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Naročnik: 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana 
ID za DDV:  SI 26279266 
matična številka: 5729963  
transakcijski račun št.:  
ki ga zastopa direktorica Irena Šinko (v nadaljevanju najemnik oziroma naročnik)  
 
in  
 
Izvajalec: 
___________________________________________________________________  
davčna številka:___________________  
matična številka: __________________  
transakcijski račun št. ________________  
odprt pri _____________________________  
ki ga zastopa ___________________________________________, (v nadaljevanju 
najemodajalec)  
 
sklepata naslednjo  
 

VZOREC POGODBE O NAJEMU MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV ZA TISKANJE, 
KOPIRANJE IN SKENIRANJE – JAVNO NAROČILO ŠT.  JN _3/2017/S 

Št. _________________ 
 
 

Splošne določbe 
1. člen 

 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega 
naročila male vrednosti, »Najem novih in nerabljenih multifunkcijskih naprav za tiskanje, 
kopiranje in skeniranje ter najem novih nerabljenih tiskalnikov za obdobje 36 mesecev (2017 
– 2020)« ki je bil objavljen na portalu javnih naročil pod št. objave NMV _________________ 
z dne ___________________, z namenom sklenitve pogodbe o najemu multifunkcijskih 
naprav za tiskanje, kopiranje in skeniranje ter za najem tiskalnikov.   
 
Pogodba se sklepa za obdobje od ________ (oziroma od zaključka postopka oddaje javnega 
naročil, če bo ta datum kasnejši) do _________ (za obdobje 3 let).  
 

2. člen 
S to pogodbo se najemnik in najemodajalec dogovorita o pogojih izvajanja javnega naročila in 
pravicah ter dolžnostih obeh pogodbenih strank.  
 
Sestavni del te pogodbe so pogoji določeni z razpisno dokumentacijo in na tej osnovi 
predloženo ponudbeno dokumentacijo najemodajalca.  
 

Predmet pogodbe 
3. člen 

Predmet javnega naročila je najem energetsko učinkovitih multifunkcijskih naprav za tiskanje, 
kopiranje in skeniranje ter najem tiskalnikov. 
 
Predmet javnega naročila se nanaša na okoljsko manj obremenjujoče blago oziroma storitve. 
Pri oddaji javnega naročila se upoštevajo določila Uredbe o zelenem javnem naročanju. Glede 
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na predmet javnega naročila se upošteva temeljne okoljske zahteve kot so razvidne iz priloge 
4). 

4. člen 
Glede na trenutne potrebe najemnika je predmet te pogodbe najem novih nerabljenih 
multifunkcijskih naprav in tiskalnikov, njihovo vzdrževanje in storitve kot so razvidne iz te 
pogodbe in razpisne dokumentacije in sicer:  
 
Najem: 

-  8 samostoječih barvnih laserskih več funkcijskih naprav A4/A3,  
- 18 namiznih laserskih barvnih več funkcijskih naprav A4 ter  
- 10 namiznih laserskih črno belih tiskalnikov A4,  

 
pri čemer so v zvezi z najemom teh naprav dolžnosti izvajalca naslednje:  

- dostava in montaža posameznih novih, nerabljenih naprav istega proizvajalca na 
posamezno lokacijo, kot bo to zahteval naročnik  

- priklop naprav v omrežje (ob montaži),  
- izvedba nastavitev priklopa tudi na računalnikih kot bo vsakokratna zahteva naročnika,  
- testno kopiranje in tiskanje (ob priklopu),  
- omogočeno skeniranje dokumentov,  
- redno vzdrževanje strojne opreme, ki vključuje tudi ves potrošni strojni material, razen 

papirja, ki ga zagotavlja naročnik,  
- servisiranje naprav,  
- izobraževanje naročnikovih delavcev za nemoteno uporabo (predstavitev rokovanja z 

napravami), 
- na vseh zgoraj navedenih napravah, ki so predmet te pogodbe mora izvajalec 

zagotoviti avtomatično štetje števila izpisov 
- na vseh A3 napravah mora izvajalec omogočiti uporabo tiskanja z brezkontaktno 

kartico 
- zagotoviti in upoštevati vse zahteve in tehnične specifikacije ter ostale pogoje, ki so 

navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe 

- druge morebitne potrebne storitve za nemoteno izvajanje naročila.  
 
V primeru potrebe po namestitvi multifunkcijskih naprav na dodatnih ali novih lokacijah se 
najemodajalec zavezuje, da bo pod enakimi pogoji zagotovil tudi namestitev dodatnih oziroma 
novih naprav.  
 

Cena, okvirna ponudbena vrednost in način plačila 
5. člen 

 
Cena za posamezne storitve, ki so predmet te pogodbe so razvidne iz ponudbenega 
predračuna, ki ga je najemodajalec posredoval v ponudbi in ob sklenitvi pogodbe zanašajo:  
 

1. Mesečni najem za 1  kos energetsko učinkovitih samostoječih barvnih laserskih več 
funkcijskih naprav A4/A3 in skener v navedeni konfiguracij znaša ____________ 
EUR brez DDV oz. __________ EUR z DDV 
 

 
2. Mesečni najem za 1 kos energetsko učinkovitih namiznih laserskih barvnih več 

funkcijskih naprav A4 v navedeni konfiguracij znaša ____________ EUR brez DDV 
oz. __________ EUR z DDV 
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3. Mesečni najem za 1  kos energetsko učinkovitih namiznih laserskih črno-belih 
tiskalnikov A4 v navedeni konfiguracij znaša ____________ EUR brez DDV oz. 
__________ EUR z DDV 

 
  
2. Samostoječa barvna laserska več funkcijska naprava A4/A3: 
 
a) čb A4 kopija/izpis: _________________ € brez DDV; _________________ € z DDV  
 
b) barvna A4 kopija/izpis: _________________ € brez DDV; _________________ € z DDV  
 
c) čb A3 kopija/izpis: _________________ € brez DDV; _________________ € z DDV  
 
d) barvna A3 kopija/izpis: _________________ € brez DDV; _________________ € z DDV  
 
  
3. Namizna laserska barvna več funkcijska naprava A4 
 
a) čb A4 kopija/izpis: _________________ € brez DDV; _________________ € z DDV  
 
b) barvna A4 kopija/izpis: _________________ € brez DDV; _________________ € z DDV  
 
 
4. Namizni laserski črno – beli tiskalnik A4 
 
a) čb A4 kopija/izpis: _________________ € brez DDV; _________________ € z DDV  
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Cene, ki jih v ponudbi ponudil dobavitelj in so razvidne iz ponudbenega predračuna so fiksne. 
 
Okvirna pogodbena vrednost po ponudbenem predračunu za čas sklepanja pogodbe znaša 
___________________ € brez DDV, __________________ € z vključenim DDV.  
 
Najemnik ni v ničemer zavezan glede doseganja količine in vrednosti po ponudbenem 
predračunu, temveč se bo posamezne storitve zagotavljalo glede na vsakokratne potrebe in 
zaračunavalo glede na količino opravljenih posameznih storitev, to je števila naprav v najemu 
in števila izpisov po posameznih postavkah. 
 

7. člen 
 
Najemnik bo storitev poravnal v roku 30 (trideset) dni od izdaje pravilnega računa, ki bo imel 
podlago v opravljenih storitvah. Na računih bodo izpisane ločeno: najem naprav po 
ponudbenem predračunu in ločeno količine opravljenih storitev kopiranja, tiskanja in skeniranja 
po posameznih enotah in po posameznih napravah.  
 
Najemodajalec bo moral zbirni račun izstaviti najkasneje do 5. dne v mesecu za celotne storitve 
izvedene za pretekli mesec.  
 
V skladu z določili Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev 
za proračunske uporabnike - ZOPSPU-A (Ur. l. RS, št. 111/2013) bo naročnik sprejemal 
račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki. Uprava za javna plačila (UJP) 
je enotna vstopna in izstopna točka, za izmenjavo e računov v standardu e-slog.  
 
Plačilo blaga in storitev bo izvedeno z nakazilom na dobaviteljev transakcijski račun št. 
_________________, odprt pri _______________.  
 
V primeru reklamacij se plačilo računa zadrži do rešitve reklamacije.  
 

Dolžnosti najemodajalca in najemnika 
8. člen 

Dolžnosti najemodajalca so:  
 dostava in montaža novih nerabljeni multifunkcijskih naprav in tiskalnikov istega proizvajalca 

skladno z razpisno in ponudbeno dokumentacijo po posameznih lokacijah,  
priklop naprav v omrežje testno kopiranje, tiskanje in skeniranje dokumentov,  
izvedba nastavitev priklopa tudi na računalnikih kot bo vsakokratna zahteva naročnika,  
redno vzdrževanje naprav, ki vključuje tudi ves potrošni strojni material vključno z barvo in 
tonerji, razen papirja,  
sproten odvoz praznih tonerjev, kartuš in morebitenega ostalega potrošnega materiala,  
servisiranje naprav,  
izobraževanje naročnikovih delavcev za nemoteno uporabo (predstavitev rokovanja z 
napravami),  

 Izvajanje javnega naročila skladno z razpisno dokumentacijo in predpisi in spoštovanje vseh 
določil razpisne dokumentacije, ki določajo obveznosti najemodajalca.  
 
Dolžnosti najemnika so:  

 zagotoviti prostor za namestitev multifunkcijskih naprav in tiskalnikov ter potrebno 
infrastrukturo za delovanje naprav (elektrika, internetna povezava, idr.),  

 zagotoviti papir standardne kakovosti,  

 plačevati storitve skladno s pogodbo in razpisno dokumentacijo.  
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Napake in reklamacije 
9. člen 

Najemodajalec se zavezuje, da bo v primeru, da se pri izvajanju storitev pojavijo težave 
oziroma napake na multifunkcijskih napravah in tiskalnikih zaradi katerih je izvajanje storitev 
onemogočeno ali otežkočeno naročnika pri odpravi napak obravnaval prednostno. 

Najemodajalec se zavezuje, da bo ugotavljanje in odpravljanje napak zagotovil v odzivnem 
času največ 24 ur od obvestila o napaki. V primeru, da bo naročnik ob reklamaciji sporočil, da 
storitve nujno in takoj potrebuje, bo najemodajalec zagotovil odzivni čas največ 4 ure od 
prejetega sporočila o napaki. V primeru, da najemodajalec ne bo mogel sam zagotoviti izvedbe 
ugotavljanja in odpravljanja napak v navedenih rokih, bo sam poskrbel za nadomestnega 
izvajalca pri čemer je odgovoren za njegovo izbiro in odgovarja za njegovo delo kot bi te 
storitve izvedel sam.  
 
V primeru, da najemodajalec napake ne bo mogel odpraviti najkasneje v 48 urah od obvestila 
o napaki bo v tem roku zagotovil nadomestno napravo najmanj enake kvalitete.  
 
V primeru, da najemodajalec ne odpravi napake v 24 urah in ne zagotovi nadomestne naprave 
v 48 urah, lahko naročnik stroške, ki bi mu pri tem nastali poračuna pri prvem prejetem računu 
s strani najemodajalca. Poračun stroškov in vnovčenje bančne garancije se med seboj 
izvzemata.  
 
Stroške reklamacij krije najemodajalec.  
 

Osebe odgovorne za izvedbo naročila 
10. člen 

 
Najemnik za naročanje, koordinacijo in nadzor nad pravilnostjo izvedbe storitev ter za urejanje 
medsebojnih razmerij imenuje odgovorno osebo, to je_____________, tel: _____________, 
e-mail: ____________.  
 
Odgovorna oseba naročnika je za reševanje nujnih zadev dosegljiva na telefon __________.  
 
Najemodajalec za naročanje, nadzor in koordinacijo izvedbe storitev imenuje odgovorno 
osebo, to je______________________, tel: ____________, e-mail: _____________.  
 
Odgovorna oseba najemodajalca je za reševanje nujnih zadev dosegljiva na telefon 
____________.  
 
Morebitne manjše težave odgovorni osebi poskušata urediti sporazumno, če to ni mogoče, ali 
gre za hujše kršitve o tem obvestita odgovorni osebi najemnika in najemodajalca.  
 
 

Odpoved pogodbe in vnovčenje garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
11. člen 

 
Najemnik bo pripombe v zvezi z izvrševanjem pogodbe in izvajanjem storitve sporočal 
najemodajalcu praviloma po telefonu ali v pisni obliki. Če najemodajalec v zvezi z izvajanjem 
storitev ne upošteva upravičenih pripomb lahko najemnik skladno z določili razpisne 
dokumentacije odstopi od pogodbe.  
 
Najemnik lahko v tem primeru in v primerih skladno z razpisno dokumentacijo unovči garancijo 
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  
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Najemnik lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predvsem v 
sledečih primerih hujših kršitev obveznosti določenih s to pogodbo:  

- če najemodajalec ne zagotavlja ves čas izvajanja te pogodbe naprav oziroma storitev 
skladno z zahtevami razvidnimi iz razpisne dokumentacije in predpisi, ki urejajo 
predmet naročila,  

- če najemodajalec ne upošteva upravičenih reklamacij oziroma ne zagotovi reševanje 
reklamacij v rokih in na način določen s to pogodbo in razpisno dokumentacijo,  

- v drugih primerih hujših kršitev določenih z razpisom in drugimi predpisi, ki urejajo 
predmet za katerega se sklepa pogodba.  

 
Najemnik lahko odstopi od pogodbe tudi v primeru, če najemodajalec pri izvedbi storitev ne 
zagotavlja naprav, ki izpolnjujejo temeljne okoljske zahteve določene z Uredbo o zelenem 
javnem naročanju.  
 
Pogodba preneha veljati, če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani 
izvajalca (najemodajalca) ali njegovega podizvajalca.  
 
Najemnik si izrecno pridržuje pravico odstopiti od pogodbe brez unovčenja garancije za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru spremembe predpisov, ki urejajo področje javnih 
naročil oziroma zaradi spremembe predpisov oziroma pogojev, ki urejajo njegovo poslovanje. 

Finančna zavarovanja 
12. člen 

 
Najemodajalec bo naročniku skladno z določili razpisne dokumentacije predložil garancijo za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, 
ki jo najemnik lahko unovči v primeru, če bo odstopil od pogodbe zaradi hujših kršitev 
pogodbenih obveznosti oziroma hujših kršitev pri izvajanju storitev skladno z razpisno 
dokumentacijo in to pogodbo.  
 
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti velja od začetka veljavnosti pogodbe in še 
en dan po preteku pogodbe. V primeru, da najemodajalec ne predloži garancije za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti pogodba ne prične veljati in se šteje da ni bila sklenjena.  
 
 

Protikorupcijska klavzula 
13. člen 

 
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da: 

- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem 

ali zasebnem sektorju, ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in 

podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih 

združenjih; 

- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali v kakem 

drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, 

uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu 

(službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične 

stranke z namenom podkupovanja, da  bi tako napeljeval takega funkcionarja, 

uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega 

položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega 

organa, tako da bi s tem pridobila, obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu 
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sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju 

ali drugi povezani pravni ali fizični osebi; 

- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri 

poslovanju po predpisih o javnem naročanju; 

- ne bosta sklenili pogodbe, 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 ali sklenitev 

posla pod ugodnejšimi pogoji 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. 

 

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična. 
Pogodba, ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru 
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil, se šteje, da ni 
bila sklenjena. 

 

Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno 
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji. 

 

V skladu z določili ZJN-3 sta stranki sporazumni, da 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. 

 

 
Ostale določbe 

15. člen 
 
Pri urejanju razmerij, ki izhajajo iz te pogodbe se upoštevajo določbe Obligacijskega zakonika, 
Zakona o javnem naročanju, Uredbe o zelenem javnem naročanju in drugih veljavnih 
predpisov, ki urejajo predmet javnega naročila.  

 
16. člen 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore, ki izvirajo iz izvedbe te pogodbe, 
poskušale urediti sporazumno, kadar to ne bo mogoče je pristojno krajevno pristojno sodišče 
po sedežu naročnika.  
 

Končne določbe 
17. člen 

 
Pred pričetkom veljavnosti pogodbe jo morata podpisati obe pogodbeni stranki.  
Pogodba prične veljati s podpisom obeh strank, uporabljati pa se prične __________ (oziroma 
se sklepa za obdobje od zaključka postopka oddaje javnega naročila) do ____________  
 

18. člen 
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Pogodba je sestavljena in podpisana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih vsaka stranka 
prejme en izvod.  

 

Najemodajalec        Najemnik  
 
Ljubljana, dne  _____________   Ljubljana, dne _________ 
 
 
____________________________   Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS 
____________________________   Direktorica  
____________________________   Irena Šinko  
 
 
 
Podpis in žig: ___________________  Podpis in žig: ____________________ 
 
 


