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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., 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 nakup diskovnih sistemov in omrežne opreme   
10K150221; št. …………………….  

 

PRAVNA PODLAGA 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega 

naročila, naročnikova št. 4301-13/21-1/172 - naročilo male vrednosti - 47. člen ZJN-3. 
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PREDMET POGODBE 

2. člen 

 

Predmet pogodbe je nabava diskovnih sistemov in omrežne opreme po specifikaciji, ki je 

sestavni del te pogodbe, ter vzdrževanje navedene opreme v garancijskem roku za potrebe 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje na vseh lokacijah.   

 
Ponudniku, ki bo izbran kot najugodnejši ponudnik za Sklop 2,  
se v pogodbo doda naslednje besedilo: 

 

Nakup omrežne opreme po specifikaciji je financirano s strani projekta »COVID19 - Ukrepi na 

področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva – 

modularne pisarne«.  

 

Naročnik v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 

programskem obdobju 2014 - 2020 izvaja projekt »COVID19 - Ukrepi na področju 

obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva – modularne 

pisarne«, in sicer 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 

prednostna naložba 9.3 »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k 

razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega 

stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in 

rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih 

skupnosti««, specifični cilj 1 »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«.  

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni 

razvoj. Izvajalec/ponudnik mora upoštevati zahteve s področja komuniciranja v skladu z 

Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v 

programskem obdobju 2014 – 2020. Navodila so dostopna na spletni strani http://www.eu-

skladi.si/sl/ekp/navodila . 

 

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. 

 

Rok za izvedbo posameznega naročila predmeta pogodbe je 60 koledarskih dni od dneva 

naročila in dodatnih 10 koledarskih dni za montažo, zagon in testiranje.  

 

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; 

- da bo dobavil opremo, ki je predmet te pogodbe, v kvaliteti, roku in mestu dostave, ki 

so dogovorjeni, ter v skladu s specifikacijo, opremljeno z navodili v slovenskem jeziku;  

http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila
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- v primeru, da oprema iz ponudbe/predračuna v času naročila ni več dobavljiva se 

izvajalec obvezuje naročniku dobaviti opremo istega proizvajalca z najmanj enakimi 

lastnostmi ter pod enakimi pogoji kot jih ima računalniška oprema, ki je bila ponujena; 

cena brez DDV se v tem primeru ne sme zvišati pod nobenim pogojem. 

- da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali 

izpolnitev dogovorjenih obveznosti. 

 

PODIZVAJALCI 

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:  

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, 
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- 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. 

 

 

DOBAVA IN PREVZEM 

6. člen 

 

Oprema, ki se dobavi v skladu s to pogodbo, mora biti nova, iz tekoče proizvodnje in narejena 

iz standardnih prvorazrednih materialov. Dobavitelj zagotavlja, da lastnosti opreme, ki je 

predmet pogodbe, ustrezajo proizvajalčevemu atestu, tehnični dokumentaciji in navodilom za 

uporabo. Dobavitelj izjavlja, da je oprema, ki je predmet te pogodbe, izdelana skladno z 

zakonodajo o varstvu pri delu v Republiki Sloveniji. 

 

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 kraj dostave ter 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 (tehnično dokumentacijo, ateste in 

certifikate, ki dokazujejo kakovost blaga, navodila za uporabo v slovenskem jeziku ter 

garancijski list.), podpišeta predstavnika izvajalca in naročnika prevzemni zapisnik. Ko je 

prevzemni zapisnik podpisan, predstavnik naročnika podpiše dobavnico. Z dnem podpisa 

dobavnice je opravljen prevzem opreme. S tem dnem prične teči garancija. Izvajalec lahko 

izstavi račun naročniku le na podlagi podpisane dobavnice.  

 

POGODBENA VREDNOST 

7. člen 

 

     
Opis Enota Vrednost na 

enoto brez DDV 
Količina Skupna vrednost 

brez DDV  
 1 2 3 4 = 2*3 

Sklop 1: Diskovni sistemi     

Diskovno polje 12x3,84 TB diski kos  1  

Diskovno polje 24x3,84 TB diski kos  1  

SKUPAJ SKLOP 1     
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Sklop 2: Omrežna oprema     

Mrežno stikalo Cisco WS-C2960L-48PS-

LL 

kos  2  

AP brezžična dostopovna točka 1832I-

E-K9C 

kos  12  

SKUPAJ SKLOP 2     

     

     

SKLOP 1 v € z DDV     

SKLOP 2 v € z DDV     

 

Pogodbena vrednost znaša ________ € brez DDV, oz. ________ € z DDV. V ceni so zajeti vsi 

stroški, popusti in rabati ter prispevki in vse morebitne dajatve ter velja s klavzulo DDP 

naročnik (Incoterms 2010). 

 

Ponudniku, ki bo izbran kot najugodnejši ponudnik za Sklop 2,  

se v pogodbo doda naslednje besedilo: 

 

Omrežna oprema v vrednosti ________ € brez DDV, oz. ________ € z DDV je financirana v 

okviru projekta »COVID19 - Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom 

na ranljivih skupinah prebivalstva – modularne pisarne«. Naložbo sofinancirata Republika 

Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

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. 



 

  

Obrazec P-3                                                                                                                               Vzorec pogodbe 

                                                                                                                                                       Stran 6/9  

 

 

Dobavitelj zagotavlja za prodano opremo pooblaščen servis s strani proizvajalca, ki ga bo 

izvajal __________________________________________________ (naziv podjetja, ki bo 

izvajalo servisne storitve) in v času garancije jamči brezplačen preventivni in korektivni servis 

po pozivu oziroma odpravo napak na opremi. 

 

Garancijski rok za posamezno opremo je določen v specifikaciji (P-5 Specifikacija). 

 

Izvajalec zagotavlja odzivni čas in odpravo okvare napake v rokih kot so zahtevani v razpisni 

dokumentaciji.  

 

V primeru nespoštovanja določila prejšnjega odstavka je dobavitelj dolžan naročniku plačati 

pogodbeno kazen za vsak dan zamude v višini 0,5% od vrednosti dobavljene opreme, vendar 

skupno ne več kot 10% vrednosti opreme. 

 

Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, če se bo enaka napaka na opremi v času garancijskega 

roka ponovila najmanj dvakrat, tako opremo zamenjal za enakovredno novo opremo. 

 

Izvajalec se zavezuje, da bo po preteku garancijskega obdobja, določenega s to pogodbo, z 

naročnikom na morebitni poziv naročnika sklenil pogodbo za pogarancijsko vzdrževanje in 

servisiranje opreme, v kateri bosta stranki natančneje opredelita pogoje, način in ceno 

servisiranja. 

 

11. člen 

 

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. 

 

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 prvem odstavku tega člena navedenega 

razloga, mu mora izvajalec plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev v višini 10 % skupne 

pogodbene vrednosti z DDV. 
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Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da 

zanjo nima zagotovljenih sredstev. 

 

Ne glede na določila te pogodbe o prekinitvi ali odstopu od pogodbe zaradi kršitev pogodbenih 

obveznosti lahko katera koli od pogodbenih strank brez posebnega razloga pisno odstopi od te 

pogodbe, za kar stranki dogovorita 2 (dvo) 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 IN ZAŠČITA PODATKOV  

 

13. člen 

 

Izvajalec se zavezuje, da bo v okviru zakonitega interesa opravljanja svoje dejavnosti 

obdeloval osebne podatke, ki jih pridobi s strani naročnika, zaupno, v skladu z Uredbo (EU) 

2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 

obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov in vsakokratnim veljavnim 

zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter spoštoval Pravilnik o varstvu osebnih podatkov 

na NIJZ, s katerim se lahko seznani na sedežu naročnika.  

 

14. člen 

 

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta pri svojem delovanju zagotovili in izvajali potrebne 

tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo varovanje osebnih podatkov in uresničevanje 

pravil v zvezi z njimi v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (člena 28 in 32). 

 

 

REŠEVANJE SPOROV 

15. 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 

16. 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. 



 

  

Obrazec P-3                                                                                                                               Vzorec pogodbe 

                                                                                                                                                       Stran 8/9  

 

 

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 

17. 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,  

- 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 

18. člen 

 

Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja od obeh pogodbenih strank 

ter velja za garancijsko obdobje dogovorjeno v Izjavi o zagotavljanju tovarniške garancije po 

zadnji dobavi opreme (priloga št. 3). 

 

 

POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE 

19. člen 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da ne kupi posameznega blaga po tej pogodbi, če bo na podlagi 

raziskave tržišča ugotovil, da na prostem trgu obstaja istovrstno blago po ugodnejšimi pogoji. 
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Naročnik si pridržuje pravico, da ne naroči celotne količine računalniške opreme, ki je predmet 

te pogodbe. 

 

20. 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. 

 

21. člen 

 

Pogodba je sestavljena v dveh enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en 

izvod. 

  
 

 

PRILOGE POGODBE 

 

PRILOGE 

Priloga 1 Obrazec P-5 „Specifikacije“ 

Priloga 2 Obrazec P-4 „Predračun“ 

Priloga 3 Obrazec P-12 „Izjava o zagotavljanju tovarniške garancijske dobe“ 

 

Izvajalec  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. :  


