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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, direktor 

 

in 

 

 IZVAJALEC 

Naziv in sedež  

 

 

ID št. za DDV  

Matična številka  

Poslovni račun  

Telefon  

Faks  

E-pošta  

Skrbnik pogodbe/ 

nadzornik 
 

Podpisnik  

 

skleneta naslednjo: 

 

Pogodbo za vzdrževanje in servisiranje  

hladilne komore za skladiščenje zdravil;  
št.  _____________  

 

 

 

PRAVNA PODLAGA 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega 

naročila, naročnikova št. 4301-27/20-1/172 – naročilo male vrednosti – 39. člen ZJN-3 , 1. 
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odst., g. točka, objavljeno na Portalu javnih naročil, št. __________________, dne 

__________________. 

 

PREDMET POGODBE 

 

2. člen 

 

Predmet te pogodbe so naslednje storitve, ki jih za naročnika zagotavlja izvajalec: 

 

1. Redno vzdrževanje, periodični pregledi in popravila hladilne komore (v nadaljevanju: 

oprema) na naročnikovem naslovu, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, po 

dogovorjenem planu in v skladu s proizvajalčevimi tehničnimi standardi.  

Hladilna komora je namenjena shranjevanju zdravil. 

 

2. Odpravljanje napak, okvar in nedelovanja (v nadaljevanju: napaka) opreme. 

 
 
JAMSTVA IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

 

3. člen 

 

Izvajalec odpravlja napake na sledeč način: 

 

1. Izvajalec zagotavlja, da se bo na telefonsko prijavo okvare oz. napake odzval v 6 

urah po prejemu obvestila na telefonski odzivnik oziroma mobilni telefon in začel s 

postopkom popravila oz. odprave napake v roku 6 ur po prejetju obvestila.  

2. Za odpravo napak, ki jih izvajalec ne more takoj v celoti odpraviti, ker so 

zahtevnejše, izvajalec opravi pregled, določi rok odprave napake in izdela ponudbo – 

predračun, ki ga mora pisno potrditi naročnik. 

3. Po odpravi napak pogodbeni stranki preverita delovanje opreme, izvajalec pa sestavi 

poročilo, ki je osnova za izdajo računa. V poročilu morajo biti navedeni porabljeni 

rezervni deli, število delovnih ur in potnih stroškov glede na število prevoženih 

kilometrov.   

4. Če se v času šest mesecev po vgraditvi novega sestavnega dela opreme pokaže 

kakšna skrita napaka, ki pri vgradnji oziroma pregledu ni bila odkrita, se izvajalec 

obveže pokvarjeni del na lastne stroške zamenjati z novim brezhibnim, razen če je 

do okvare prišlo zaradi zunanjega vpliva, zaradi nedovoljenega posega tretje osebe 

v opremo ali zaradi naročnikovega nepravilnega upravljanja in nezadostnega 

vzdrževanja. 

5. Izvajalec se obveže, da bo odpravljal napake 24 ur dnevno 365/366 dni v letu. 

 

Zagotavljanje popravil, vzdrževanja in nadomestnih delov: 

 

1. Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku zagotavljal popravilo, vzdrževanje in 

nadomestne dele za hladilno komoro ves čas trajanja te pogodbe, vendar najmanj 

še tri leta po poteku garancijskega roka.  

 

 

OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

 

4. člen 

 

Za nemoteno in kvalitetno izvajanje pogodbenih del se naročnik obveže: 

 

1. Izvajalcu omogočiti nemoten dostop do opreme. 
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2. Po vsakem uspešnem servisiranju s podpisom potrditi izstavljeno izvajalčevo 

delovno poročilo, če bo to izkazovalo dejansko opravljeno delo. 

 

 

 

PLAN VZDRŽEVANJA 

 

5. člen 

 

Redni/periodični pregledi hladilne komore se bodo opravljali predvidoma dvakrat letno oziroma 

po predhodnem dogovoru. 

 

Redni/periodični pregled zajema: 

- kontrolo tesnosti sistema in izdelava poročila za ARSO,  

- čiščenje kondenzatorja agregata, 

- pregled funkcionalnosti naprave, 

- kontrola delovanja el. regulatorja in el. naprav. 

 

 

KONTAKTNI PODATKI 

 

6. člen 

 

Dosegljivost izvajalca je zagotovljena na naslednjih telefonskih številkah: ______________.  

 

Izvajalec se obveže, da bo ažurno in pravočasno obveščal naročnika o spremembi telefonskih 

številk, na katere je možno ob vsakem času prijaviti okvaro. 

 

 

POGODBENA VREDNOST 

 

7. člen 

 

Ocenjena skupna vrednost pogodbe za celotno pogodbeno obdobje znaša: 5.000,00 EUR z 

DDV. V to ceno ni vključen znesek materiala in rezervnih delov. 

 

Navedena vrednost je le okvirna in je odvisna od dejansko naročenih storitev, ki jih zaradi 

objektivno nepredvidljivih okoliščin ni mogoče določiti vnaprej. Naročnik se ne zavezuje 

izvajalcu plačati celotne ocenjene vrednosti, temveč le vrednost dejansko naročenih storitev, 

za katere se sklepa ta pogodba.  

 

Cena rednega/periodičnega pregleda je naslednja: 

 
Obseg rednih servisnih storitev  Vrednost redne 

rednega/periodičnega 
pregleda v letu (v € brez 
DDV) za eno leto 

Vrednost redne 

rednega/periodičnega 
pregleda v letu (v € z DDV) 
za eno leto 

V skladu z navodili proizvajalca 
tehnološke opreme. 
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Cene vzdrževalnih del so naslednje: 

 

 

Izvajalec lahko obračuna kilometrino (upoštevajo se prevozi po najkrajši možni poti), ki pa ne 

sme presegati vrednosti, kot jo predvideva 3. odstavek 5. člena Uredbe o davčni obravnavi 

povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 

63/17, 71/18), ki trenutno znaša 0,37 € za vsak prevožen kilometer.  

 

Stroški morebitnih vgrajenih ali zamenjanih delov se zaračunajo po izvajalčevem ceniku, ki je 

priloga te pogodbe. 

 

Redni/periodični pregledi se opravljajo 2x letno; v času garancijske dobe so brezplačni. 

 

Cena rednih/periodičnih pregledov in urna postavka vzdrževalnih del se po izteku garancijske 

dobe lahko spremenita, toda le enkrat v letu, največ do uradno objavljenega indeksa rasti cen 

življenjskih potrebščin, za kar pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi.   

 

 

NAČIN PLAČILA 

 

8. člen 

 

Izvajalec bo naročniku za opravljene storitve izstavil račun enkrat mesečno, in sicer zadnji 

delovni dan v mesecu, za storitve opravljene v tekočem mesecu. Naročnik se obveže plačati 

račun v 30 (tridesetih) dneh, po prejemu pravilno izstavljenega računa na poslovni račun 

izvajalca. 

 

Izvajalec 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.  

 

 

ZAUPNOST 

 

9.  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.  

 

Izvajalec sme objaviti svojo poslovno povezanost z naročnikom samo ob izrecnem pisnem 

dovoljenju slednjega. 

 

 

 

Vrsta stroška 
 

Enota mere 
(EM) 

Cena na EM  
(v € brez DDV) 

Cena na EM  
(v € z DDV) 

Urna postavka: delavnik 
 

1 ura   

Urna postavka: delavnik, izven 
delovnega časa 

1 ura   

Urna postavka: sobota, nedelja, 
prazniki 

1 ura   
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PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ 

 

10.  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. 

 

11.  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. 

 

 

KONČNE DOLOČBE 

 

12.  člen 

 

Stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta 

ravnali s skrbnostjo dobrega gospodarja.  



Obrazec P-3                              Vzorec pogodbe za vzdrževanje in servisiranje hladilne komore za skladiščenje zdravil 

                                                                                                                                                       Stran 6/6  

 

 

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 tej pogodbi. Na ta 

način mora biti sklenjena tudi morebitna odpoved zahtevi po pisni obliki. 

 

Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se 

uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose. 

 

Če katerokoli od pogodbenih določil je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala 

pogodbena določila. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čimbolj ustrezati 

namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno. 

 

 

13.  člen 

 

Pogodbeni stranki morebitne spore iz te pogodbe rešujeta sporazumno, v nasprotnem primeru 

spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. 

 

Pogodba se sklene za obdobje sedem let. Pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh 

pogodbenih strank, uporablja pa se od izteka garancijske dobe dalje. 

 

 

 

PRILOGE 

Obrazec P-4 „Predračun“ 

Obrazec P-5 „Tehnične specifikacije“ 

Obrazec P-6 „Podatki podizvajalcev“ 

Veljaven cenik izvajalca 

 

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. :   

 

 


