
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Z O RE C PO GO D B E 
 
 
 
 
 

Ponudnik mora na zadnji strani parafiran in žigosan  vzorec pogodbe priložiti k 
ponudbi. 

 
 

  



 

 

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENC E IN STORITVE, 
Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa  mag. Mojca Kunšek, direktorica 
Matična številka: 1732803000 
Davčna številka: SI14717468 
(v nadaljevanju: naročnik) 
 
 
in 
 
__________________________________________ 
(kot izvajalec) 
 
skleneta naslednjo 
 

 

P O G O D B O  
o  d o b a v i  r a č u n a l n i š k e  o p r e m e  

 
 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik dobavitelju oddal javno naročilo za »Dobavo 
računalniške opreme za centralo in izpostave AJPES«, ki je bilo dne ___________ 
objavljeno na Portalu javnih naročil, št. objave: _______________ in portalu AJPES. 
 
 

2. člen 
 
S to pogodbo naročnik naroča, dobavitelj pa prevzema dobavo računalniške opreme, vse v 
skladu z razpisno dokumentacijo št. 430-256/2019-3 dne __________ in ponudbo št. 
_____________ z dne _______________, ki se nanaša na računalniško opremo iz 1. člena 
v zvezi s 3. členom te pogodbe. 

 
Dobavitelj bo računalniško opremo dostavil na lokacijo naročnika Centrala AJPES, Tržaška 
cesta 16, 1000 Ljubljana (fco razloženo). 

3. člen 
 

Opis opreme  Cena brez DDV v 
EUR 

Cena z DDV v EUR Garancija v 
mesecih 

Rok 
dobave 

najkasneje 
45 dni od 
sklenitve 
pogodbe 

Osebni računalniki  RO-1   36  

Osebni računalniki  RO-2   36  

Prenosni računalnik RP-1   36  

Prenosni računalnik RP-2   36  

Optični skener – SK-1   36  

Optični skener – SK-2   36  

Tiskalnik – TL-2   36  



 

 

Strežnik – RS-1   36  

SKUPAJ    

 
 
Skupna pogodbena vrednost za dobavo računalniške opreme po tej pogodbi je 
_____________________ EUR brez DDV (z DDV __________________ EUR) in je fiksna 
do zaključka dobave in primopredaje vse računalniške opreme po tej pogodbi. 
 
V pogodbeni vrednosti iz prejšnjega odstavka tega člena je dobavitelj upošteval morebitne 
dajatve, stroške materiala, prevoza ter namestitve na lokacije naročnika in podobno, ki so 
potrebni za izvedbo te pogodbe. 
 

4. člen 
 
Dobavitelj bo izstavil račun za dobavljeno računalniško opremo preko enotne vstopne točke 
UJPnet, najkasneje v roku 8 dni po zaključeni dobavi, in primopredaji predmeta tega javnega 
naročila. 
 
Naročnik bo pogodbeno vrednost plačal v roku 30 dni po prejemu računa, na TRR 
dobavitelja št. ______________________ pri _________d. d. 
 
Računu mora dobavitelj  priložiti s strani pooblaščenega predstavnika naročnika podpisane 
dobavnice v originalu in primopredajni zapisnik, sicer prične rok za plačilo teči šele z dnem 
predložitve navedenih dokumentov. 
 
Račun se mora sklicevati na številko pogodbe na podlagi katere se izstavlja.  
 

5. člen 
  
Dobavitelj bo računalniško opremo po tej pogodbi dobavil na lokacijo naročnika v rokih, 
navedenih v 3. členu te pogodbe, vendar najkasneje v 45-tih dneh od veljavnosti te pogodbe.  
 
Če bo ponudnik po svoji krivdi v zamudi z dobavo računalniške opreme tako, da bo 
prekoračen skrajni rok dobave, bo za vsak dan zamude dolžan naročniku plačati pogodbeno 
kazen v višini 5 odstotkov od pogodbene vrednosti iz 3. člena te pogodbe, vendar največ 25 
odstotkov (te skupine opreme), naročnik pa lahko tudi unovči finančno zavarovanje za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti ali pa odstopi od pogodbe. Naročnik bo kot zamudo 
pogodbenega roka štel tudi zamudo z delno dobavo. 
 
Naročnik bo pogodbeno kazen obračunal pri plačilu računa za dobavo računalniške opreme. 
 
Dobavitelj je dolžan povrniti škodo, ki bi nastala zaradi nepravočasne dobave računalniške 
opreme. O višini škode naročnik in dobavitelj sestavita zapisnik. Nastalo škodo bo naročnik 
obračunal pri plačilu računa za dobavo računalniške opreme. 
 

6. člen 
 
Ob dostavi računalniške opreme na AJPES Centralo Ljubljana se bo izvedla primopredaja. 
Če bo naročnik ugotovil, da računalniška oprema v celoti ustreza v razpisni dokumentaciji in 
ponudbi določenim elementom in da je predstavnik dobavitelja izročil vse potrebne 
dokumente in garancijske liste zanjo, bosta predstavnik naročnika in predstavnik dobavitelja 
z zapisnikom ugotovila, da je primopredaja uspešna. Predstavnik naročnika bo po uspešni 
primopredaji podpisal dobavnico.  
 



 

 

Če bo naročnik ugotovil napake ali pomanjkljivosti, bo sestavil zapisnik z ugotovitvami ter 
rokom za odpravo, dobavnica pa bo s strani naročnika podpisana šele tedaj, ko bo dobavitelj 
v celoti pravilno izpolnil naročilo. Naročnik bo prevzem opreme zavrnil tudi v primeru 
ugotovitve, da oprema po kvaliteti in tehničnih podatkih ne bi ustrezala opremi, ki je 
opredeljena v ponudbi. 
 
Uspešna primopredaja računalniške opreme je pogoj za izstavitev računa. 
 

7. člen 
Dobavitelj naročniku jamči: 

• da kupljena oprema deluje brezhibno in nima stvarnih napak; 
• da nima pravnih napak; 
• da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki 

so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe. 
 
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej 
pogodbi, lahko naročnik odstopi od te pogodbe. 
 
Dobavitelj za skrite napake opreme jamči še 180 dni po dobavi. 
 
 

8. člen 
 
Dobavitelj se zaveže predložiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti v višini 5 odstotkov pogodbene cene v roku 10 dni od podpisa te pogodbe. 
Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če 
obveznosti po pogodbi ne bi bile pravočasno in pravilno izpolnjene. Namesto bančne 
garancije lahko dobavitelj predloži tudi kavcijsko zavarovanje. 
 
 

9. člen 
 
V zavarovanje obveznosti za odpravo napak v garancijskem roku je dobavitelj dolžan 
naročniku izročiti bančno garancijo kot zavarovanje obveznosti za odpravo napak v 
garancijskem roku v višini 5 odstotkov skupne pogodbene cene, najkasneje ob primopredaji 
računalniške opreme. Če dobavitelj bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku 
ne predloži ob primopredaji, lahko naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti. Če dobavitelj ne bi izpolnil obveznosti iz 10. členu te pogodbe, lahko 
naročnik unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. 
 
 

10. člen 
 
Garancijski rok za računalniško opremo po tej pogodbi je 36 mesecev in prične teči z 
dnevom uspešne primopredaje. Dobavitelj se zavezuje v času garancijskega roka odpraviti 
napake in pomanjkljivosti na prvi poziv ter v času popravila, ki ga zagotavlja v svoji ponudbi. 
 
V ponudbi zagotovljen čas popravila je dobavitelj dolžan zagotavljati v času celotne 
življenjske dobe opreme. V primeru, da bo dejanski čas popravila opreme daljši kot je 
zagotovljen čas popravila, dobavitelj ne sme zaračunati stroškov popravila ampak le 
vrednost zamenjanega materiala, kar velja za čas po izteku garancije. Če pa bo do 
prekoračitve času popravila prišlo že v času garancijskega roka, pa je dobavitelj dolžan za 
vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v znesku 1 odstotek pogodbene vrednosti, ki bo 
v popravilu, oziroma skupaj največ 15 odstotkov pogodbene vrednosti (te skupine opreme). 
 



 

 

Za pogodbeno kazen iz prejšnjega odstavka tega člena bo naročnik dobavitelju izstavil račun 
z rokom plačila. 
 

11. člen 
 

Pooblaščeni predstavniki naročnika je Jernej Tomec, področni podsekretar. 
 
Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je ___________________________. 
 
Skrbnik pogodbe na strani naročnika je Marjan Babič, vodja Službe za informacijsko 
tehnologijo. 
 

12. člen 
 

Pogodba, glede katere kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 
posredniku AJPES 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, ki AJPES lahko povzroči 
premoženjsko škodo ali predstavniku ali posredniku ali drugi pogodbeni stranki, njenemu 
predstavniku, zastopniku, posredniku omogoča pridobitev neupravičene koristi, je nična. 
 
AJPES, ki je kot naročnik sklenil pogodbo, mora na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem 
obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila drugih organov ali 
komisije, glede njihovega domnevnega nastanka, pričeti s postopkom za ugotavljanje 
ničnosti pogodbe oziroma z drugimi ustreznimi ukrepi v skladu s predpisi Republike 
Slovenije. 
 

13. 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 dobavitelja ali  

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju 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, 

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 
šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene 
kršitve pri podizvajalcu dobavitelj 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 dobavitelja. 
 
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. 



 

 

 
 

14. člen 
  

Pogodbeni stranki sta na podlagi predpisov s področja varstva osebnih podatkov, zlasti v 
skladu z 28. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 
2016 (v nadaljevanju: Splošna uredba), dolžni določiti vsebino in trajanje obdelave osebnih 
podatkov, naravo in namen obdelave, vrsto osebnih podatkov, kategorije posameznikov, na 
katere se osebni podatki nanašajo, ter obveznosti in pravice naročnika kot upravljavca 
osebnih podatkov in obveznosti dobavitelja kot obdelovalca osebnih podatkov. 

Dobavitelj bo osebne podatke, ki jih prejme ali se z njimi seznani na podlagi te pogodbe, 
obdeloval izključno v imenu in za račun naročnika in le v okviru in obsegu, potrebnem za 
namen izvajanja storitev po tej pogodbi. 

Dobavitelj se zaveda, da namene in sredstva obdelave osebnih podatkov določa izključno 
naročnik. Dobavitelj ne bo sam določal namenov in sredstev obdelave osebnih podatkov, ki 
jih v obdelavo prejme od naročnika oziroma se z njimi seznani pri izvajanju storitev po tej 
pogodbi, kar ne posega v strokovne odločitve dobavitelja pri izvajanju storitev po tej pogodbi. 
Dobavitelj bo osebne podatke v okviru te pogodbe obdeloval izključno po navodilih 
naročnika. Dobavitelj bo naročnika nemudoma obvestil, če po njegovem mnenju navodilo 
krši predpise s področja varnosti osebnih podatkov, pri čemer nima pravice zavrniti 
realizacije naročnikovih navodil. 

Dobavitelj obdeluje osebne podatke izključno za namen vzdrževanja računalniške strojne 
opreme po navodilih naročnika. Osebnih podatkov na strojni opremi, ki jo vzdržuje, ne 
obdeluje za noben drug namen.  

Dobavitelj obdeluje le tiste vrste osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniški strojni 
opremi, ki jo vzdržuje, izključno v obsegu potrebnem za izvajanje te pogodbe. Kategorije 
posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki jih obdeluje dobavitelj, so tiste, ki jih 
naročnik obdeluje s strojno opremo, ki jo dobavitelj vzdržuje. 

Dobavitelj osebnih podatkov, ki jih obdeluje po tej pogodbi, ne bo posredoval tretjim, zlasti ne 
v tretje države. V primeru, da predpisi Republike Slovenije ali Evropske unije od njega 
zahtevajo, da tretjim prenese osebne podatke (vključno s prenosi v tretje države), bo o tej 
pravni zahtevi pred obdelavo podatkov obvestil naročnika, razen če zadevno pravo 
prepoveduje takšno obvestilo na podlagi pomembnih razlogov v javnem interesu. 

Dobavitelj bo pred prepustitvijo posameznih nalog obdelave drugemu obdelovalcu (v 
nadaljevanju: podpogodbeni obdelovalec) pridobil izrecno soglasje naročnika. Izvajalec s 
podpogodbenim obdelovalcem sklene ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov, s katero ga 
zaveže, da spoštuje enake ali strožje standarde varstva osebnih podatkov, kot jih zahteva ta 
pogodba. Če podpogodbeni obdelovalec ne izpolnjuje obveznosti v zvezi z varstvom 
podatkov, dobavitelj v celoti odgovarja naročniku za izpolnjevanje obveznosti 
podpogodbenega obdelovalca. 

Dobavitelj izjavlja, da zagotavlja zadostna jamstva za izvedbo ustreznih tehničnih in 
organizacijskih ukrepov v skladu s to pogodbo in predpisi s področja varnosti osebnih 
podatkov na tak način, da obdelava zagotavlja varstvo pravic posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, zlasti, da je sprejel vse potrebne ukrepe v skladu z 32. členom 
Splošne uredbe. Dobavitelj zagotavlja, da so vse osebe, ki jih pooblasti za neposredno 
izvajanje obdelave (npr. zaposleni, študenti, podpogodbeni obdelovalci), zavezani k 
zaupnosti. 



 

 

V primeru, ko mora dobavitelj nosilec podatkov (npr. diske) v skladu z določbami vzdrževalne 
pogodbe nosilec podatkov vrniti principalu, nosilec podatkov odnese, njegovo serijsko 
številko pa zapiše v delovni nalog, ki ga podpiše predstavnik naročnika. Dobavitelj mora vse 
podatke na nosilcu varovati v skladu z določbami zakonodaje o varstvu osebnih podatkov 
vse do trenutka, ko podatke na prevzetem nosilcu principal ali dobavitelj nepovratno zbriše 
ali uniči. 

Dobavitelj z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, v okviru svojih zmožnosti, 
pomaga naročniku pri izpolnjevanju njegovih obveznosti v zvezi z uresničevanjem pravic 
posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, zlasti mu pomaga: 

˗ pri oblikovanju resničnih in preglednih informacij in sporočil v zvezi z obdelavo osebnih 
podatkov (12., 13. in 14. člen GDPR); 

˗ pri uresničevanju pravice posameznika do dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanj 
(15. člen GDPR); 

˗ pri uresničevanju pravice posameznika do popravka (16. člen GDPR); 

˗ pri uresničevanju pravice posameznika do izbrisa oziroma t. i. pozabe (17. člen 
GDPR); 

˗ pri uresničevanju pravice posameznika do omejitve obdelave (18. člen GDPR); 

˗ pri uresničevanju pravice posameznika do prenosljivosti podatkov (20. člen GDPR); 

˗ pri uresničevanju pravice posameznika do ugovora (21. člen GDPR); 

˗ pri uresničevanju pravic posameznika v zvezi z avtomatiziranim odločanjem na podlagi 
profila (22. člen GDPR). 

V kolikor posameznik, na katerega se podatki nanašajo, naslovi zahtevo za vpogled, 
popravek ali izbris ali za uresničevanje drugih pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov 
neposredno na dobavitelja, ta nemudoma obvesti naročnika ter počaka na njegova pisna 
navodila. 

Dobavitelj ob upoštevanju narave obdelave in informacij, ki so mu dostopne, pomaga 
naročniku tudi pri izpolnjevanju naslednjih obveznosti: 

˗ pri izvajanju ustreznih ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov (32. člen GDPR); 

˗ pri uradnem obveščanju nadzornega organa o kršitvi varstva osebnih podatkov (33. 
člen GDPR); 

˗ pri sporočanju, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, posameznikom, na 
katere se podatki nanašajo (34. člen GDPR); 

˗ pri izvedbi ocene učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov (35. člen GDPR); 

˗ pri predhodnem posvetovanju z nadzornim organom po opravljeni oceni učinka v zvezi 
z varstvom osebnih podatkov (36. člen GDPR). 

Dobavitelj po seznanitvi s kršitvijo varstva osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja 
najkasneje pa v roku 48 ur od zaznave o kršitvi obvesti naročnika.  

Naročnik ima pravico, da enkrat letno, pa tudi kadar zazna nepravilnosti ali je o njih 
obveščen, pri dobavitelju izvede oziroma naroči zunanjemu izvajalcu, da zanj izvede, revizijo 
oziroma pregled postopkov in ukrepov, ki jih v zvezi z obdelavo osebnih podatkov za 



 

 

naročnika izvaja dobavitelj. Dobavitelj je dolžan naročniku oziroma zunanjemu izvajalcu 
omogočiti pregled in pri njem aktivno sodelovati. Dobavitelj je dolžan naročniku dati na voljo 
vse informacije za dokazovanje izpolnjevanja svojih obveznosti. 

Dobavitelj bo osebne podatke naročnika obdeloval le v času veljavnosti te pogodbe in le 
toliko časa, kolikor bi jih smel naročnik. Naročnik o prenehanju pravnega temelja za obdelavo 
osebnih podatkov po tej pogodbi nemudoma, najkasneje pa v roku 72 ur, obvesti dobavitelja. 

Dobavitelj po navodilu naročnika, v vsakem primeru pa po prenehanju veljavnosti te 
pogodbe, naročniku vrne vse podatke v razumnem času, vendar ne kasneje kot v 30 dneh 
od prejema navodila oziroma prenehanja izvajanja storitev po tej pogodbi. Dobavitelj v roku 
iz prejšnjega odstavka morebitne kopije osebnih podatkov nepovratno uniči, razen če je po 
zakonu dolžan podatke hraniti dlje. 

15. člen  
 

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v kolikor pa to 
ne bo možno, je za reševanje pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
 

16. člen 
 
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko dobavitelj predloži bančno 
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 

17. člen 
  

Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva izvoda in 
dobavitelj en izvod. 
 
 
Datum: 

Številka: 430-256/2019- 
Datum:  

 
Dobavitelj: 

 
Naročnik: 

 
 

 
Agencija Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve 
 
 

 
 

mag. Mojca Kunšek, 
direktorica 

 
 
 
 
 
 


