
 
 
 
 
 
Obrazec P-3                                                                                  Vzorec pogodbe                                                          

  NAROČNIK 

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

ID št. za DDV 44724535 

Matična številka 6462642000 

Poslovni račun IBAN SI56 0110 0600 0043 188 (UJP)  

Telefon 01 244 14 00 

Faks 01 244 14 47 

E-pošta metka.zupanc@nijz.si 

Skrbnik pogodbe/ 
nadzornik Metka Zupanc 

Podpisnik prim.prof. dr. Ivan Eržen, direktor 
 

in 
 
 DOBAVITELJ 

Naziv in sedež  

ID št. za DDV  

Matična številka  

Poslovni račun  

Telefon  

Faks  

E-pošta  

Skrbnik pogodbe/ 
nadzornik  

Podpisnik  
 
skleneta naslednjo: 
 
 
 

Pogodbo št. …………………..           
O dobavi sanitarne papirne galanterije 

 
PRAVNA PODLAGA 

 
1. člen 

 
Naročnik in dobavitelj uvodoma ugotavljata, da je naročnik, v skladu z g točko 1. 
odstavka 39. člena ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/2015), z namenom sklenitve pogodbe izvedel 
postopek oddaje naročila male vrednosti in da je bil dobavitelj  izbran kot najugodnejši 
ponudnik  za dobavo sanitarne papirne galanterije. 
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VELJAVNOST POGODBE 
 

2. člen 
 

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa pogodbe in velja 4 (štiri) leta oziroma do porabe 
predvidenih sredstev. 

 
PREDMET POGODBE  

 
3. člen 

 
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava sanitarne papirne galanterije, določene v 
specifikaciji naročnika, ki je naročnik po obsegu ne more vnaprej določiti, zato jo bo 
naročal sukcesivno, skladno z dejanskimi potrebami.  
  
Obrazec P-5 »Specifikacija« je priloga te pogodbe. 
 

POGODBENA CENA 
 

4. člen 
 

Pogodbena vrednost  znaša ___________ € brez DDV, oz. ___________ € z DDV.  
 

Priloga te pogodbe je obrazec P-4 »Predračun«. 
 

IZVEDBA 
 

5. člen 
 

Dobavitelj mora sanitarno papirno galanterijo, ki je predmet te pogodbe, najkasneje v 
roku 7 dni od posameznega naročila dobave sanitarne papirne galanterije (v 
nadaljevanju: blago) s strani naročnika, izročiti naročniku na lokaciji, ki jo določi naročnik 
ob naročilu in naročnik dobavitelja z njo pisno seznani ob naročilu. Lokacija je lahko 
katerakoli Območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje ali centralna enota v 
Ljubljani. Prevoz blaga do naročnikovih lokacij je strošek dobavitelja. 
 
Dobavitelj se zavezuje hkrati z blagom ob prevzemu naročniku izročiti še pravilno 
izpolnjeno dobavnico. Iz dobavnice, ki jo dobavitelj priloži dostavljenemu blagu mora biti 
razvidna cena in količina, s posebej prikazanim DDV. 
 
Če dobava ne ustreza kvaliteti določeni s to pogodbo, je dobavitelj dolžan pomanjkljivosti 
nemudoma odpraviti. 
 
Naročnik mora izvršiti kakovostni prevzem najkasneje v 30 dneh po količinskem 
prevzemu. Kvaliteto blaga mora naročnik reklamirati najkasneje v roku 30 dni od dneva 
prejema in to v pisni obliki. Dobavitelj se je dolžan odzvati na pisno reklamacijo kvalitete 
v 5 dneh od prejema reklamacije, tako da skupaj z naročnikom ugotovita upravičenost 
reklamacije. 
 
V primeru, da se dobavitelj v prejšnjem odstavku navedenem roku ne odzove na 
predpisan način, se smatra, da je reklamacijo priznal. 

 
OBVEZE STRANK 

 
6. člen 

Dobavitelj se obvezuje, da bo:  
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− svoje naloge po tej pogodbi opravil s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter na 
najracionalnejši način v okviru naročnikovih tehničnih zahtev in navodil;  

− dobavljal blago, ki je predmet pogodbe, v kvaliteti, roku in mestu dostave, ki 
so dogovorjeni, ter v skladu s specifikacijo, opremljeno z navodili v 
slovenskem jeziku, 

− kakovost dobavljenega blaga ustrezala zahtevam naročnika, obstoječim 
standardom in deklaracijam, ki so označene na embalaži, 

− izvajal svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih;  
− omogočal ustrezen nadzor naročniku; 
− zagotovil brezplačno montažo in demontažo za vse ustrezne podajalnike in/ali 

nosilce za posamezno vrsto specificiranega blaga ter nudil ustrezen servis, 
razen v primeru razbitja in zaradi okvare delovanja zaradi grobega ravnanja s 
strani naročnika. 

 

Če naročnik oceni, da pogodbene obveznosti niso izpolnjene dovolj kakovostno, bo na to 
opozoril dobavitelja in mu postavil rok, do katerega mora le-ta kakovost izboljšati. V 
kolikor naročnik poda pisne pripombe, jih je dobavitelj dolžan odpraviti v roku 8 dni.  
 
Naročnik se obvezuje, da bo:  

− izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način;  
− plačeval naročeno blago v dogovorjenih rokih. 

 
Neutemeljena zavrnitev naročila, odstopanje kvalitete blaga od zahtevane kvalitete ali 
zamuda pri dobavi pomeni bistveno kršitev pogodbenih obveznosti. 

V primeru bistvene kršitve pogodbe lahko pogodbi zvesta stranka od pogodbe odstopi 
brez odpovednega roka. Odstop od pogodbe mora biti pisen ter vročen nasprotni stranki 
s priporočenim pismom s povratnico. 

 
NAČIN NAROČANJA 

 
7. člen 

 
Naročnik naroča storitve sukcesivno glede na svoje potrebe. Sukcesivno naročanje poteka 
preko elektronske pošte ali telefaksa.  

 
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je ga. Metka Zupanc. 
Skrbnik pogodbe s strani izvajalca ja g./ga. ___________________. 
Pooblaščen predstavnik izvajalca za sprejemanje naročil po tej pogodbi je g./ga. 
____________________, naslov elektronske pošte: __________________ in št. 
telefaksa: _______________________. 
 
Za dan naročila šteje datum, ko je naročnik odposlal sporočilo. 
 

NAČIN PLAČILA 
 

8. člen 
 

Naročnik se zavezuje dobavljeno blago po tej pogodbi dobavitelju plačati po cenah iz 
predračuna, ki je sestavni del te pogodbe. V cenah so zajeti vsi stroški, popusti in rabati 
ter prispevki in vse morebitne dajatve ter veljajo s klavzulo DDP naročnik (Incoterms 
2000). 
 
Cene so fiksne za ves čas trajanja pogodbe in se ne morejo spremeniti na nobeni podlagi. 
 
Naročnik se ne zavezuje dobavitelju plačati celotne pogodbene vrednosti, saj gre pri 
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količinah, ki so navedene v predračunu, le za okvirne količine. Skupne pogodbene 
vrednosti, ki je odvisna od dejansko dobavljenih količin blaga zaradi objektivno 
nepredvidljivih okoliščin ni mogoče določiti vnaprej. Naročnik bo dobavitelju plačal le 
vrednost dejansko naročenega in dobavljenega blaga. 
 
Naročnik lahko brez odpovednega roka razdre ali prekine pogodbo, če so predčasno 
porabljena sredstva, ki so ocenjena za dobavo blaga po tej pogodbi. 
 

9. člen 
 
Dobavitelj bo naročniku po vsaki opravljeni dobavi blaga izstavil račun s specifikacijo 
dobavljenega blaga po posameznih stroškovnih mestih – organizacijskih enotah. Naročnik 
se obveže plačati račun v 30 (tridesetih) dneh po prejemu pravilno izstavljenega računa 
na poslovni račun dobavitelja. 
 
Dobavitelj se zavezuje vsak račun, ki bo izdan po tej pogodbi, opremiti s številko te 
pogodbe in številko naročilnice (če je bila izdana) ali z drugo oznako, ki mu jo sporoči 
naročnik.  
 

JAMSTVO DOBAVITELJA 
 

10. člen 
 

Dobavitelj jamči, da bodo storitve in produkti izvedeni kakovostno, v skladu z veljavnimi 
predpisi in standardi in v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika. 
 
Dobavitelj se zavezuje, da bo storitve opravljal s kvalificiranimi kadri, da bo kakovost 
opravljenih storitev preverjal in stalno skrbel za odpravo pomanjkljivosti, za katere bo izvedel 
na podlagi preverjanj ali informacij naročnika. 

Dobavitelj jamči, da njegova izvedba te pogodbe ne krši intelektualnih ali drugih pravic 
tretjih oseb (vključno s patenti, licencami, poslovnimi skrivnostmi, avtorskimi pravicami, 
pravicami blagovne znamke, logotipov, industrijskega oblikovanja ipd.). 
 
Dobavitelj na naročnika izključno, teritorialno neomejeno in za ves čas trajanja pravic 
prenese vse materialne avtorske pravice, ki nastanejo pri izvajanju del in storitev po tej 
pogodbi. Naročnik lahko pridobljene pravice prosto prenaša na tretje osebe. 
 

PODIZVAJALCI 
 

11. člen 
Dobavitelj bo dela izvedel brez podizvajalcev.  

_  ALI _ 

Poleg dobavitelja sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci, navedeni v obrazcu 

P-6 »Podatki podizvajalcev«, ki je priloga te pogodbe. 

[naziv in polni naslov], 

Zakoniti zastopnik podizvajalca: 

Matična številka:  

Davčna številka:  

TRR:  
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Predmet del:  

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 oziroma ustrezno izpolni 
obrazec P-6 »Podatki podizvajalca«. 

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

Če neposrednega plačila podizvajalec ni zahteval, bo naročnik od  dobavitelja zahteval, 
da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno 
izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve. 

Dobavitelj mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih 
spremembah podizvajalcev  in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava 
naknadno vključiti v izvajanje storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V 
primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni dobavitelj 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 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 dobavitelja najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. 
 

POGODBENA KAZEN 
 

12. člen 
 

V primeru zamude pogodbenih rokov glede dobave blaga lahko naročnik dobavitelju 
zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % skupne vrednosti naročenega blaga za vsak 
dan zamude, vendar skupno ne več kot 10 % skupne vrednosti naročenega blaga.  
 
Dobavitelj se strinja, da naročnik za terjatve iz naslova morebitne zaračunane pogodbene 
kazni izstavi poseben račun, ki ga mora dobavitelj plačati v roku osem dni od prejema. 
 
Če dobavitelj zamuja z izvajanjem pogodbenih obveznosti toliko, da bi lahko naročniku 
nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno blago naroči 
pri drugem dobavitelju na stroške zamudnika, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode 
ali razdre pogodbo.  
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ZAUPNOST 
 

13. člen 
 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, 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. 
  
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 dobavitelj naročniku 
odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. 
 
Dobavitelj sme objaviti svojo poslovno povezanost z naročnikom samo ob izrecnem 
pisnem dovoljenju slednjega. 
 

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. 
 

POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

15. 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. 
 
Odstop te pogodbe tretjemu je možen s pisnim soglasjem obeh strank pogodbe, oziroma 
kot je opredeljeno v pogodbi.  
 
Katerakoli od strank pogodbe lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani 
nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V 
primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz 
pogodbe in nastalo škodo. 
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Ne glede na določila te pogodbe o odstopu od pogodbe zaradi kršitev pogodbenih 
obveznosti, lahko katera koli stranka brez posebnega razloga odpove to pogodbo z 
dvomesečnim (2) odpovednim rokom. Odpovedni rok prične teči z dnem, ko nasprotna 
stranka prejme pisno obvestilo o odpovedi.  
 
V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni stranki obvezani 
poravnati obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja 
pogodbe.  
 
Ta pogodba določa vse pravice in obveznosti pogodbenih strank, če ni v pogodbi izrecno 
drugače določeno. Dopolnila in spremembe pogodbenih določil so veljavne samo v 
primeru, če so sklenjene med obema pogodbenima strankama v pisni obliki aneksa k 
temu sporazumu. Na ta način mora biti sklenjena tudi morebitna odpoved zahtevi po 
pisni obliki. 
 
Stranki te pogodbe se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti 
sporazumno z neposrednimi pogovori. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil 
mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče v 
Ljubljani po slovenskem pravu.  
 
Pogodba je sestavljena v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 1  
izvod. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGE 

Priloga 1 Obrazec P-5 „Specifikacija“ 

Priloga 2 Obrazec P-4 „Predračun“ 

Priloga 3 Obrazec P-6 „ Podatki podizvajalca“ 

 

Ponudnik  Naročnik 

  Nacionalni inštitut za javno zdravje 
Trubarjeva cesta 2 
 
1000 Ljubljana 

   

V ……………………., dne  V Ljubljani, dne  

Podpisnik:       Podpisnik: prim.prof.dr. Ivan Eržen, direktor 

  Št. :  


