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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  

Skrbnik pogodbe/ 
nadzornik 

 

Podpisnik Milan Krek, 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    

Skrbnik pogodbe / 
odgovorna oseba  

Podpisnik  

 
skleneta naslednjo: 
 

Pogodba št.  
Najem multifunkcijskih naprav   

 
PRAVNA PODLAGA 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega 
naročila št.__________ z dne ____________ – naročilo male vrednosti – 39. člen ZJN-3, 1. 
odst., g. točka. 
 

PREDMET POGODBE 
2. člen 

 
Predmet pogodbe je najem multifunkcijskih naprav za potrebe Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje za obdobje treh let oziroma največ do porabe predvidenih sredstev. 
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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 
(P-5_specifikacije) in njen sestavni del, ter skladno z njegovo ponudbo, ki je prav tako priloga 
(P-4_predračun) in njen sestavni del. 
 
Rok za izvedbo predmeta pogodbe je 14 koledarskih dni od nastopa veljavnosti pogodbe. Ta 
rok predstavlja bistveno sestavino te pogodbe. 
  

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. 
- dal naročniku v najem ustrezno količino (glej P-5_specifikacije) brezhibno delujočih 

multifunkcijskih naprav, skladnih s tehničnimi zahtevami naročnika v razpisni 
dokumentaciji, ki jih lahko naročnik porazdeli na različne lokacije naročnika. Izvajalec 
se zaveže na svoje stroške vse multifunkcijske naprave, ki so predmet te pogodbe, 
najkasneje v roku 14 koledarskih dni po sklenitvi te pogodbe dostaviti na lokacije 
območnih enot naročnika navedenih v razpisni  dokumentaciji. Ob dostavi na lokacije 
naročnika izvajalec brezplačno zagotovi tudi montažo, zagon in nastavitev naprav s 
povezavo na obstoječ informacijski sistem pri naročniku. Prevzemni zapisnik in 
potrditev pričetka delovanja naročnik podpiše ob popolnem delovanju vseh zahtevanih 
funkcionalnosti vseh najetih naprav. 

- V primeru okvare katere koli multifunkcijske naprave se izvajalec zavezuje v roku 1 
(enega) delovnega dne od poziva naročnika takšno multifunkcijsko napravo nadomestiti 
za čas trajanja te pogodbe z enakovredno multifunkcijsko napravo. Naročnik si 
pridružuje pravico, da v primeru ugotovitve nepotrebne multifunkcijske naprave, le-to 
predčasno vrne izvajalcu in v tem primeru za tako napravo ne plačuje več cene 
mesečnega najema 

- mesečno pisno obveščal naročnika o skupnem številu strani izpisov opravljenih do 
konca posameznega meseca. 

 
DOBAVA IN PREVZEM 

5. 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 
6. člen 

 
Pogodbena vrednost za en mesec najema znaša znaša ________ € brez DDV, oz. ________ € 
z DDV.  
 
Skupna pogodbena vrednost za tri leta  najema znaša ________  € brez DDV, oz. ________ € 
z DDV. 
 
Cena izpisa za vsako nadaljnjo Č/B stran, ki ni zajeta v triletni ceni najema znaša________ € 
brez DDV oziroma _______ € z DDV.  
 
Cena izpisa za vsako nadaljnjo barvno stran, ki ni zajeta v triletni ceni najema znaša________ 
€ brez DDV oziroma _______ € z DDV.  
 
Cena je fiksna za obdobje veljavnosti pogodbe.  
 

PLAČILNI POGOJI 
7. člen 

 
Izvajalec bo naročniku za najem multifunkcijskih naprav po tej pogodbi izstavil račun enkrat 
mesečno, in sicer do 10. (desetega) dne v mesecu za pretekli mesec. Naročnik se zaveže 
plačati račun v 30. (tridesetih) dneh po prejemu pravilno izstavljenega računa na poslovni 
račun izvajalca.  
 
V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen naročniku zaračunati zakonite zamudne 
obresti. V primeru utemeljene reklamacije naročnika zaradi kvalitete storitve, izvajalec ni 
upravičen do zamudnih obresti. 
  

JAMČEVANJE IN ZAMUDA IZVAJALCA 
8. 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. 
 
Nadzor nad izvajanjem del po tej pogodbi bo izvajala s strani naročnika pooblaščena oseba- 
skrbnik te pogodbe _________________. 
Skrbnik pogodbe ponudnika je_______________ 
 
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.  
 

9. 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 10 % od 
skupne mesečne pogodbene vrednosti z DDV. Višina pogodbene kazni zaradi take zamude je 
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omejena na višino pogodbene mesečne vrednosti z DDV in se obračuna mesečno. Pogodbeno 
kazen bo naročnik odštel od mesečne pogodbene vrednosti.  
 
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. 
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. 
 

ODPOVED POGODBE 
10. člen 

 
Pogodbo je mogoče prekiniti v kolikor pride do bistvenega kršenja določil te pogodbe s strani 
ene ali obeh pogodbenih strank. 
Za bistvene kršitve se šteje: 

- slaba kakovost storitve 
- neupoštevanje pogodbenih obveznosti 
- nedelovanje posameznih multifunkcijskih naprav več kot 10 dni v posameznem mesecu 

(Skupno število dni nedelovanja naprav je seštevek dni nedelovanja vsake posamezne 
naprave). 
 
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.  
 
V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti sporazuma sta pogodbeni strani obvezani 
poravnati obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja 
sporazuma.  
 
Ne glede na ostala določila lahko naročnik 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 prejšnjem odstavku tega člena 
navedenega razloga, lahko od  izvajalca zahteva plačilo pogodbene kazni za neizpolnitev 
pogodbenih obveznosti višini 5.000,00 evrov. 
 

VAROVANJE IN ZAŠČITA PODATKOV 
11. člen 

 
Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te 
pogodbe in bodo označeni za zaupne, varovali kot poslovno oziroma uradno skrivnost in jih ne 
bosta neupravičeno uporabljati v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali 
tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v realiziranje nalog predmeta pogodbe. 

 
Izvajalec ima po tej pogodbi lastnost pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov po določilih 
Zakona o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-1 in sme opravljati posamezna opravila v zvezi s 
pogodbenimi storitvami izključno v okviru pooblastil naročnika oziroma uporabnikov iz te 
pogodbe in ne sme razpolagati z osebnimi podatki oziroma jih obdelovati za noben drug 
namen. 
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12. člen 

 
Izvajalec lahko izvaja svoje storitve po tej pogodbi, ki se nanašajo na dostop in razpolaganje 
oziroma obdelavo osebnih podatkov samo pod pogojem, da poskrbi za ustrezno zavarovanje 
osebnih podatkov, ki obsega organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s 
katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno 
uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo teh podatkov 
in sicer na tak način, da ravna v skladu z določili tega dogovora, ki obravnavajo varovanje 
prostorov, varovanje nosilcev podatkov, ki vsebujejo osebne podatke ter varovanje strojne in 
programske opreme. 
 
Naročnik oziroma uporabniki imajo pravico nadzorovati izvajalčevo izvajanje postopkov in 
ukrepov v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov po pogodbi. 
 

13. člen 
 
Zaposleni pri izvajalcu, ki po pogodbi obdelujejo osebne podatke, so dolžni varovati tajnost 
osebnih podatkov, s katerimi se seznanijo pri opravljanju njihovih del in nalog. Dolžnost 
varovanja tajnosti osebnih podatkov jih obvezuje tudi po prenehanju zaposlitve, opravljanja 
del ali nalog in opravljanja storitve pogodbenega obdelovalca.  
 

PODIZVAJALCI 
14. člen 

 
Izvajalec bo dela izvedel brez podizvajalcev.  

_  ALI _ 

Poleg izvajalca 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:  

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«. 

Izvajalec je dolžan svojemu računu obvezno priložiti račune oziroma situacije svojega (jih) 
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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 pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo 
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve. 

Izvajalec 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 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 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. 
  

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, 
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. 

 
RAZVEZNI POGOJ 

16. člen 
 
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od 
naslednjih okoliščin: 

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev 
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca 
ali  

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v 
času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

- plačilom za delo,  
- delovnim časom,  
- počitki,  
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- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju 
elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za 
kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi 
odločitvami izrečena globa za prekršek, 

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 
šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene 
kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen 
v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  
 
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba 
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O 
datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. 
 
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega 
naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 
 

SKLENITEV IN VELJAVNOST POGODBE 
17. člen 

 
Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja od obeh pogodbenih 
strank. 
Pogodba velja 3 (tri) leta od sklenitve. 
 

REŠEVANJE SPOROV 
18. 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. 
 

POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. 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. 
 
Pogodba je sestavljena v 2 enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec po en 
izvod. 
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Ponudnik  Naročnik 

  Nacionalni inštitut za javno zdravje 
Trubarjeva cesta 2 
1000 Ljubljana 

   

V                  , dne  V Ljubljani, dne 

Podpisnik:   Podpisnik:  
Milan Krek, dr. med., spec., direktor 

  Št. :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGE 

Obrazec P-5 „Specifikacije“ 

Obrazec P-4 „Predračun“ 

Obrazec P-6 „ Podatki podizvajalca “ 

 


