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Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS 

Dunajska 58, 1000 Ljubljana 

ki ga zastopa direktorica Irena Šinko, 

ID za DDV: SI26279266 

Matična št. : 5729963 

(v nadaljevanju:  naročnik) 

 

in 

 

 (v nadaljevanju:  dobavitelj) 

 

dogovorita in sklepata 

 

Pogodbo za dobavo Microsoft licenc  

št. V_10/14/B za Sklop 2 

                                                                      

Podlaga pogodbe 

1. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da: 

 je naročnik v skladu s 25. členom ZJN-2, dne _______ na portalu javnih naročil objavil pod št. 

_______ za naročilo po odprtem postopku  za »Prenovo informacijskega sistema SKZG RS in 

Nabava Microsoft licenc«; 

 je bil na osnovi odločitve o oddaji naročila št.______ z dne __________, dobavitelj  izbran kot 

najugodnejši ponudnik za izvedbo predmetnega naročila;   

 je odločitev o oddaji javnega naročila postala pravnomočna in dokončna dne __________. 

 

Predmet pogodbe 

2. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je predmet te pogodbe nabava Microsoft programske opreme za 

potrebe naročnika, po seznamu:  

 

Tabela št. 1: Seznam opreme, ki je predmet te pogodbe  

SKU Licenca opis kol 

FQC-08202 WinPro 8.1 Upgrd OLP NL Gov Windows 8.1 Pro 110 

W06-00623 CoreCAL LicSAPk OLP NL Gov UsrCAL Core CAL na uporabnika 110 

021-10271 OfficeStd 2013 OLP NL Gov Office Standard 110 

P71-07845 WinSvrDataCtr 2012R2 OLP NL Gov 2Proc 

Qlfd 

Windows Server 

Datacenter 

2 

T6L-00226 SysCtrDatactr LicSAPk OLP NL Gov 2Proc 

Qlfd 

System Center Datacenter 2 

312-04271 ExchgSvrStd 2013 OLP NL Gov Exchange server Standard 6 

P73-06295 WinSvrStd 2012R2 OLP NL Gov 2Proc Windows Server Standard 4 

T9L-00061 SysCtrStd LicSAPk OLP NL Gov 2Proc Qlfd System Center Standard 4 

7NQ-00268 SQLSvrStdCore 2012 OLP 2Lic NL Gov SQL server Standard - na 6 
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CoreLic Qlfd core 

76P-01511 SharePointSvr 2013 OLP NL Gov SharePoint server 1 

77D-00105 VSProwMSDN LicSAPk OLP NL Gov Qlfd Visual Studio Pro z MSDN 

naročnino 

1 

 

Dobavni rok 

3 . člen 

Dobavitelj mora licence dobaviti najkasneje v petnajstih (15) dneh po podpisu pogodbe. Za uspešno 

dobavo se šteje, da je naročnik licence prevzel in dobavitelju podpisal prevzemni zapisnik. 

 

Pogodbena cena in plačilo 

4. člen 

Pogodbena vrednost je določena na osnovi ponudbe dobavitelja (obrazec 8a)  z dne_____________ 

in znaša 

_________€ brez DDV, oziroma __________ € z DDV.  

Pogodbeni stranki sta se sporazumeli, da bo naročnik dobavitelju plačal pogodbeno ceno v roku, ki ni 

krajši od 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa, na TRR dobavitelja, št. 

_________________________.  

Osnova za izstavitev računa je  zapisniška potrditev dobave s strani naročnika in primopredaja celotne 

pripadajoče dokumentacije – v skladu z razpisno dokumentacijo.  

 
Obveznosti naročnika 

5. člen 
 

Naročnik se obvezuje: 

 sodelovati z dobaviteljem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno,  

 pravočasno obvestiti dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele 

vpliv na izvršitev prevzetih storitev in njeno realizacijo, 

 urediti plačilne obveznosti izhajajoče iz pogodbe. 

 

Obveznosti dobavitelja 
6. člen 

 
Za opravljanje predmeta te pogodbe je dobavitelj dolžan: 
 

 svoje pogodbene obveznosti opravljati strokovno, brezhibno in kvalitetno ter na najracionalnejši 

način v okviru naročnikovih specifikacij, 

 izvajati svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih, 

 tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe sodelovati z naročnikom v zvezi s predmetom te 

pogodbe,  

 zbirati naročila, jih obdelovati ter dobavljati naročene licence za programsko opremo. 

 

7. člen 
 
Naročanje opreme poteka v slovenskem jeziku.  dobavitelj zagotovi ustrezne aktivacijske ključe, kakor 
tudi svetuje naročniku pri procesu aktivacije programske opreme v slovenskem jeziku. 

 
 

Pogodbena kazen 

8. člen 

 

Pogodbeni stranki dogovorita pogodbeno kazen, in sicer 0,5% od pogodbene vrednosti za vsak dan 

zamude dobavitelja, vendar največ 5% pogodbene vrednosti. 
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Jamstva in garancijske obveznosti dobavitelja 

9.  člen 

 

Dobavitelj naročniku jamči: 

 Da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane licence, ki so  predmet te pogodbe, dobavitelj pa 

bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na dobavljeno blago in so predmet te 

pogodbe. 

 

Dobavitelj se zavezuje naročniku predložiti bianco menico in menično izjavo za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti naslovljeno na naročnika, in sicer hkrati s podpisanimi izvodi pogodbe oziroma 

najkasneje v osmih (8) delovnih dneh po podpisu pogodbe, v višini 10% od skupne pogodbene 

vrednosti v EUR z DDV. Veljavnost menične izjave mora biti še trideset (30) dni po poteku te 

pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta blaga, 

storitve, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma se podaljša 

njena veljavnost. 

Naročnik bo unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, da se obveznosti po 

pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajale, oziroma jih bo izbrani ponudnik prenehal izvajati. 

 

V kolikor bo naročnik unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral dobavitelj 

naročniku v roku osmih (8) delovnih dni od unovčenja menice predložiti novo menično izjavo in bianco 

menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v enaki višini in z enako veljavnostjo kot prvotna 

menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

             Podizvajalci 
10. člen 
 

(Opomba: Določbe navedene v tem delu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo dobavitelj  

nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del vzorca pogodbe, ki se nanaša na 

izvajanje del z podizvajalci črta). 

 

Dobavitelj bo pogodbene storitve izvajal s podizvajalci navedenimi v izpolnjenem obrazcu prijava, ki je 

priloga te pogodbe in njen sestavni del, v obsegu in načinu, ki je določen v tej prilogi. 

 

Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna. Dobavitelj  pooblašča naročnika, da na podlagi 

potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi.  

 

Če se med izvajanjem te pogodbe zamenja podizvajalec ali če  dobavitelj sklene za izvajanje 

predmeta te pogodbe pogodbo z novim podizvajalcem, mora  dobavitelj v petih dneh po nastanku take 

spremembe naročniku predložiti: 

 

 podatek o tem kateri del izvedbe naročila bo novi pod izvedel, 

 svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le ta 

zamenjan, 

 pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in 

 soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 

 

Dobavitelj mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so 

opravljali storitve po tej pogodbi. 

 

Dobavitelj mora imeti, ob sklenitvi te pogodbe oziroma na dan začetka izvajanja te pogodbe in v času 

njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev 
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mora dobavitelj  naročnika o tem pisno obvestiti v petih (5) dneh po spremembi in mu predložiti 

sklenjene pogodbe z novimi podizvajalci.  

 

V razmerju do naročnika  dobavitelj v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.  

 

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga  dobavitelj ni navedel v svoji ponudbi oziroma 

ni dogovorjen s to pogodbo oziroma dobavitelj ni prijavil podizvajalca na način določen v tem členu, 

ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se dela 

izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so 

naročniku dolžni dati verodostojne podatke.  

 

Protikorupcijska klavzula 

11.  člen 

Ta pogodba je nična, če 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 pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali 

posredniku.  

 

     Skrbništvo pogodbe 

12. člen 

 

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je ___________________________, tel: ______________, fax: 

_____________, e-pošta: ____________________. 

 

Skrbnik pogodbe s strani dobavitelja je ___________________________, tel: ______________, fax: 

_____________, e-pošta: ____________________. 

 

Končne določbe 

13. člen 

Pogodba začne veljati velja z dnem, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank, z odložnim 

pogojem – predložitvijo bianco menice in menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

naslovljene na naročnika, kot je opredeljeno v  6. členu pogodbe in velja do 31.05.2015. 

 

Naročnik lahko odpove pogodbo. Odpoved mora biti pisna. Odpovedni rok je tri mesece in začne teči 

naslednji dan po prejemu odpovedi. 

V primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil pogodbe lahko odpove pogodbo katerakoli od 

pogodbenih strank. Odpovedni rok je v tem primeru 1 (en) mesec. V primeru uveljavljanja skrajšanega 

odpovednega roka morata stranki predhodno pisno opozoriti na bistvene ali ponavljajoče se kršitve s 

30 dnevnim rokom za odpravo pomanjkljivosti. 

 

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe 

pogodbeni stranki. 

Če katerokoli od pogodbenih določil je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala pogodbena 

določila. Neveljavno pogodbeno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora ustrezati namenu, ki sta 

ga želeli doseči pogodbeni stranki. 
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Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno 

pristojno sodišče po slovenskem pravu. Stranki dogovorita krajevno pristojnost sodišče glede na 

sedež naročnika. 

 

Pogodba je sestavljena in podpisana v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) in 

dobavitelj en (1) podpisan in žigosan izvod. 

 

Naročnik: Dobavitelj: 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS                                     

 

Direktorica: 

Irena Šinko 

 

Podpis: _________________________      

 Ljubljana, dne _____________ 

_______________________________ 

 

Direktor: 

________________________________ 

 

Podpis:__________________________ 

Kraj, dne:________________________ 

 

                                                                              

Priloge :    
- Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila 
- ponudbeni predračun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


