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VZOREC                                                                             Priloga 1 

Kupec 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska 1, 2000 Maribor, 

ki ga zastopa direktorica mag. Tjaša Žohar Čretnik, dr. med., spec.    

Matična številka  6489087000  

Davčna številka:  SI 19651295  

TRR:  SI/56 01100 0600 0043 285  

Telefon:  02 45 00 100  

E-pošta:  info@nlzoh.si 

in   

Prodajalec:   

Matična številka    

Davčna številka:    

TRR:    

Telefon:   Telefaks:  

E-pošta:    

sklepata naslednjo  

POGODBO, št. …….., o dobavi mikroskopov 

1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil prodajalec kot najugodnejši ponudnik izbran na podlagi 
izvedenega postopka naročila male vrednosti, katerega predmet je Dobava mikroskopov, objavljenem 
na Portalu javnih naročil  z dne _________ 2021, pod št. objave  JN______/2021. 

2. člen 

Predmet te pogodbe je dobava naslednje opreme (ustrezno označiti): 

- SKLOP 1: Mikroskop I, 

- SKLOP 2: Mikroskop II, 

- SKLOP 3: Števec celic I, 

- SKLOP 4: Mikroskop III, 

- SKLOP 5: Mikroskop IV, 

- SKLOP 6: Mikroskop V; 

z vsemi zahtevami in opremo, ki so določeni v Ponudbi in predračunu št….. z dne ….. in Specifikaciji, ki 
sta sestavni del in prilogi te pogodbe. 

Predmet pogodbe je obveznost prodajalca, da: nabavi opremo, zagotovi primerno embalažo in transport 
opreme, jo dostavi na lokacijo, ki je navedena v 7. členu te pogodbe, usposobi uporabnike kupca za 
delo z opremo in zagotavlja servisiranje opreme ter odpravo napak v času garancijskega roka. 

3. člen 

Kupnina za celotno opremo za SKLOP 1 znaša ………… EUR brez DDV, oziroma  ……….  EUR z DDV.  

Kupnina za celotno opremo za SKLOP 2 znaša ………… EUR brez DDV, oziroma  ……….  EUR z DDV.  

Kupnina za celotno opremo za SKLOP 3 znaša ………… EUR brez DDV, oziroma  ……….  EUR z DDV.  

Kupnina za celotno opremo za SKLOP 4 znaša ………… EUR brez DDV, oziroma  ……….  EUR z DDV.  
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Kupnina za celotno opremo za SKLOP 5 znaša ………… EUR brez DDV, oziroma  ……….  EUR z DDV.  

Kupnina za celotno opremo za SKLOP 6 znaša ………… EUR brez DDV, oziroma  ……….  EUR z DDV.  

Pogodbena cena je fiksna in vključuje dobavo fco lokacija naročnika določena v 7. členu te pogodbe, 
usposabljanje uporabnikov za delo z opremo in servisiranje in popravila opreme v času garancijskega 
roka. 

4. člen 

Kupec se obveže plačati pogodbeno ceno iz prvega odstavka prejšnjega člena te pogodbe v roku 60 
dni od datuma uradnega prejema in pravilne izstavitve računa po uspešno izvedeni posamezni 
primopredaji opreme, in sicer na transakcijski račun prodajalca. Podlaga za plačilo je potrjeni zapisnik 
o primopredaji opreme kot priloga računa. 

Kupec lahko ugovarja računu v 8-ih dneh od prejema računa. V primeru, če kupec računu ne ugovarja, 
se šteje, da v celoti soglaša z vsebino računa.  

V primeru zamude pri plačilu je kupec dolžan plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude. 

5. člen 

Prodajalec se obveže, oziroma jamči da: 

- je vsa oprema nova, brezhibna ter nima pravnih ter stvarnih napak, 

- vsa oprema popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in tehničnim 
zahtevam, ki so bila dana v Ponudbi in predračunu štev. ….. z dne …… in so določena v 
Specifikaciji, 

- bo pri izvajanju pogodbenih obveznosti upošteval veljavne predpise in standarde ter bo opravil 
pogodbene obveznosti pravočasno in kvalitetno, 

- je pooblaščeni dobavitelj proizvajalca predmetne opreme za območje Slovenije, 

- bo kupec pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, prodajalec pa bo brezhibno izvrševal 
vse obveznosti, ki so vezane na opremo, 

- ima oprema CE certifikat proizvajalca o skladnosti  proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi 
standardi, 

- bo izvajal vse svoje obveznosti v skladu s to pogodbo. 

6. člen 

Prodajalec mora hkrati z opremo ob prevzemu, oziroma najkasneje ob inštalacije opreme kupcu izročiti 
še: 

- pravilno izpolnjeno dobavnico, 

- predpisana potrdila o atestih, certifikatih, 

- podpisane in potrjene garancijske liste, 

- tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku, 

- vso drugo dokumentacijo, potrebno za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje predmeta pogodbe. 

7. člen 

Prodajalec se zaveže, da bo kupcu dostavi: 

- opremo iz SKLOPA 1 na NLZOH lokacija Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, 

- opremo iz SKLOPA 2 na NLZOH lokacija Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, 

- opremo iz SKLOPA 3 na NLZOH lokacija Ljubljana, Bohoričeva ulica 15, 1000 Ljubljana, 

- opremo iz SKLOPA 4 na NLZOH lokacija Ljubljana, Grablovičeva ulica 44, 1000 Ljubljana, 

- opremo iz SKLOPA 5 na  NLZOH lokacija Ljubljana, Grablovičeva ulica 44, 1000 Ljubljana , 

- opremo iz SKLOPA 6 na  NLZOH lokacija Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor. 
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Prevzem opreme se opravi na lokaciji s prevzemnim zapisnikom, ki ga na podlagi pravilno izročene 
(količinsko in kakovostno) opreme ter spremljajočih dodatkov in listin, podpišejo pooblaščeni 
predstavniki pogodbenih strank.   

Z dnem podpisa prevzemnega zapisnika, je prevzem opreme opravljen.  

8. člen 

V primeru, da se bo ugotovilo, da kupljena oprema kakorkoli odstopa od navedb v Ponudbi in 
ponudbenem predračunu štev. ….. z dne ….. in Specifikaciji, ki sta priloga te pogodbe, ali ni skladna z 
določili te pogodbe, jo bo kupec zavrnil, zaradi česar bo prodajalec prešel v zamudo. Enako velja, če bo 
neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti priložen opremi. Zavrnitev bo označena 
na prevzemnem zapisniku. 

9. člen 

Prodajalec se zaveže, da bo pogodbene obveznosti izvedel najkasneje v 45 dneh od prejema 
naročilnice. 

Usposabljanje uporabnikov mora prodajalec zagotoviti na lokaciji, na katero je dobavil opremo po tej 
pogodbi.  

Datum dobave ter usposabljanja mora prodajalec uskladiti s pooblaščenim predstavnikom kupca. 

Kupec se zavezuje, da bo takoj po izvedenih obveznostih iz tega člena s prodajalcem izvedel 
primopredajo. Primopredaja se opravi s sestavo primopredajnega zapisnika, ki ga podpišejo 
pooblaščeni predstavniki prodajalca in kupca.  

10. člen 

Kupec se obvezuje, da bo: 

- zagotovil primerne delovne in tehnične pogoje za delo tehničnega osebja prodajalca, 

- zagotovil razpoložljivost svojih kadrov, v skladu s potrebami in z zmožnostmi kupca, 

- poskrbel, da bodo uporabniki uporabljali opremo, ki je predmet te pogodbe v skladu z navodili 
za uporabo in navodili prodajalca, ter zagotovil, da njegovo osebje varuje opremo pred 
poškodbami/okvarami, ki bi jih povzročili klimatski vplivi, vlaga, prah, idr.  

- izvajal svoje obveznosti na način in v dogovorjenih rokih, dogovorjenih s to pogodbo. 

11. člen 

Za vso opremo, ki je predmet te pogodbe, daje prodajalec garancijo za brezhibno tehnično delovanje v 
garancijskem roku 12 mesecev. Garancijski rok teče od dneva primopredaje opreme.  

Prodajalec se zaveže, da bo v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal strokovno podporo kupcu 
in servisiranje opreme (redno preventivno vzdrževanje in servis v primeru okvare) ter vsaj dva s strani 
proizvajalca certificirana serviserja. Vse komunikacije s serviserji morajo potekati v slovenskem jeziku.  

Odzivni čas za strokovno podporo in servis v primeru okvare, ki onemogoča delo je največ 4 ure od 
uporabnikovega obvestila o napaki – uporabnik obvesti servis o napaki po telefonu ali po elektronski 
pošti, na vnaprej dogovorjeno telefonsko številko ali e-naslov in 48 ur časa za odpravo napake. Odzivni 
čas za strokovno podporo in servis v primeru okvare, ki ni moteča za delo je največ 24 ur od 
uporabnikovega obvestila o napaki – uporabnik obvesti servis o napaki po telefonu ali po elektronski 
pošti, na vnaprej dogovorjeno telefonsko številko ali e-naslov in 120 ur časa za odpravo napake. 

Garancijski rok se pri manjšem opravilu podaljša za toliko časa, kolikor časa naročnik ni mogel 
uporabljati opreme, za zamenjano opreme pa garancijski rok začne teči znova, in sicer se šteje od dneva 
kakovostnega prevzema zamenjane opreme. 

Prodajalec se nadalje zaveže, da bo po tej pogodbi zagotavljal lasten nabor glavnih rezervnih delov z 
namenom čim krajšega časa popravila in bo dobavljal rezervne dele še minimalno 10 let po podpisu 
pogodbe. 

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo prodajalca.  
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V primeru neizpolnitve obveznosti iz tega člena, je prodajalec obvezen kupcu povrniti vse dodatne 
stroške in škodo, ki bi jih kupec zaradi tega utrpel.  

12. člen 

Prodajalec mora najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe kupcu izročiti 5 menic za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti, s 5 meničnimi izjavami ter pooblastilo za izpolnitev in unovčenje, in sicer v višini 
2 % pogodbene vrednosti (z DDV). 

Menice morajo biti nepreklicne in brezpogojne, izpolnjene s klavzulo »brez protesta« in plačljive na prvi 
poziv. 

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za začetek veljavnosti te 
pogodbe in mora veljati še 30 dni po izteku veljavnosti pogodbe. 

Kupec bo menice unovčil v primeru, da prodajalec ne bo opravil posla v skladu s to pogodbo, oziroma, 
če bo kupec pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani prodajalca. 

Kupec lahko menice uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa prodajalca o tem, da jo je uveljavil, 
obvestiti po e-pošti ali pisno najkasneje 3 dni po dnevu, ko jo je predložil v izplačilo. 

13. člen 

Skrbnik pogodbe (pooblaščen predstavnik) na strani kupca je: ……..…………………….., tel.: 
……..…………, e-pošta: ……..……………………… 

Skrbnik pogodbe (pooblaščen predstavnik) na strani prodajalca je: ……..…………………….., tel.: 
……..…………,  e-pošta: ……..……………………... 

14. člen 

V primeru, da je kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa 
ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za  pridobitev posla 
ali za sklenitev 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.  

15. člen 

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih 
okoliščin: 

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

- če bo kupec seznanjen, da je pristojni državni organ pri prodajalcu 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 prodajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu 
prodajalec 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.  
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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 prodajalca. 

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. 

16. člen 

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki. 

17. člen 

Vsaka pogodbena stranka lahko to pogodbo v času njenega trajanja odpove. Odpovedni rok znaša 30 
dni in začne teči z dnem vročitve pisne odpovedi drugi pogodbeni stranki. 

V primeru kršitev določil te pogodbe lahko pogodbo zvesta stranka pogodbe odpove brez odpovednega 
roka. V tem primeru se šteje, da je pogodba odpovedana z dnem vročitve pisne odpovedi drugi 
pogodbeni stranki. 

18. člen 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena s pogodbo, uporabljajo 

določila Obligacijskega zakonika. 

19. člen 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno. 

V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v 

Mariboru. 

20. člen 

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati z dnem predložitve 
finančnega zavarovanja, pod pogojem, da je priloženo finančno zavarovanje v skladu z določili iz te 
pogodbe.  

21. člen 

Pogodba je napisana v štirih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda. 

22. člen 

Sestavni del te pogodbe ja naslednja dokumentacija: 

- Predračun in ponudba št. ……… z dne ……………….., 

- Specifikacija, 

- dokazila o finančnem zavarovanju za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

Maribor, ________________________  

Kupec: Prodajalec: 

NLZOH                          

Direktorica:                  

mag. Tjaša Žohar Čretnik, dr. med., spec.  

  

 


