Obrazec P-3

Vzorec pogodbe

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

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 obnovo hladilne komore za skladiščenje zdravil
32K060520;
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.
odst., g. točka, objavljeno na Portalu javnih naročil, št. __________________, dne
__________________.
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2. člen
Predmet te pogodbe je je obnova hladilne komore za skladiščenje zdravil. Sestavni del te
pogodbe so pogoji določeni z dokumentacijo v zvezi z razpisom ter priloge: priloga 1: Obrazec:
P-3 »Predračun«, priloga 2: Obrazec: P-5 »Specifikacije« in priloga 3: Obrazec: P-3 »Podatki
izvajalca«.
3. člen
Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja od obeh pogodbenih strank
ter velja za garancijsko obdobje _________________ mesecev (najmanj 36 mesecev) po
obnovi hladilne komore.
Skrajni rok za izvedbo predmeta pogodbe je 10 delovnih dni od pričetka izvajanja del po
tej pogodbi. Ta rok predstavlja bistveno sestavino te pogodbe.
Za izvajanje servisnih in vzdrževalnih storitev za obdobje 10 let bo ob primopredaji (izdaji
potrdila o izvedbi), izvajalec dolžen podpisati pogodbo za izvajanje rednih servisnih in
vzdrževalnih storitev.
POGODBENA VREDNOST
4. člen
Skupna pogodbena vrednost za izvedbo storitev, navedenih v 2. členu pogodbe znaša
_________________ € brez DDV, oz. _________________ € z DDV.
NAČIN PLAČILA
5. člen
(člen se ustrezno popravi ali črta, glede na podatke o podizvajalcih iz ponudbe)
Naročnik se obveže plačati račun v 30. (tridesetih) dneh po uradnem prejemu pravilno
izstavljenega računa na poslovni račun izvajalca.
Račun za posamezno storitev izvajalec izstavi v celotni višini, iz njega pa mora biti razvidna
tudi višina obveznosti, ki jo je potrebno poravnati podizvajalcu. Izvajalec mora svojemu računu
obvezno priložiti tudi račune podizvajalcev, ki jih je predhodno odobril.
Naročnik bo podizvajalcu ________________ /navesti ime podizvajalca/ nakazoval sredstva
po tej pogodbi, na račun podizvajalca št. ________________, v 30. (tridesetih) dneh po
njihovem uradnem prejemu, predhodno potrjenega s strani izvajalca.
PODIZVAJALCI
6. člen
(člen se ustrezno popravi ali črta, glede na podatke o podizvajalcih iz ponudbe)
Izvajalec bo dela izvedel brez podizvajalcev.
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_ 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 ______________ € (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)
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.
OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
7. člen
Izvajalec se obvezuje:
- storitve opravljati tako, da ne bo moten delovni proces naročnika;
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-

-

-

prevzete storitve izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z
vsemi tehničnimi predpisi, standardi in normativi, razpisnimi pogoji ter ponudbo,
ob tesnem sodelovanju z naročnikom,
izvesti pogodbene storitve pravočasno, skladno s terminskim planom,
pisno obvestiti naročnika o morebitnem nastopu okoliščin, ki utegnejo vplivati na
vsebinsko, vrednostno in terminsko izvršitev naloge,
omogočal ustrezen nadzor naročniku,
na naročnikovo željo sklenil aneks za dodatne storitve enake vrste kot so
razpisane;
tolmačiti naročniku ali upravnemu organu vse nejasnosti iz obsega pogodbenih
storitev,
sodelovati z naročnikom in upoštevati tehnične pogoje,
storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi
dovoljeni roki izpolnjeni,
na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in
spremembe prevzetega obsega obveznosti, če se sporazumno ugotovi, da
izvajalec prevzete obveznosti opravlja pomanjkljivo ali jih zahteva upravni
organ,
sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko
vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,
varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost
vseh tehničnih podlog, tehnoloških postopkov in ostalih informacij naročnika.

Naročnik se obvezuje:
-

-

plačati naročene storitve v dogovorjenih rokih,
v dogovorjenih rokih dati na razpolago izvajalcu vso, za izvajanje obveznosti po
tej pogodbi potrebno dokumentacijo in informacije, ki so za prevzeti obseg
obveznosti potrebne in s katero naročnik razpolaga,
sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete obveznosti izvršijo
pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi
lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,
varovati kot poslovno tajnost vse podatke, ki jih izve od izvajalca ali njegovih
sopogodbenikov in se nanašajo na izvedbo te pogodbe, če to izvajalec zahteva,
da bo v teku izvajanja storitev glede na potrebe, po dogovoru z izvajalcem,
skliceval strokovne komisije, na katerih se bodo obravnavali tekoči problemi v
okviru prevzetih obveznosti in napredovanje del ter dajale smernice za nadaljnje
delo.
8. člen

Splošno:
-

za spremembe dogovorjenega obsega obveznosti ali spremembe dogovorjenih
rešitev ali postopkov, ki jih predlaga izvajalec, mora dati soglasje naročnik,
če se pokaže potreba, da se mora del že opravljenih obveznosti spremeniti iz
kakršnih koli razlogov, morata izvajalec in naročnik pisno ugotoviti in skupno
določiti rok za dovršitev nadomestnih obveznosti. Pisno morata tudi ugotoviti, ali
se sprememba obveznosti plača posebej ali pa iz vsote te pogodbe, za kar so
odločujoči razlogi, zaradi katerih je prišlo do sprememb.
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ROKI ZA IZVEDBO
9. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem pogodbenih obveznosti takoj po sklenitvi
pogodbe, oz. na poziv naročnika.
ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN
10. člen
1) V primeru, da izvajalec zamuja z dobavo blaga iz razlogov, ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo, je dolžan plačati pogodbeno kazen.
Višina

Maksimalna višina

0,5 % od pogodbene vrednosti naročenega
artikla in količine (ki je predmet dobave in
zamude), za vsak dan zamude

vendar največ 10 % pogodbene vrednosti
naročenega artikla in količine (ki je
predmet dobave in zamude)

2) Če bi pogodbena kazen v posameznem mejniku presegla mejo, ki je v tej pogodbi
določena kot največja vrednost pogodbene kazni, lahko naročnik razdre pogodbo in
zahteva povrnitev dejanske škode.
3) Če izvajalec zamuja z dobavo toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi
dobava izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno blago naroči pri drugem izvajalcu
na stroške zamudnika, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo.
4) Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno blago se obračuna pri naslednjih izplačilih
izvajalcu. Stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje
pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je izvajalec z njegovo
dobavo zamujal.
5) Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z
nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po
splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene
kazni.
ZAVAROVANJA
11. člen
Izvajalec mora v 8 dneh po podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku
izročiti 4 bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z menično izjavo ter
pooblastilo za izpolnitev in unovčenje; v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.
Če izbrani ponudnik zahtevanega finančnega zavarovanja ne vroči v navedenem roku, se šteje,
da je od ponudbe odstopil. Menica mora biti nepreklicna in brezpogojna, izpolnjena s klavzulo
»brez protesta« in plačljiva na prvi poziv.
Finančno zavarovanje iz predhodnega odstavka tega člena pogodbe mora veljati še najmanj
30 dni od določenega obdobja veljavnosti pogodbe.
Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru, če
izvajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe.
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ODSTOP OD POGODBE
12. člen
Naročnik lahko, s pisnim obvestilom izvajalcu, kadarkoli odstopi od pogodbe. V tem primeru je
naročnik dolžan izvajalcu povrniti vse stroške in mu plačati do tedaj opravljeno delo.
Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca v primeru:
- če ravna v nasprotju s pravili znanosti in stroke ali prisilnih predpisov,
- če ne upošteva ekonomskega interesa naročnika in to kljub opozorilu ne popravi,
- če drugače huje krši obveznosti s te pogodbe.
primeru odstopa od pogodbe po tem členu je izvajalec dolžan povrniti naročniku vse stroške
povezane z novim razpisom in izborom, kot tudi škodo, ki nastane naročniku zaradi zamude.
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).
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ
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 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.
16. člen
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od
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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.
POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE
17. 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 določila
pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim.
Pogodba je sestavljena iz dveh enakih izvodov, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en
izvod.

Izvajalec

Naročnik
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Trubarjeva cesta 2
1000 Ljubljana

V
Podpisnik:

, dne

V Ljubljani, dne
Podpisnik: Milan Krek, dr. med., spec.,
direktor
Št. :

Stran 7/8

Obrazec P-3

PRILOGE:
Priloga 1:
Priloga 2:
Priloga 3:
Priloga 4:
Priloga 5:

Vzorec pogodbe

Obrazec P-5 Specifikacije
Obrazec P-4 Predračun
Izjava izvajalca o zagotavljanju garancije
Podatki podizvajalca
Pogodba o vzdrževanju in servisiranju
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