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OBR_3_4_VZOREC POGODBE   
 

 
 

 

ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA 

Tovarniška 3, 5270 Ajdovščina 

Matična številka: 5107164 

Davčna številka: SI39847128 

ki ga zastopa direktor mag. EGON STOPAR 

v nadaljevanju naročnik. 

 

IN 

____________________________ 

____________________________ 

ID št. Za DDV ________________ 

Ki ga zastopa:_______________ 

V nadaljevanju dobavitelj 

 

 

Sklepata  

 

Pogodbo št. JN_2/2020 
 

 

UVODNA DOLOČILA 

1. člen 

 

Sporazumni stranki uvodoma ugotavljata: 

- da je naročnik po določilih Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 

91/2015 in št. 14/2018) izvedel javno naročilo male vrednosti za predmet javnega 

naročila: Predmet javnega naročila: Nakup vozila 4x4 okoljsko manj 

obremenjujoče blago,  št. objave na portalu JN ______  objavljen dne_________  

- da je bil dobavitelj izbran kot najbolj ugodni ponudnik na podlagi odločitve o oddaji 

naročila objavljene dne……...  

- da je ponudba dobavitelja št.   ______   z dne_______   in predračun sestavni del te 

pogodbe. 

 

PREDMET POGODBE 

2. člen 

 

S to pogodbo naročnik odda naročilo, dobavitelj pa prevzame v dobavo VOZILO 4x4 za ZD 

AJDOVŠČINA znamke ___________________, skladno s tehnično dokumentacijo, ponudbo 

dobavitelja z dne __________ in razpisno dokumentacijo naročnika, ki so sestavni del te 

pogodbe. 

 

Dobavitelj dobavi in izroči predmetno vozilo naročniku v izključno last in posest. 
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POGODBENA CENA 

3. člen 

 

Pogodbena vrednost naročila znaša ________________ EUR brez DDV oziroma  

______________ EUR z DDV.  

 

Navedena vrednost - kupnina vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano 

vrednost, taksami, carino idr. odvisnimi stroški ter je ni možno povečati na nobeni osnovi.  

              

Pogodbena cena vsebuje vse morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje 

oziroma izročitev s primopredajo. 

 

 

 

ROK IN KRAJ DOSTAVE 

4. člen 

 

Dobavitelj bo naročniku dostavil vozilo v roku ______ dni od dneva podpisa pogodbe, 

skladno z zahtevami naročnika iz razpisa, na lokacijo naročnika 

_________________________. 

 

Dobavitelj pride v zamudo, če vozila ne dobavi do roka, določenega v tej pogodbi. V tem 

primeru ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen v skladu s to pogodbo. 

 

Dobavitelj ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v naslednjih primerih: 

* dogodki, ki so posledica višje sile, 

* prekinitve dobave na zahtevo naročnika, 

* v primeru, da zamuda nastane kot posledica sprememb ali motenj v carinskem 

postopku, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini (dogodki, na katere dobavitelj ne more 

vplivati). 

 

Dodatek k pogodbi o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki. 

 

Dobavitelj mora spremembo pogodbenega roka predlagati naročniku najkasneje v treh dneh, 

ko izve za vzrok, zaradi katerega se lahko rok podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja 

roka. 

 

Pred samo izročitvijo se dobavitelj obvezuje navezati stik s odgovorno osebo naročnika in 

preveriti popis želenega vozila, opozoriti naročnika na morebitne novosti in izboljšave ali 

morebitne nepravilnosti iz popisa ter vse navedeno uskladiti.  

 

Dobavitelj se zavezuje uskladiti dan predaje vozila z odgovorno osebo naročnika. 

 

 

KOLIČINSKI IN KAKOVOSTNI PREVZEM, REKLAMACIJE, GARANCIJA 
 

5. člen 
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Prevzem vozila se opravi na lokaciji naročnika, kjer se sestavi zapisnik o skladnosti vozila z 

zahtevami naročnika ter postavi rok za odpravo morebitnih nepravilnosti. Prevzem opravijo 

odgovorne osebe navedene v tej pogodbi.  

 

Prevzemni zapisnik vsebuje najmanj naslednje podatke: 

- podatek o ustreznosti vozila z zahtevami razpisa in navedba morebitnih odstopanj, 

- pripombe naročnika na razpisano in pričakovano kvaliteto vozila, 

- navedbo odprtih vprašanj, 

- rok za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. 

 

Če bo vozilo odstopalo od te pogodbe oziroma tehničnih specifikacij oziroma vozilu ne bodo 

priloženi vsi potrebni dokumenti iz 7. člena, bo vozilo zavrnjeno, zaradi česar bo dobavitelj 

prišel v zamudo. V tem primeru ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen v skladu s 

to pogodbo. 

 

V primeru zapisniško ugotovljenih vidnih kakovostnih napak, mora dobavitelj le-te odpraviti 

na lastne stroške v roku 8 dni od prejema prevzemnega zapisnika.  

 

V primeru nezmožnosti odprave napake, je dobavitelj dolžan zagotoviti novo vozilo najmanj 

enake kvalitete in tehnične specifikacije, garancijski rok pa začne teči z dnem zapisniškega 

prevzema novega blaga. 

 

 

6. člen 

 

Dobavljeno vozilo mora v celoti ustrezati dogovorjeni kvaliteti, skladno s specifikacijami. 

Dobavitelj jamči za skrite napake 120 dni po opravljenem prevzemu vozila. O takšnih 

odstopanjih naročnik dobavitelja obvesti s pisno reklamacijo. 

 

Vozilo mora biti skladno z okoljskimi zahtevami za cestna vozila iz Uredbe o zelenem 

javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14, 91/15 - ZJN-3 

in 51/17). 

 

Dobavitelj je dolžan vse nepravilnosti iz 5. in 6. člena odpraviti v roku 5 delovnih dni od 

dneva prejema reklamacije.  

 

7. člen 

Ob dobavi bo dobavitelj izročil naročniku vso potrebno dokumentacijo za registracijo vozila, 

vsa potrebna navodila za rokovanje in vzdrževanje vozila in vse opreme ter ostalo 

dokumentacijo. Vsa navodila morajo biti v slovenskem jeziku.  

 

Dobavitelj zagotavlja garancijski rok za vozilo ………… mesecev  in garancijski rok za 

celotno opremo ……………. mesecev, ter podaljšano jamstvo………….let oz. 

………….prevoženih km. (glede na zahtevo iz razpisne dokumentacije) 

 

Garancijski rok začne teči od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. V primeru z zapisnikom 

ugotovljenih napak ob dobavi blaga, začne teči garancijski rok z dnem odprave napake. V 

primeru nezmožnosti odprave napake začne garancijski rok teči z dnem zapisniškega 

prevzema novega blaga. 

 



   4 / 8             

Če napaka ni odpravljena v roku 45 dni od prejema zahtevka za odpravo ali se enaka napaka 

na vozilu ali opremi ponovi najmanj trikrat, je dobavitelj na zahtevo naročnika dolžan vozilo 

in/ali opremo zamenjati za novo vozilo in/ali opremo, ki brezhibno deluje na lastne stroške. 

Garancijska doba za zamenjano vozilo in/ali opremo začne teči od dneva zapisniškega 

prevzema zamenjanega dela. 

 

Dobavitelj zagotavlja odpravo okvar oziroma napak v času garancije v roku 3 (treh) delovnih 

dni od dne, ko je napaka sporočena dobavitelju. V primeru, da okvare ni mogoče odpraviti v 

predvidenem času treh delovnih dni, je dobavitelj dolžan nemudoma o tem in o roku odprave 

okvare, pisno obvestiti odgovorno osebo naročnika.  

 

Dobavitelj zagotavlja servis in vzdrževanje ter nadomestne dele.  

 

Servis je zagotovljen v Sloveniji. Servis vozila izvaja pooblaščeni serviser 

______________________. 

 

 

ROK IN POGOJI PLAČILA 
 

8.   člen 

 

Dobavitelj po dobavi vozila in po pisno potrjenem primopredajnem zapisniku ter odpravi 

morebitnih napak in pomanjkljivosti naročniku izstavi račun. Potrjeni primopredajni zapisnik 

mora biti priloga računa. 

Naročnik se obveže plačati dobavljeno vozilo v roku 30 dni od prejema pravilno izstavljenega 

računa.  

9.   člen  

Dobavitelj izda račun za organizacijsko enoto naročnika, za katero je bilo vozilo dobavljeno. 

Na računu mora navesti naslov Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 

Kranj in dodati naslov OE, za katero je bilo vozilo dobavljeno. 

 

Vezano na določbe Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike 

(Uradni list RS št. 77/2016), bo ponudnik izdani račun naročniku poslal izključno v 

elektronski obliki (e-račun). 

 

Naročnik je dolžan v 15 dneh račun potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik računa ne zavrne v 

roku 15 (petnajst) dni od prejema, je dolžan račun plačati v roku, navedenem v pogodbi, šteto 

od dneva uradnega prejema računa, ki ga potrdi skrbnik pogodbe, na TRR dobavitelja. 

 

 OBVEZNOSTI DOBAVITELJA 

10.   člen 

Dobavitelj se obvezuje: 
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- dobaviti in izročiti vozilo, ki je predmet pogodbe v kvaliteti, roku in na kraj, skladno z 

javnim razpisom in to pogodbo, 

- nemudoma obvestiti naročnika o nastanku situacij, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih 

obveznosti, 

- upoštevati zahteve in navodila naročnika iz razpisne dokumentacije, 

- ob prevzemu vozila naročniku izročiti vso potrebno dokumentacijo vezano na vozilo, 

- na svoje stroške in v dogovorjenem roku, izvršiti dopolnitve ali spremembe predmeta 

pogodbe, če se ugotovi, da so bile dobave s strani dobavitelja opravljene pomanjkljivo, 

- jamčiti za napake in odpravit le-te v dogovorjenih rokih, 

- izpolniti druge obveznosti, določene s to pogodbo. 

 

Dobavitelj je v celoti odgovoren za izvedbo naročila. 

 

OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

11.   člen 

Naročnik se obvezuje prevzeti vozilo in poravnati svoje obveznosti, ter sodelovati z 

dobaviteljem pri prevzemu. 

 

PODIZVAJALCI 

12.   člen 

(v kolikor podizvajalcev ni, se ta člen črta) 

Dobavitelj imenuje za izvedbo javnega naročila sledečega podizvajalca: 

(Naziv in polni naslov) ____________         ________________________ (v nadaljnjem 

besedilu: podizvajalec), ki ga zastopa ______________________________, 

matična številka: ________________, 

davčna številka: _________________, 

transakcijski račun: ________________________, voden pri: ______________________.  

 

Podizvajalec bo izvajal naslednja dela:  _______________________________, v predvideni 

skupni vrednosti ___________________ z vključenim DDV.  

 

Dela bo podizvajalec izvajal v enakih rokih kot dobavitelj. 

 

Pogodba s podizvajalcem je sestavni del te pogodbe in mora biti sklenjena in predložena 

naročniku pred oziroma ob podpisu te pogodbe. Sestavni del pogodbe je tudi soglasje 

podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna 

podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. 

 

Dobavitelj s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma 

situacije neposredno plačuje podizvajalcu.  
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Dobavitelj se zavezuje, da bo prejeti račun s strani podizvajalca, skladno s sklenjeno pogodbo 

s podizvajalcem, po opravljeni storitvi, potrdil ali zavrnil v roku 15 dni od prejema računa, da 

bo zavrnitev računa obrazložil ter da se v primeru, da v tem roku predloženih dokumentov 

oziroma računa deloma ali v celoti ne bo potrdil oziroma jih ne bo zavrnil, štejejo ti 

dokumenti oziroma račun kot sprejeti in potrjeni. 

 

Tekom trajanja pogodbe lahko dobavitelj podizvajalca zamenja samo s predhodnim soglasjem 

naročnika. Naročniku mora v 5 dneh po zamenjavi predložiti: 

• svojo izjavo, da je poravnal vse neposredne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 

• pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in 

• soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 

 

ODGOVORNE OSEBE 

13.   člen 

Nadzor med izvajanjem te pogodbe s strani naročnika opravlja odgovorna oseba, ki ima 

pravico kontaktiranja z dobaviteljem, ki je dolžna z dobaviteljem preveriti skladnost zahtev 

takoj po podpisu pogodbe, ki je dolžna sodelovati z dobaviteljem v teku izvajanja naročila in 

ki je dolžna prevzeti vozilo. 

 

Odgovorna oseba naročnika je ………………… 

 

Odgovorna oseba s strani dobavitelja je ……………………. 

 

POSLOVNA SKRIVNOST 

14.   člen 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, 

predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih 

uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe. 

 

Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas 

po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je dobavitelj naročniku 

odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. 

 

POGODBENA KAZEN 

15.   člen 

Če dobavitelj ne izpolni pogodbenih obveznosti v roku, določenem s to pogodbo, ima 

naročnik pravico, da si obračuna pogodbeno kazen v višini 0,1 % od pogodbene vrednosti za 

vsak dan zamude, vendar ne več kot je 10 % pogodbene vrednosti z DDV.  
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V primeru zamude s pravilno izpolnitvijo dobavitelja pri dobavi vozila, naročnik dobavitelju 

zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,1% od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar 

ne več kot je 10 % pogodbene vrednosti z DDV. 

 

V primeru delne ali nepopolne izpolnitve pogodbenih obveznosti dobavitelja pri dobavi 

vozila, naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 10 % od naročene neizpolnjene skupne 

pogodbene vrednosti. 

 

Dobavitelj se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene 

kazni pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi.  

 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

16.   člen 

Upoštevaje določbe 14. člena ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11) je nična vsaka pogodba, pri 

kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa 

ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

• pridobitev posla 

• za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji 

• 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 stranki ali 

njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. 

 

RAZVEZNO DOLOČILO 

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: 

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 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. 

 

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti v skladu z Uredbo o zelenem 

javnem naročanju, lahko naročnik prekine to pogodbo brez odpovednega roka in odgovornosti 

za povrnitev stroškov oziroma škode, ki bi jo izvajalec zaradi tega utrpel. 

 

KONČNE DOLOČBE 

18.   člen 

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse kar je potrebno za izvršitev te pogodbe 

in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. 

 

Morebitne dodatne zahteve naročnika so mogoče samo v dogovoru z dobaviteljem in morajo 

biti sklenjene pisno, v obliki aneksa k pogodbi. 

 

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje 

stvarno pristojno sodišče v kraju naročnika. 

19. člen 

 

 

20. člen 

Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

 

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od 

pogodbenih strank po dva izvoda. 

 

 

Kraj________, dne 

 

Ajdovščina, dne 

Dobavitelj:  Naročnik: 

 


