
Obrazec P-3                                                                                                                            Vzorec pogodbe 

                                                                                                                                                       Stran 1/8  

 

  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 tomaz.podobnik@nijz.si 

Skrbnik pogodbe/ 
nadzornik 

Tomaž Podobnik 

Podpisnik Prim. prof. dr. Ivan Eržen, direktor 

 
in 

 

IZVAJALEC Poslovodeči partner Partner 2 Partner X 

Naziv in sedež    

ID št. za DDV    

Matična številka    

Poslovni račun    

Telefon    

Faks    

E-pošta    

Skrbnik pogodbe / 
odgovorna oseba 

 

Podpisnik  

 
skleneta naslednji: 
 
 

Pogodba za redno pogarancijsko vzdrževanje računalniške 
strojne opreme in sistemske programske opreme naročnika 

št. ______________ 
 

 
1. člen 

 
Naročnik je izvedel naročilo male vrednosti v skladu s 1. odst. g. točke 39. člena ZJN-3, 
objavljenega na Portalu javnih naročil, št. _____________ z dne _________, z namenom 
sklenitve pogodbe za redno pogarancijsko vzdrževanje računalniške strojne opreme in 
sistemske programske opreme naročnika, ki je predmet tega javnega naročila. 
 
 
 

mailto:tomaz.podobnik@nijz.si
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2. člen 
 
Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši za redno pogarancijsko vzdrževanje računalniške 
strojne opreme in sistemske programske opreme za potrebe naročnika, v skladu s 
predračunom izvajalca, št. _________ z dne ___________, ki je sestavni del te pogodbe. 
 

3. člen 
 
Pogodbo se sklepa za obdobje treh let in sicer od ………………… do ………………...  
 
Skupna pogodbena vrednost za izvedbo storitev, navedene v 2. členu te pogodbe znaša: 
______________________ EUR brez DDV 
______________________ EUR z DDV. 
 
V pogodbeni vrednosti so zajeta vsa dela po priloženi ponudbi in tehnični specifikaciji.  
 
Cene na ponudbenem predračunu so fiksne za ves čas trajanja pogodbe, v katerem so zajeti 
vsi stroški za obseg del DDP naročnik (Incoterms 2000). 
 

4. člen 
 
Naročnik bo izvajalcu plačeval opravljene storitve za pretekli mesec na podlagi potrjenega 
računa. Račun za opravljeno delo je izvajalec dolžan izdati v roku 8 dni po opravljenem delu, 
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.  
Na mesečni fakturi mora izvajalec navesti: število ur, prenesenih iz prejšnjega meseca, število 
opravljenih ur tekočega meseca in število ur, ki se prenesejo v prihodnji mesec, če le-te niso 
bile porabljene.  

Naročnik bo izplačilo opravil v roku 30 dni po potrditvi 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.  
 

5. 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:  
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TRR:  

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, 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. 
 

6. člen 
 
Naročnik lahko prekine pogodbe ali posamezna določila v pogodbi, če se spremeni organizacija 
naročnika ali če naročnik izvede novo javno naročilo iz istovrstnega področja. 
 

7. člen 
 
Storitve, ki so predmet te pogodbe, se izvajajo redno za čas veljavnosti pogodbe po pogojih 
določenih v določilih te pogodbe in v njenih prilogah.  
 

8. člen 
 

Specifikacija naročnika je priloga in sestavni del te pogodbe, ki jo lahko naročnik in izvajalec 
sporazumno spremenita s pisnim aneksom. 
 
Naročnik si pridržuje pravico spremembe lokacij in obsega delovanja, vendar iz objektivnih 
razlogov vnaprej ne more določiti točne arhitekture strežniškega okolja za dobo trajanja 
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pogodbe na posamezni lokaciji. Naročnik si tako pridružuje pravico do spremembe lokacije, pri 
čemer ostane veljavna cena (Priloga obrazca P-4A - Cenik »Vzdrževanje in nadgrajevanje 
sistemske programske opreme«), spremeni se lahko le mesečna vrednost glede na 
morebitne spremembe v Tabeli P5-3 »Specifikacija strojne opreme s tovarniško 
garancijo in pogarancijskim vzdrževanjem«. (npr. strežniško opremo zamenja nova, ki 
ima garancijo proizvajalca, posledično se umakne stara strežniška oprema, ki se ne bo 
pogarancijsko vzdrževala) 

9. člen 
 

Izvajalec se zaveže, da bo delo opravljal skrbno v skladu z zahtevami (specifikacijami) in 
navodili naročnika.  
 
Kontrolo kvalitete opravljenih del bo izvajal nadzornik naročnika, ki bo pristojen za urejanje 
drugih organizacijskih medsebojnih razmerij med pogodbenimi strankami ali tretja oseba, ki jo 
pooblasti naročnik.  
 
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 
lahko naročnik za vsak dan zamude pri odpravi vsake očitane nekakovostne izvedbe, zaračuna 
izvajalcu 0,5% pogodbene vrednosti vendar največ 10% pogodbene vrednosti. 
 
V primeru zamude pri izvajanju storitev in če zamuda ni posledica višje sile ali razlogov na 
strani naročnika, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen, tako kot to 
opredeljuje Tabela P5-1 »Pogarancijsko vzdrževanje strojne računalniške opreme«, 
vendar največ 20% pogodbene vrednosti in jo bo naročnik ob plačilu odštel od zneska računa.  
 

10. člen 
 
Izvajalec odgovarja naročniku za škodo, ki jo povzročijo pri njem zaposleni delavci ali delavci, 
ki so v drugačnem delovnem razmerju z izvajalce. Izvajalec se zavezuje izvajati storitve na 
način: 

- da bo delovni čas naročnika moten le v posebnih primerih; 
- da bo pri izvajanju storitev ravnal gospodarno pri porabi električne energije in pri 

potrebnem času prisotnosti odgovorne osebe naročnika; 
- da bodo izvedene pravočasno, strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z vsemi 

tehničnimi predpisi, standardi in normativi, razpisnimi pogoji ter ponudbo ob tesnem 
sodelovanju z naročnikom; 

- da bo omogočal ustrezen nadzor naročniku in neomejen dostop do vse dokumentacije 
in evidenc, ki je relevantna za pogodbeni odnos iz te pogodbe; 

- da bo pisno obvestil naročnika o morebitnem nastopu okoliščin, ki utegnejo vplivati na 
vsebinsko, vrednostno in terminsko izvršitev storitev; 

- da bo vse ali večino del, kjer je predviden vpliv na operativnost informacijskega sistema 
naročnika opravil vsak prvi petek v mesecu po 2. v mesecu od 13:00 – 16:00 skladno s 
planom del, ki ga bo pripravil za naročnika do 15. v mesecu. 

 
11. člen 

 
Izvajalec bo za izvedbo storitev po tej pogodbi uporabil naslednje strokovnjake, ki: 
 

Certifikat Ime in priimek 

imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za naziv Novell 
Micro Focus Master CNE (Certified Novell Micro Focus 
Engineer) 
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imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za Novell Micro 
Focus SUSE Linux system administration 

 

imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za Novell Micro 
Focus Groupwise administration 

 

imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za Novell Micro 
Focus Zenworks administration 11,0 (NZA) 

 

imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za upravljanje 
Microsoft Windows server 2008 ali 2012 strežniškega okolja 

 

imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za VmWare 
infrastructure V5,5 

 

imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za IBM Tivoli 
Storage Manager V5.5. 

 

imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za upravljanje 
IBM strežnikov družine X 

 

imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za upravljanje 
Fujitsu strežnikov serije Primergy 

 

imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za upravljanje 
Netapp diskovnih sistemov 

 

imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za upravljanje 
IBM diskovnih polj tipa DS 

 

imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za mrežne 
pregrade proizvajalca Checkpoint (vsaj CSA) 

 

imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za Cisco 
mrežne tehnologije (vsaj CCIE) 

 

imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za 3com 
mrežne tehnologije 

 

imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za Citrix Xen 
App in Citrix XenDesktop verzije 5 

 

 
Izvajalec izrecno izjavlja, da so vsi navedeni strokovnjaki podali svoje soglasje za svoje 
sodelovanje pri izvedbi te pogodbe ter, da so seznanjeni z razpisnimi pogoji javnega naročila iz 
1. člena te pogodbe..  
Zgoraj navedeni strokovnjaki bodo tudi dejansko izvajali dela po tej pogodbi, pri čemer za 
naročnika ni pomembno njihovo pogodbeno razmerje z izvajalcem. 
 
Če bo prišlo pri izvajalcu do zamenjave ali dodajanja posameznega strokovnjaka, mora 
izvajalec o taki spremembi pravočasno predhodno pisno obvestiti naročnika. Obvestilo mora 
vsebovati obrazložitev za zamenjavo ali dodajanje ter enakovrstne podatke, kakor jih je 
izvajalec predložil v ponudbi za javno naročilo, navedeno v 1. členu te pogodbe. Zamenjava 
mora biti strokovno enakovredna ali boljša v primerjavi z zamenjanim ključnim strokovnjakom. 
V prehodnem obdobju se lahko naročnik izjemoma odloči in dovoli tudi zamenjavo ali 
dodajanje, ki ne izpolnjuje vseh pogojev, če glede na specifične okoliščine ugotovi, da je taka 
zamenjava ali dodajanje primerna in zadovoljiva. Izvajalec posameznega ključnega 
strokovnjaka ne sme zamenjati ali dodati, dokler naročnik take zamenjave izrecno predhodno 
ne potrdi. 
V primeru zamenjave kadra, mora izvajalec na lastne stroške poskrbeti za celovito 
usposabljanje ter prenos znanja in informacij na novega delavca. 

 
 
 

12. člen 
 
Če čas vzdrževanja ne sovpada z delovnim časom naročnika mora izvajalec upoštevati dodatne 
zahteve in v soglasju z odgovorno osebo naročnika poskrbeti za ustrezno zaščito stavbe in 
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prostorov. 
 

13. člen 
 
Naročnik je dolžan izvajalcu zagotoviti vse potrebne okoliščine za varno, strokovno in  
učinkovito izvedbo nalog. V času izvajanja bo naročnik omogočil prisotnost pooblaščene osebe 
naročnika, ki bo skrbela za optimalno uporabo pravic delavca, ki bo izvajal naloge.  
 
V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije za postopek javnega 
naročanja, naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev pogodbe. 
 

14. člen 
 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, 
predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav 
tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, do katerih bo izvajalec prišel med in po 
poteku pogodbe. 
 
Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi 
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 enak 
strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik. 
Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po 
tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, 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. 
Izvajalec bo vsak mesec do 15. v mesecu podal/osvežil seznam oseb, ki imajo dostop do gesel 
ali specifik informacijskega sistema naročnika. Izvajalec bo za vsakega svojega strokovnjaka 
zagotovil, da bo podpisal osebno izjavo o varovanju podatkov in bo tako izjavo predal 
naročniku pred začetkom del povezanih s to pogodbo.  
 

15. člen 
 
Naročnik ne sme sam ali preko tretjih oseb posegati v sistemsko strojno opremo, ki je 
pogarancijsko vzdrževana na osnovi te pogodbe. 
 
V kolikor naročnik poseže v sistemsko programsko opremo mora o izvedbi posega obvestiti 
izvajalca.  
  
Naročnik mora ob vsaki izredni spremembi v sistemski strojni opremi in sistemski programski 
opremi izvajalca seznaniti z izvedenimi spremembami. 
 

16. člen 
 
Pogodbeni stranki bodo pri izvajanju pogodbe zastopali pooblaščeni predstavniki, ki bodo hkrati 
tudi skrbniki te pogodbe.  
 
Pooblaščeni predstavnik naročnika je 
Ime in priimek  
Telefonska številka  
GSM  
E-pošta  

 
Pooblaščeni predstavnik izvajalca je  
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Ime in priimek  
Telefonska številka  
GSM  
E-pošta  

 
17.  člen 

 
Pogodbo je mogoče prekiniti, v kolikor pride do bistvenega kršenja določil te pogodbe s strani 
ene ali obeh pogodbenih strank. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati 
medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.  
 
Za bistvene kršitve se šteje neplačilo zapadle obveznosti, če je naročnik v zamudi s plačilom 
več kot 3 mesece in slaba kakovost storitve, ki jo izvajalec ne izboljša v postavljenem roku.  
Stranka, ki prekinja pogodbo zaradi bistvenih kršitev, je dolžna o tem obvestiti drugo stranko 
pisno, najmanj 30 dni pred dnem, s katerim namerava odstopiti od pogodbe. 
 
Katerakoli od pogodbenih strank lahko brez posebnega razloga pisno odstopi od te pogodbe, za 
kar stranki dogovorita 3 mesečni odpovedni rok. Odpovedni rok prične teči z dnem, ko je 
nasprotna stranka prejela obvestilo o nameravanem odstopu od 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. 
 
 
 

18.  člen 
 

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. 
 
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka 
tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, 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. 
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. 

 
19. člen 

 
Pogodbeni stranki spore rešujeta sporazumno, v nasprotnem primeru spore rešuje stvarno 
pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. Za razlago posameznih določil te pogodbe 
se uporablja Obligacijski zakonik. 
 

20.  člen 
 
Pogodba je sestavljena in podpisana v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena 
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stranka po 1 izvod. 
 

21. člen 

 

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. :   

 

PRILOGE 

Priloga 1 Obrazec P-5 „Specifikacija“ 

Priloga 2 Obrazec P-4 „Predračun“ 

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


