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Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana 

davčna št. SI26279266, matična št. 5729963 

ki ga zastopa direktorica  Irena Šinko (v nadaljevanju: naročnik)  

 

in 

 

 

 (v nadaljevanju: izvajalec) 

 

skleneta  

 

 

Osnutek pogodbe 
 

o pogarancijskem vzdrževanju računalniške opreme na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 

Republike Slovenije št. V_03/12/S 

 

 

 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata da: 

 

- je naročnik v skladu s 30. členom ZJN-2, dne _____ na portalu javnih naročil objavil 

pod št. JN____/2012 naročilo za pogarancijsko vzdrževanje računalniške opreme za 

obdobje dveh let od podpisa pogodbe, 

 

- je bil na osnovi odločitve o oddaji naročila št. _______ z dne __________, izvajalec 

izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo predmetnega naročila, 
 

- je odločitev o oddaji javnega naročila postala pravnomočna in dokončna dne 

____________. 

 
2. člen 

 

Predmet pogodbe je opravljanje storitev: 

 pogarancijskega vzdrževanje računalniške opreme Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 

Republike Slovenije (Seznam opreme, ki je predmet vzdrževanja je v Prilogi 1), 

 konfiguriranja opreme po okvarah, 

 vodenje prijav okvar in izvršenih posegov, 

 odvoz in uničenje odpisane opreme po predpisih veljavnih v Republiki Sloveniji. 

 

Sestavni del te pogodbe je tudi preventivno vzdrževanje opreme, kjer lahko naročnik od izvajalca 

naroči čiščenje računalniške opreme, morebitne nastavitve ter preverjanje pravilnosti delovanja 

računalniške opreme. Preventivno vzdrževanje se izvaja na podlagi vnaprejšnjega dogovora med 

izvajalcem, pooblaščenim predstavnikom uporabnika in naročnikom. Pri tem je potrebno delovati v 

skladu s pripadajočimi navodili (priporočili) proizvajalca opreme 

 

Pogarancijsko vzdrževanje računalniške opreme izvajalec opravlja na celotnem ozemlju Republike 

Slovenije (Priloga 2: Lokacije naročnika). 

 

 

3. člen 
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Pogodbene storitve se opravljajo v rednem delovnem času, od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 

ure. 

 

Izvajalec  je dolžan nadomestiti nedelujočo opremo s funkcionalno ustrezno nadomestno opremo za 

čas popravila oziroma odprave napake. 

 

Garancija za opravljeno popravilo znaša ____ mesecev in se izkazuje z nedvoumnim zapisom na 

delovnem nalogu oziroma s priloženim garancijskim listom proizvajalca. 

 

Garancija za vgrajen material in nadomestne dele znaša ____ mesecev in se izkazuje z nedvoumnim 

zapisom na delovnem nalogu oziroma s priloženim garancijskim listom proizvajalca. 

 

V času garancije bo izvajalec odpravil vse napake na novih delih na svoje stroške. 

 

 

4. člen 

 

Naročnik bo napake in okvare prijavljal primarno preko poslovne aplikacije oziroma telefona ali po 

telefaksu ali preko elektronske pošte izvajalca. Pri prijavi okvare mora naročnik navesti podatke, ki 

jasno opredelijo prijavitelja ter opremo in opis napake. 

 

 

5. člen 

 

Storitve se praviloma opravljajo na kraju uporabe opreme, zato naročnik zagotovi izvajalcu, v skladu s 

svojimi varnostnimi predpisi za opravljanje pogodbenih storitev, nemoten dostop do opreme, 

sodelovanje kontaktnih oseb končnih uporabnikov in druge primerne delovne pogoje. 

 

Če izvajalec potrebuje dodatne podatke, je oseba, ki prijavlja okvaro ali zahteva določeno storitev, 

dolžna sodelovati v skladu s svojim znanjem, pooblastili in svojimi sposobnostmi. 

 

V primeru, da je popravilo opreme za naročnika nesmotrno, izvajalec o tem obvesti naročnika z izjavo 

preko elektronske pošte oziroma fax-a in svojo ugotovitev ter morebitna pojasnila nedvoumno zapiše 

na delovni nalog. Naročnik odredi nadaljnji postopek izvajanja del. 

 

6. člen 

 

V primeru vprašljive smotrnosti izvedbe popravila po kriteriju celovite vrednosti popravila, ko le-ta 

presega 50% nabavne vrednosti nove opreme, enakovredne tisti, ki je v okvari ali starosti opreme, ko 

je le-ta starejša od 4 let mora izvajalec predhodno na to opozoriti in pridobiti dovoljene naročnika za 

realizacijo posega preko elektronske pošte oziroma fax-a. V nasprotnem primeru izvajalec sam krije 

celotne stroške posega. 

 

7. člen 

 

V opremo se vgrajujejo samo standardni deli, priporočeni s strani proizvajalca opreme. Razen v 

izrednih primerih, z naročnikovim soglasjem se lahko vgradijo nestandardni deli. Noben del ali 

oprema ne sme biti iz zdravju škodljivih snovi. 

 

 

8. člen 

 

Izvajalec mora pogodbene storitve izvajati skrbno in kvalitetno kot dober gospodar ter v skladu z 

navodili naročnika in proizvajalci strojne in programske opreme. 
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Izvajalec je pogodbene storitve dolžan opraviti v času, ki je običajen glede na naravo in zahtevnost 

posameznih del. 

 

Izvajalec ima pravico do podaljšanja rokov v naslednjih primerih: 

 zaradi dogodkov, ki so posledica višje sile; 

 zaradi prekinitve izvajanja storitev na zahtevo naročnika; 

 če naročnik ne zagotovi dogovorjenih pogojev za izvajanje storitev. 

 

Vsako podaljšanje rokov je potrebno pisno obrazložiti. 

 

 

9. člen 

 

Okvirna pogodbena vrednost znaša največ do 75.000,00 EUR brez DDV oziroma 90.000,00 EUR z 

DDV. Naročnik ne zagotavlja, da bo seštevek dejanskih vrednosti posameznih storitev, dosegel 

navedeni znesek. 

 

Cena mesečnega vzdrževanja je _______ EUR brez DDV oziroma ______EUR z DDV. V ceni 

mesečnega vzdrževanja je vključeno: 

 

- 6 urna stalna prisotnost delavca od ponedeljka do petka na Centrali Sklada kmetijskih zemljišč in 

gozdov RS, na Dunajski 58 v Ljubljani, 

- vsi stroški storitev, 

- potni stroški na vse izpostave Sklada, ki so navedene v Prilogi 2, 

- brezplačen odvoz in recikliranje praznih, uporabljenih, okolju škodljivih rezervnih delov, 

tiskalnikov, računalnikov in ekranov, 

- telefonska podpora v rednem delovnem času od ponedeljka do petka od 08:00 do 16:00 ure. 

 

Ure na poti in kilometrina je vključena v cene izvajalca in jih naročnik posebej ne priznava. Naročnik 

ne priznava stroškov, nastalih v zvezi z nočitvami, cestninami ipd. 

 

Cene rezervnih delov in opreme se plačujejo po fiksnem ceniku na dan oddaje ponudbe in so ves čas 

trajanja pogodbe fiksne. V primeru potrebe po rezervnih delih, ki niso vključeni v cenik opreme, se 

izvajalec zavezuje, da bo dobavil vse potrebne rezervne dele po primerljivih tržnih cenah. Stroške 

potrošnega materiala nosi uporabnik. Med potrošni material spadajo vsi deli opreme, katerih 

življenjska doba je povezana s številom uporab in se z normalno uporabo iztrošijo oziroma obrabijo v 

krajšem času kot je življenjska doba naprave. Med potrošni material spadajo: kartuše, trakovi, tonerji, 

kasete, baterije sistemov za neprekinjeno napajanje, valji, foto enote in podobna oprema. Naročnik 

potrdi izvršeno storitev s podpisom delovnega naloga. 

 

 

10. člen 

 

Pogodba se sklepa za obdobje dveh (2) let od podpisa pogodbe, oziroma do takrat, ko zneski 

posameznih servisiranj dosežejo okvirno pogodbeno vrednost iz 9. člena te pogodbe, če to nastopi 

prej. 

 

Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od pogodbe, če o svoji nameri drugo pogodbeno stranko 

predhodno obvesti pismeno. Trimesečni odpovedni rok začne teči naslednji dan po prejemu pisne 

odpovedi. Izvajalec in naročnik se lahko dogovorita tudi za krajši odpovedni rok. 

 

Naročnik lahko brez obveznosti do nasprotne stranke takoj odstopi od pogodbe, če ugotovi, da 

izvajalec ne opravlja storitev v skladu z določili te pogodbe ali da je kvaliteta opravljenega dela padla 

pod dogovorjeno raven. 
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11. člen 

 

 

Izvajalec bo najkasneje v roku osmih (8) dni po podpisu pogodbe predal naročniku jamstvo za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki bančne garancije, v višini 10% od pogodbene vrednosti ter s 

trajanjem do _______.  

Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, veljavna postane šele s predložitvijo zavarovanja za dobro 

izvedbo posla.  

 

12. 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.  

 

 

13. člen 

 

Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te 

pogodbe in bodo označeni s stopnjo tajnosti, varovali kot uradno skrivnost in jih ne bosta 

neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim 

osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog predmeta pogodbe. 

 

Skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih 

podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona.  

 

 

 

14. člen 

 

Naročnik bo poravnal stroške izvršene storitve na podlagi računa, in priloženih potrjenih delovnih 

nalogov, ki ga bo izvajalec izstavil vsakega 5. v mesecu za izvršena dela v preteklem mesecu.  

 

Pravilno izstavljen račun zapade v plačilo 30. dan po prejetju pravilno izstavljenega računa in se plača 

na transakcijski račun izvajalca številka _______________________, odprtega pri 

________________. 

 

15. člen 

 

 

Skrbnik pogodbe za naročnika je: : ______________________ 

Skrbnik pogodbe za izvajalca je: ______________________ 

 

16. člen 

 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, izvirajoč iz te pogodbe, reševali sporazumno. Če sporazum 

ne bo mogoč, bo o sporu razsojalo pristojno sodišče v Ljubljani. 
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17. člen 

 

Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en (1) izvod  in izvajalec 

en (1) izvod . 

Spremembe te pogodbe so možne le s pisnim dodatkom. 

 

 

 

IZVAJALEC:       NAROČNIK: 

 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 

RS 

 

Irena Šinko 

direktorica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGE:   

 Priloga 1: Seznam opreme, ki je predmet pogarancijskega vzdrževanje 

 Priloga : Seznam izpostav Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
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Priloga 1:  Seznam opreme, ki je predmet pogarancijskega vzdrževanja 

 

Model naprave Število 

Tiskalnik Lexmark x736de 15 

Tiskalnik Lexmark x940de 6 

Tiskalnik Lexmark  X945 5 

Tiskalnik Lexmark  X464DE 15 

Tiskalnik Lexmark E450DN 40 

Znamka in model računalnika in  monitorji Število 

Lenovo ThinCentre T8200 115 

HP ELITE 8000EL SFF E8500 - garancija do 29.6.2013 10  

 

 

Priloga 2: Seznam izpostav  

1. OI AJDOVŠČINA, Vipavska cesta 4a, 5270 Ajdovščina 

2. OI CELJE, Kidričeva 25, 3000 Celje 

3. OI CERKNICA,  Cesta  4. maja 50,  1380 Cerknica 

4. OI ČRNOMELJ, Ulica Lojzeta Fabjana 7, 8340 Črnomelj 

5. OI GORNJA RADGONA, Partizanska c. 23, 9250 Gornja Radgona  

6. OI GROSUPLJE, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje 

7. OI KOČEVJE, Roţna ulica 39, 1330 Kočevje 

8. OI KRANJ, Delavska 24, 4208 Šenčur 

9. OI  KRŠKO, Cesta krških ţrtev 23, 8270 Krško 

10. OI KOPER, Ulica 15. maja 10 b, 6000 Koper 

11. OI LENDAVA, Glavna ulica7,  9220 Lendava 

12. OI LJUTOMER, Glavni trg 13, 9240 Ljutomer 

13. OI MARIBOR, Vinarska 14, 2000 Maribor 

14. OI MURSKA SOBOTA, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota 

15. OI NOVA GORICA, Grčna 1, 5000 Nova Gorica 

16. OI NOVO MESTO, Kettejev drevored 7, 8000 Novo mesto 

17. OI ORMOŢ, Ptujska cesta 12, Ormoţ 

18. OI POSTOJNA, Ljubljanska 2, 6230 Postojna 

19. OI PTUJ, Prešernova 29, 2250 Ptuj 

20. OI SEŢANA, Partizanska 49, 6210 Seţana 

21. OI SLOVENJ GRADEC,  Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec 

22. OI SLOVENSKA BISTRICA,  Trg A. Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica 

23. OI  TOLMIN, Tumov drevored 4, 5220 Tolmin 

24. OI TRBOVLJE, Ulica 1. junija 2, 1420 Trbovlje 

25. OI VRHNIKA, Vrtnarija 11, 1360 Vrhnika 

26. OI ŢALEC,  Ulica Ivanke Uranjek 1, 3310 Ţalec 

27. CENTRALA SKLADA, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana 

 


