogodbene stranke vsak svojo 
odgovorno osebo ter kontaktne osebe naročnika ter njihove namestnike na posameznih 
lokacijah.  
 
Odgovorna oseba pri naročniku NIJZ je: 
Ime in priimek  
Telefonska številka  
GSM  
E-pošta  

 
Odgovorne osebe pri naročniku NLZOH je: 
Ime in priimek  
Telefonska številka  
GSM  
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E-pošta  
 
Odgovorna oseba pri izvajalcu je: 
Ime in priimek  
Telefonska številka  
GSM  
E-pošta  

 

 
PLAČILNI POGOJI 

 
7. člen 

 
Vsak naročnik bo izvajalcu plačeval opravljene storitve za pretekli mesec na podlagi potrjenega 
računa. Račun za delo opravljeno v preteklem mesecu je izvajalec dolžan izdati do 8. dne v 
tekočem mesecu, naročnik pa ga mora v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če 
naročnik v roku 15 dni računa ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je 
račun potrjen.  
 
Izvajalec bo račun za čiščenje sklopa 1 in sklopa 2 izstavljal ločeno za NIJZ in NLZOH, skladno 
z navodili naročnika: 
za sklop 1 - NIJZ:______________________ € brez DDV, _____________________ € z DDV, 
 
za sklop 1 - NLZOH:____________________ € brez DDV, _____________________ € z DDV, 
 
za sklop 2 - NIJZ:______________________ € brez DDV, _____________________ € z DDV, 
 
za sklop 2 - NLZOH:____________________ € brez DDV, _____________________ € z DDV. 
 
 
Vsak naročnik bo izplačilo opravil v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa na 
poslovni račun izvajalca. 
 
V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen zaračunati zakonite zamudne obresti. V 
primeru utemeljene reklamacije naročnika zaradi kvalitete storitve, izvajalec ni upravičen do 
zamudnih obresti.  
 
V primeru, da se med izvajanjem te pogodbe spremeni davčna stopnja DDV, krije to razliko 
izvajalec. 
 
 

FINANČNO ZAVAROVANJE 
 

 8. člen 
 
Ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v 8 dneh po podpisu pogodbe, kot pogoj za njeno 
veljavnost, izroči izvajalec naročniku 4 (štiri) bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti, z menično izjavo v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.  Za sklopa 1 in 2 
izvajalec izroči naročniku (osem) bianco menic in menični izjavi (ločeno za NIJZ in NLZOH), v 
višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV po posameznem naročniku. 
 

Če izbrani ponudnik  ne  predloži zahtevanega finančnega zavarovanja v predpisanem roku, se 
šteje, da je od ponudbe odstopil.  
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Naročnika lahko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčita pod pogoji: 
 

- če se bo izkazalo, da izvajalec ne opravlja storitve v skladu s pogodbo,  zahtevami 
razpisne dokumentacije ali specifikacijami; 

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca; 
- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude; 
- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov. 

 
Če naročnik oceni, da pogodbene obveznosti niso izpolnjene dovolj kakovostno, bo na to 
opozoril izvajalca in mu postavil rok, do katerega mora le-ta kakovost izboljšati. V kolikor 
naročnik poda pisne pripombe, jih je izvajalec dolžan odpraviti v roku 8 dni. V primeru, da 
izvajalec v postavljenem roku ne izpolni pogodbenih obveznosti ali ne odpravi pomanjkljivosti, 
naročnik uveljavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 
 

POGODBENA KAZEN 
 

9. člen 
 
Naročnik ima pravico, da izvajalcu čiščenja zaračuna pogodbeno kazen v višini 5% mesečnega 
zneska  za posamezen sklop zaradi nekvalitetno očiščenih prostorov. Temelj za obračun 
pogodbene kazni je pisna reklamacije s strani odgovorne osebe naročnika. Izvajalec nima 
pravice ugovora zoper zahtevek po obračunu pogodbene kazni in mora izstavil dobropis. 
 
Izvajalec je odškodninsko odgovoren za vse poškodbe, ki bi nastale na prostorih ali delovnih 
sredstvih naročnika zaradi nepravilno ali nestrokovno opravljene storitve, kakor tudi za 
morebitno izgubo in uničenje delovnih sredstev naročnika.  

 
 

PODIZVAJALCI 
 

10. člen 
 
Izvajalec bo dela izvedel brez podizvajalcev.  

_  ALI _ 

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci. 

[naziv in polni naslov], 

Zakoniti zastopnik podizvajalca 

 

 

Matična številka:  

Davčna številka:  

TRR:  

Predmet del:  
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Kraj in rok izvedbe:  

Količina del: v vrednosti ______________ EUR (brez DDV), kar znaša __ % od celotne 

ponudbe. 

Naročnik je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega 
izvajalca, za kar podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe. 

Izvajalec je dolžan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije 
svojega (jih) podizvajalca (ev), ki jih je predhodno potrdil. 

Če neposrednega plačila podizvajalec ni zahteval, bo naročnik od  izvajalca zahteval, da mu 
najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in 
pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve 
oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje  naročnika obvestiti o morebitnih 
spremembah informacij  o podizvajalcih  in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih 
namerava naknadno vključiti v izvajanje  gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh 
po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z 
obvestilom posredovati poleg podatkov iz prvega odstavka te točke tudi podatke: 

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali izjavo o razlogih za    

izključitev ter 
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, 
drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena 
ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz 
šestega odstavka 75. člena ZJN-3.  

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega 
podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi 
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo 
javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega 
izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. 
 
 

ODPOVED POGODBE  
 

11. člen 
 
Naročnik lahko brez odpovednega roka odstopi od pogodbe ali posameznega določila v 
pogodbi, če se spremeni organizacija naročnika ali če naročnik izvede novo javno naročilo iz 
istovrstnega področja.  
 
Ne glede na določila te pogodbe o prekinitvi pogodbe brez odpovednega roka lahko katera koli 
od pogodbenih strank brez posebnega razloga pisno odstopi od pogodbe, za kar stranki 
dogovorita tri (3)  mesečni odpovedni rok. Odpovedni rok prične teči z dnem, ko je nasprotna 
stranka prejela pisno obvestilo o odpovedi pogodbe. 
 
V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni strani obvezani 
poravnati obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja 
pogodbe. 
 

VAROVANJE PODATKOV  
 

12 člen 
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Stranke so sporazumne, da vsi podatki in informacije, do katerih bi prišli z izvajanjem ali na 
podlagi te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost, razen tistih, za katere zakon izrecno 
določa, da ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti, in se zavezujeta, da bosta vse podatke 
in informacije skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe. 
 
Izvajalec  se posebej zavezuje, da bo vsa dokumentacija, ki jo bo prejel ali bo dana na vpogled 
uslužbencem izvajalca s strani naročnika ter vse ustne ali drugače pridobljene informacije, ki 
jih bodo uslužbenci izvajalca prejeli v okviru izvajanja te pogodbe, uporabljene izključno za 
izvajanje aktivnosti po pogodbi in da v nobenem primeru ne bo omogočen vpogled tretjim 
osebam, prav tako pa se zavezuje, da izvajalec in njegovi uslužbenci ne bodo kopirali ali kakor 
koli drugače (ustno ali na drug način) širili pridobljenih informacij oziroma dokumentacije. 
 
Izvajalec je dolžan obvestiti svoje uslužbence, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z 
zaupnimi ali osebnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti. 
Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti vsaj 
enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik. 
 
Obveznost varovanja podatkov in informacij oziroma poslovne skrivnosti se nanaša tako na čas 
izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne 
skrivnosti oziroma zaupnosti podatkov in informacij, je izvajalec naročniku odškodninsko 
odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. 
 
Izvajalec sme objaviti svojo poslovno povezanost z naročnikom samo ob izrecnem pisnem 
dovoljenju slednjega. 
 
 

REŠEVANJE SPOROV 
 

13. člen 
 
Pogodbeni stranki bosta ravnali kot dober strokovnjak in naredili vse, kar je potrebno za 
izvršitev pogodbe. Vse morebitne spore bosta najprej reševali po mirni poti, če pa to ne bo 
mogoče, je za reševanje vseh sporov pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

14. člen 
 
Če se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba 
ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku 
ali posredniku naročnika 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 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 ta pogodba nična. 
 
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka 
tega člena ali obvestil Komisijo za preprečevanje korupcije ali druge organe, glede njegovega 
domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka 
tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 
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SOCIALNA KLAVZULA 
 

15. člen 
 

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani 
izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 

 
 

POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

16. člen 
 
 
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom k pogodbi, ki ga sporazumno 
sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. 
 
Če je katero od pogodbenih določil neveljavno ali to postane, to ne vpliva na ostala določila 
pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim. 
 
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani 
izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 
 
 Pogodba je sestavljena v 3 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 1  
izvod. 
 

 
 
 
 
 
 

Izvajalec Naročnik Naročnik 

 

Nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano 
Prvomajska cesta 1 
2000 Maribor 

Nacionalni inštitut za javno 
zdravje 
Trubarjeva cesta 2 
1000 Ljubljana 

   

V               , dne V Mariboru, dne V Ljubljani, dne  

Podpisnik:  Podpisnik:mag., Tjaša Žohar 
Čretnik, dr. med., spec., 
direktorica 

Podpisnik: Nina Pirnat, 
dr.med., spec.,  
direktorica 

  Št. :  

PRILOGE 

Priloga 1 Obrazec P-5 „Specifikacija“ 

Priloga 2 Obrazec P-4 „Predračun“ 

Priloga 3 Obrazec P-6 „ Podatki in soglasje podizvajalcev“ 


