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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 zakup vzdrževanja in dokup manjkajočih 
MicroFocus Novell NOWS licenc, št.    

   
 

 

PRAVNA PODLAGA 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega 

naročila po odprtem postopku v skladu z 39. členom ZJN-3, objavljenega na Portalu javnih 

naročil št. _______________, z dne _________________. 
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PREDMET POGODBE 

2. člen 

 

Predmet pogodbe je Zakup vzdrževanja in dokup manjkajočih MicroFocus Novell NOWS licenc 

kot je to navedeno v obrazcu P-5 »Specifikacija«, ki je sestavni del te pogodbe. 

 

VELJAVNOST POGODBE 

3. člen 

Pogodba se sklepa za obdobje treh let (36 mesecev) in stopi v veljavo s podpisom obeh 

pogodbenih strank. Uporabljati se začne z dnem ______2020 in traja do _______2023. 

 

POGODBENA VREDNOST 

4. člen 

 

Skupna pogodbena vrednost za 3 leta znaša: 

  

 

€ brez DDV 

 

€ z DDV 

 

Od tega: 

- za nakup novih licenc                

 

 

€ brez DDV 

 

€ z DDV 

 

- za vzdrževanje licenc 

 

 

€ brez DDV 

 

€ z DDV 

 

OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

5. člen 

 

Izvajalec se zaveže, da bo vse obveznosti po tej pogodbi izvedel skladno z zahtevami 

naročnika, kot so opredeljene v razpisni dokumentaciji – specifikaciji (obrazce P-5 

»Specifikacija«), ki je priloga te pogodbe in njen sestavni del. 

 

Rok za izvedbo predmeta pogodbe je 14 koledarskih dni od nastopa veljavnosti pogodbe. Ta 

rok predstavlja bistveno sestavino te pogodbe. 

  

6. 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. 

 

DOBAVA IN PREVZEM 

7. 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 
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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. 

 

PLAČILNI POGOJI 

8. člen 

 

Za izvršene pogodbene obveznosti po tej pogodbi izvajalec naročniku izstavi račun za vsako 

leto posebej.  

 

Naročnik mora račun izvajalcu plačati 30. (trideseti) dan od datuma uradnega prejema računa 

oziroma v skladu z veljavno zakonodajo, če je račun pravilno izdan in storitev opravljena v 

skladu s pogodbo. 

Naročnik bo znesek računa, izdanega skladno s pogodbo, plačal na izvajalčev račun. 

  

PODIZVAJALCI 

9. 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. 

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. 
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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. 

 

JAMČEVANJE IN ZAMUDA IZVAJALCA 

10. člen 

 

Izvajalec s podpisom te pogodbe izrecno izjavlja, da bo izvedel vse pogodbene obveznosti 

brezhibno in prevzema odgovornost za napake. 

 

Kot napaka se šteje vsako odstopanje izdelka od naročnikovih zahtev, kot so opredeljene v 

obrazcu P-5 »Specifikacija«, 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. 

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 25 % skupne 

pogodbene vrednosti z DDV. 

 

VAROVANJE IN ZAŠČITA PODATKOV 

13. člen 
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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. Hkrati se zavezuje da bo spoštoval in 

upošteval vse določbe Pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, ki je dodatek in priloga te 

pogodbe. Brez sklenitve Pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ta pogodba ni veljavna.  

 

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). 

 

15. člen 

 

Naročnik oziroma uporabniki imajo pravico nadzorovati izvajalčevo izvajanje postopkov in 

ukrepov v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov po pogodbi. 

 

VARSTVO PRED ZAHTEVKI TRETJIH OSEB 

16. člen 

 

Izvajalec jamči, da njegova izvedba te pogodbe ne krši intelektualnih ali drugih pravic tretjih 

oseb (vključno s patenti, licencami, poslovnimi skrivnostmi, avtorskimi pravicami, pravicami 

blagovne znamke, logotipov, industrijskega oblikovanja, ipd.). 

 

Izvajalec bo ščitil naročnika pred morebitnimi zahtevki, izgubami, obveznostmi, škodami ter 

stroški (vključno s stroški za odvetnike in pooblaščene strokovnjake), ki bi nastali zaradi 

zahtevkov tretjih po lastništvu ali drugih pravicah na dobavljenih izvajalčevih izdelkih,  njihovih 

delih ali storitvah vključno s tožbami zaradi kršitev pravic intelektualne lastnine. Če izvajalec 

izgubi pravico do uporabe katerega koli dela svojega dobavljenega izdelka ali storitve, bo 

izvajalec na svoje stroške kupil za naročnika pravico za nadaljnjo uporabo izvajalčevega izdelka 

ali storitve ali zamenjal izdelek ali storitev s takim izdelkom ali storitvijo, ki ne bo sporna s 

stališča kršitev pravic intelektualne lastnine, ali spremenil izdelek ali storitev, tako, da ne bo 

sporno s stališča kršitev pravic intelektualne lastnine. 

 

 VARSTVO PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE IN ZNANJA 

17. člen 

 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se vse materialne avtorske in sorodne pravice, 

morebitne druge pravice, zlasti lastninske pravice, pravice intelektualne lastnine in druge 

premoženjske pravice na delu, storitvah in rezultatih storitev, ki so predmet te pogodbe in 

nastajajo v okviru izvajanja pogodbe s strani izvajalca, z dnem plačila prenesejo na naročnika 

neizključno, v celoti in neomejeno.  

 

Izvajalec je ob predaji avtorskega dela dolžan naročniku izročiti celotno izvedbeno in 

uporabniško dokumentacijo ter izvorno kodo. Izvajalec je dolžan kodo in dokumentacijo 

arhivirati še 10 let po namestitvi.  

 

Naročnik ima v vsakem primeru pravico do uporabe s to pogodbo določenih storitev 

vzdrževanja tudi po poteku veljavnosti pogodbe. Enako velja, če pride do predčasne prekinitve 
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pogodbe iz razlogov na strani izvajalca. Vse pravice iz tega člena se na naročnika prenesejo za 

ves čas trajanja pravic in na območju celega sveta. 

 

V primeru predčasne prekinitve te pogodbe ali aneksov k tej pogodbi iz kateregakoli razloga se 

na naročnika prenesejo pravice iz prejšnjega odstavka tega člena, za storitve in rezultate 

storitev, ki so bile že izročene naročniku v celoti, delno ali pa jih še ni prejel, v sorazmerju z 

zneskom, ki ga je naročnik za storitve že plačal izvajalcu. 

 

Naročniku pripada izključna in prenosljiva pravica uporabe tega avtorskega dela, izvajalcu pa 

lahko dovoli, da tak produkt delno ali v celoti trži, če s tem niso prizadete naročnikove pravice. 

V takem primeru se medsebojne pravice in obveznosti glede skupnih produktov uredijo z 

aneksom k tej pogodbi ali s posebno pogodbo. 

 

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. 

 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

19. 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 

20. 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: 

o plačilom za delo,  

o delovnim časom,  

o počitki,  

o 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, 
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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 tega 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. 

 

POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE 

21. 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. 

 

22. 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. 

 

23. 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: Milan Krek, dr. med., spec., 

                direktor 

  Št. :  
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PRILOGE 

Priloga 1 Obrazec P-5 „Specifikacije“ 

Priloga 2 Obrazec P-4 „Predračun“ 

Priloga 3 Obrazec P-6 »Podatki podizvajalca« 


