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  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 andrej.zlender@nijz.si 

Skrbnik pogodbe/ 
nadzornik 

Andrej Žlender 

Podpisnik 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 naslednjo: 
 
 
 

Pogodbo za nadgradnjo strojne opreme sistemske 
infrastrukture eZdravja, št. 70K260917   

   
 

 
PRAVNA PODLAGA 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega 
naročila, naročnikova št. 4300-108/17-1/172 – naročilo male vrednosti – 39. člen ZJN-3, 1. 
odst., g. točka. 
 
 

mailto:andrej.zlender@nijz.si
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PREDMET POGODBE 
2. člen 

 
Predmet pogodbe je Nadgradnja strojne opreme sistemske infrastrukture eZdravja za potrebe 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje za obdobje treh let (oz. po izteku splošno določenega 
garancijskega roka, ki je 36 mesecev). 
 
 

OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
3. člen 

 
Izvajalec se zaveže, da bo vse obveznosti po tej pogodbi izvedel skladno z zahtevami 
naročnika, kot so opredeljene v razpisni dokumentaciji - specifikaciji, ki je priloga te pogodbe 
(priloga št. 1) in njen sestavni del, ter skladno z njegovo ponudbo, ki je prav tako priloga 
(priloga št. 2) in njen sestavni del. 
 
Dobavni rok za vso opremo je največ 45 dni od podpisa pogodbe; montaža, zagon in 
konfiguracija opreme bo izvedena naknadno, po izvršeni dobavi opreme, v dogovoru med 
naročnikom in izvajalcem.  Splošno določen garancijski rok 36 mesecev začne teči od dneva 
opravljenega prevzema opreme. Rok za izvedbo dela je 30 dni po dobavi opreme. 
 

4. člen 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo: 

- opravil vsa dela po pogodbi strokovno, brezhibno, kvalitetno in pravočasno; 
- zagotovil, da dokumenti (računi, zapisniki itd.) vsebujejo številko te pogodbe; 
- ob koncu projekta naročniku vrnil dokumentacijo zaupne narave, prejeto med izvajanja 

pogodbe. 
 
 

PODIZVAJALCI 
5. člen 

 
(člen se ustrezno popravi ali črta, glede na podatke o podizvajalcih iz ponudbe) 

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci: 
 ________________________________  

(naziv, polni naslov, matična številka in davčna številka), in sicer bo navedeni podizvajalec  
izvajal __________________________________ /navesti dela, predmet in vrednost 
izvedenih del /, ki ga bo opravil v _____________________ /navesti kraj izvajanja del/ 
 

 ________________________________  
(naziv, polni naslov, matična številka in davčna številka), in sicer bo navedeni podizvajalec  
izvajal __________________________________ /navesti dela, predmet in vrednost 
izvedenih del /, ki ga bo opravil v _____________________ /navesti kraj izvajanja del/ 
 

 ________________________________  
(naziv, polni naslov, matična številka in davčna številka), in sicer bo navedeni podizvajalec  
izvajal __________________________________ /navesti dela, predmet in vrednost 
izvedenih del /, ki ga bo opravil v _____________________ /navesti kraj izvajanja del/ 
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Za podizvajalce ______________________,________________;_________, ki so v Obrazcu 
P-6: Podatki podizvajalca, načinu plačila in pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih 
evidenc zahtevali neposredno plačila, izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih 
plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih plačilih 
podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem naročanju. Neposredna 
plačila so obvezna v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. 
Obrazec je sestavni del pogodbe. 
 
Za podizvajalce, _____________________,________________;_________, ki v Obrazcu P-6: 
Podatki podizvajalca, načinu plačila in pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc 
niso zahtevali neposredna plačila, se izvajalec zavezuje, da bo na prvi poziv naročnika, 
najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa poslal pisno izjavo in pisno izjavo 
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, ki so predmet te pogodbe. 
Če glavni izvajalec, na prvi poziv naročnika, ne poda pisne izjave, naročnik Državni revizijski 
komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena 
ZJN-3. Obrazec je sestavni del pogodbe. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo o spremembah, vezanih na podizvajalce (zlasti sprememba 
podatkov, zamenjava podizvajalcev, izključitev podizvajalcev, naknadna nominacija 
podizvajalcev), v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestil naročnika in pridobil 
pisno soglasje naročnika. Naročnik izda oziroma zavrne soglasje v skladu s četrtim odstavkom 
94. člena ZJN-3. 
 
V primerih, iz prejšnjega odstavka tega člena, mora izvajalec naročniku predložiti: 

 kontaktne podatke in zakonite zastopnike (novih) predlaganih podizvajalcev, 
 izpolnjen Obrazec P-2: Prijava v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev iz 

dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za del, ki ga prevzema nov 
podizvajalec na dan oddaje predloga za nominacijo novega podizvajalca 

 izpolnjen Obrazec P-6: Podatki podizvajalca, načinu plačila in pooblastilo za 
pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za nove podizvajalcev. 

 
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko 
odstopi od pogodbe. 

 
DOBAVA IN PREVZEM 

6. člen 
 
Izvajalec obvesti naročnika o nameravani dobavi predmeta te pogodbe, lahko tudi po 
elektronski pošti, vsaj 2 (dva) delovna dneva pred dobavo. Naročnik najavo dobave potrdi in 
hkrati izvajalcu sporoči ime osebe, ki je na strani naročnika pooblaščena za prevzem. Naročnik 
ni dolžan prevzeti tiste opreme, katere najava dobave ni bila sporočena oziroma ni bila 
sporočena pravilno ali katere dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom. 
 
Ob prevzemu predmeta te pogodbe, na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno 
ustrezne opreme ter spremljajočih dodatkov in listin, podpišeta predstavnika izvajalca in 
naročnika prevzemni zapisnik. Ko je prevzemni zapisnik podpisan, predstavnik naročnika 
podpiše dobavnico. Z dnem podpisa dobavnice je opravljen prevzem opreme. Izvajalec lahko 
izstavi račun naročniku le na podlagi podpisane dobavnice. 
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POGODBENA VREDNOST 

7. člen 
 
Izvajalec bo v skladu s to pogodbo za naročnika opravljal storitve po predračunu in po 
specifikaciji iz razpisne dokumentacije: 
 
Opis del Skupna vrednost v  

€ brez DDV 
Skupna vrednost v  
€ z DDV 

Dobava, vgradnja, zagon in 
konfiguriranje opreme na lokaciji 
naročnika po Specifikacijah naročnika 

  

 
S K U P A J 

 

  

 
PLAČILNI POGOJI 

8. člen 
 
Za izvršene pogodbene obveznosti po tej pogodbi izvajalec naročniku izstavi račun.   
 
Naročnik mora račun izvajalcu plačati 30. (trideseti) dan od datuma uradnega prejema računa, 
če je račun pravilno izdan in storitev opravljena v skladu s pogodbo. 
 
Naročnik bo znesek računa, izdanega skladno s pogodbo, plačal na izvajalčev račun. 
  

9. člen 
 
Prenos terjatve iz te pogodbe se izvede s sklenitvijo pogodbe o odstopu terjatve najmanj 15 
dni pred zapadlostjo terjatve. Stranke pogodbe so izvajalec, naročnik in novi upnik. V primeru, 
da prenos terjatve ne bo opravljen s pogodbo o odstopu terjatve, lahko naročnik veljavno 
izpolni svojo obveznost izvajalcu. 
 

JAMČEVANJE IN ZAMUDA IZVAJALCA 
10. člen 

 
Izvajalec s podpisom te pogodbe izrecno izjavlja, da bo izvedel vse pogodbene obveznosti 
brezhibno in prevzema resničnost svoje izjave ter odgovornost za napake. 
 
Kot napaka se šteje vsako odstopanje izdelka od naročnikovih zahtev, ki onemogoča 
dogovorjeno uporabo in obstaja že v trenutku prevzema ali pa nastane tekom trajanja 
pogodbe iz razloga na strani izvajalca. 
 

11. člen 
 
Če izvajalec po lastni krivdi zamudi z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti v roku (izpolnitev z 
zamudo), je dolžan za vsak koledarski dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 0,5 % od 
skupne pogodbene vrednosti z DDV. Višina pogodbene kazni zaradi take zamude je omejena 
na 25 % skupne pogodbene vrednosti z DDV. 
 
Če izvajalec ne izpolni pogodbenih obveznosti, velja enako kot v zgornjem odstavku. 
 
Če izvajalec zamuja z izvajanjem pogodbenih storitev iz te pogodbe toliko, da bi lahko 
naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev 
naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika ter lahko zahteva povrnitev dejanske škode. 
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Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno storitev se obračuna pri naslednjih izplačilih 
izvajalcu oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki 
ga mora izvajalec plačati v roku 8 dni od prejema. 
 
Če bi zaradi neizpolnitve oziroma zamude pri izpolnitvi naročniku nastala škoda, večja od 
pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine. 
 
Izvajalec ne odgovarja za pravočasno izvedbo predmetnih storitev, če naročnik ne izpolni vseh 
svojih obveznosti. 

ODPOVED POGODBE 
12. člen 

 
Naročnik lahko odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka, če izvajalec zamuja s svojimi 
aktivnostmi in je očitno, da zaradi te zamude ne bo sposoben pravočasno predati izdelka. Prav 
tako naročnik lahko odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka, če izvajalec sicer izpolni 
svojo obveznost, ki pa je v bistvenih delih v nasprotju z zahtevami naročnika. 
  
Če naročnik odstopi od pogodbe zaradi kateregakoli v drugem odstavku tega člena navedenega 
razloga, mu mora izvajalec plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev v višini 25 % skupne 
pogodbene vrednosti z DDV. 
 
Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da 
zanjo nima zagotovljenih sredstev. 
 

VAROVANJE IN ZAŠČITA PODATKOV 
13. člen 

 
Pogodbeni stranki vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te 
pogodbe in so označene za zaupne, varujeta kot poslovno skrivnost oziroma uradno skrivnost 
in jih neupravičeno ne uporabljata v svojo korist oziroma komercialno izkoriščata ali 
posredujeta tretjim osebam, ki niso vključene v izvedbo nalog po tej pogodbi. 
Skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih 
osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Pogodbeni stranki 
bosta zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali 
morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona. 
 
V primeru, da izvajalec poslovne informacije, ki jih je pridobil pri izvajanju te pogodbe, 
posreduje brez dovoljenja tretjim osebam, je dolžan naročniku povrniti vso zaradi tega nastalo 
poslovno škodo. 
 
Izvajalec bo naročniku omogočil, da izvaja nadzor nad izvajanjem postopkov in ukrepov iz tega 
poglavja. 
  

REŠEVANJE SPOROV 
14. 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 
15. 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, 



Obrazec P-3                                                                                                                                  Vzorec pogodbe 

                                                                                                                                                       Stran 6/7  

 

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 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. 
 

SKLENITEV IN VELJAVNOST POGODBE 
16. člen 

 
Pogodba se sklepa za obdobje treh let (36 mesecev), šteto od dneva opravljenega prevzema 
opreme. Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, uporabljati pa se 
začne _______ . 
 

POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 

 
Naročnik mora pravice, ki jih pridobi na podlagi te pogodbe, uporabljati v skladu z licenčnimi 
pogoji proizvajalca in v zakonsko predvidenih okvirih. 
 
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. 
 

18. 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 pogodbena 
določila. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim. 
 

19. člen 
 
Pogodba je sestavljena v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod. 
  
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. :  
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VSEBINA POGODBE 

 

PRILOGE 

Priloga 1 Obrazec P-5 „Specifikacije“ 

Priloga 2 Obrazec P-4 „Predračun“ 


