
VZOREC   POGODBE 

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

POGODBO  
za izdelavo spletne aplikacije za vodenje in vpogled v Register neposestnih zastavnih 

pravic in zarubljenih premičnin (RZPP) 
 
 

1. člen  
 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da: 
- je naročnik izvedel postopek naročila male vrednosti, pri naročniku zaveden pod št. 

430-274/2018 in ga objavil na Portalu javnih naročil, št. objave ___________ in na 
portalu AJPES dne ___________. 

- je naročnik v okviru postopka iz prve alineje tega člena izvajalca izbral kot 
najugodnejšega ponudnika za predmetno javno naročilo. 
 

2. člen  
 

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzema v izvedbo izdelavo spletne aplikacije 
eRZPP, pripravo in izvedbo postopkov za migracijo podatkov  iz obstoječega informacijskega 
sistema RZPP ter dodatna dela na zahtevo naročnika, vse v skladu z razpisno 
dokumentacijo št. 430-274/2018-3 z dne _________.  
 
Razpisna dokumentacija št. 430-274/2018-3 z dne __________ s Prilogo 1 (Funkcionalne 
zahteve informacijskega sistema eRZPP), Prilogo 2 (Tehnične zahteve za programsko 
opremo RZPP), Prilogo 3 (Nabor podatkov za migracijo) ter Prilogo 4 (Način zagotavljanja 
storitev podpore v času garancijskega roka) ter ponudba izvajalca št. _____________ z dne 
_________, so priloga te pogodbe in njen sestavni del.  
 

3. člen  
 
Izvajalec se zaveže za naročnika pripraviti najmanj do: 

- 1. 6. 2019 distribucijo in navodila za namestitev aplikacije v testno okolje, 
- 15. 8. 2019 prvi uvoz podatkov iz baze obstoječe aplikacije v testno okolje, 
- 1. 9 2019 testno verzijo aplikacije z vsemi delujočimi funkcionalnostmi, 
- 15. 10. 2019 končen celovit uvoz iz baze obstoječe aplikacije podatkov v testno   
-                        okolje, 
- 1. 11. 2019 končno distribucijo in navodila za namestitev aplikacije in migracije v 

                       produkcijsko okolje. 
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Izvajalec se zaveže, da bo na lokaciji naročnika poleg vzpostavitvenega sestanka projekta 
izvedel tudi predstavitev rešitve pred izvedbo (po izvedenem načrtovanju aplikacije) in se po 
potrebi udeležil tudi drugih koordinacijskih sestankov na katerih se bodo uskladila morebitna 
vsebinska ali tehnična vprašanja. 
  
Izvajalec bo naročniku v času razvoja in testiranja po potrebi nudil ustrezno tehnično pomoč. 
 

4. člen 
 
Vrednosti storitve znašajo za: 
 
a) izdelavo programske opreme oziroma spletne aplikacije RZPP _______ EUR brez DDV 

(z DDV ________ EUR); 

b) pripravo in izvedbo postopkov migracije podatkov iz obstoječega informacijskega 
sistema RZPP _______ EUR brez DDV (z DDV ________ EUR) 

 
c) dodatna dela na zahtevo naročnika v vrednosti do 10.000,00 EUR brez DDV (z DDV 

12.200,00 EUR). 

 
Cena za en inženirski dan (8 ur) profila »Projektni vodja«  je _________ EUR brez DDV (z 
DDV __________ EUR). 
 
Cena za en inženirski dan (8 ur) profila »DB/SQL programer » je _________ EUR brez 
DDV (z DDV __________ EUR). 
 
Cena za en inženirski dan (8 ur) profila »Programer« je _________ EUR brez DDV (z DDV 
__________ EUR). 
 
V pogodbeni vrednosti iz prejšnjega odstavka tega člena je izvajalec upošteval morebitne 
dajatve, materialne stroške, prevozne stroške in druge podobne stroške, ki so potrebni za 
izvedbo predmeta te pogodbe.  
 
Pogodbene cene so fiksne za ves čas veljavnosti te pogodbe. 
 

5. člen 
 
Če bo naročnik ob primopredaji programske opreme ugotovil, da ta v celoti ustreza v razpisni 
dokumentaciji in v ponudbi navedenim funkcionalnim zahtevam in da je predstavnik izvajalca 
izročil vse potrebne dokumente (tehnična in uporabniška dokumentacija) ter medij z izvorno 
in izvršno kodo s katerega lahko naročnik izvede namestitev, bosta predstavnika naročnika 
in izvajalca podpisala zapisnik o primopredaji.  
 
Izvajalec bo naročniku izstavil račun prek enotne vstopne točke UJPnet. na naslov naročnika 
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Tržaška cesta 16, 1000 
Ljubljana, ID za DDV: SI 14717468 ali na: AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, ID za 
DDV: 14717468, po predaji programske opreme RZPP v produkcijo ter podpisanem 
primopredajnem zapisniku. 
 
Računu mora ponudnik priložiti podpisan primopredajni zapisnik, podpisan s strani 
pooblaščenega uslužbenca naročnika in ponudnika. Če zapisnik ni popoln, prične rok za 
plačilo teči po njegovi dopolnitvi. 
 
Izvajalec se mora v računu sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere izstavlja račun. 
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Naročnik bo pogodbeno ceno za izdelavo spletne aplikacije RZPP (točka a) 4. člena te 
pogodbe) ter za pripravo in izvedbo migracije podatkov iz obstoječega informacijskega 
sistema RZPP (točka b) 4. člena te pogodbe) plačal v 30. dneh po prejemu računa. Račune 
za dodatna dela na zahtevo naročnika (točka c) 4. člena te pogodbe) bo naročnik poravnal 
skladno z dejansko opravljenimi storitvami v preteklem mesecu v enakem roku.  
 
Račune bo naročnik plačal na transakcijski račun izvajalca št __________, pri 
_____________. 
 

6. člen 
 
 

Dodatna dela (spremembe in dopolnitve programske opreme) izvajalec izdela v primeru 
potreb naročnika in na podlagi njegovih zahtev in specifikacij po naslednjem postopku: 

a) naročnik izdela specifikacijo zahtev in jo posreduje izvajalcu, 
b) če naročnik to želi, izvajalec najprej okvirno oceni obseg dela za izvedbo brez 

stroškov za naročnika, 
c) izvajalec predloži ponudbo za izvedbo sprememb v kateri opredeli način izvedbe, 

obseg dela, ceno in možni rok izdelave, 
d)  sklene se dogovor o obsegu dela in rokih za izvedbo sprememb, 
e) če je dosežen dogovor se po potrebi izvedejo spremembe v naročilu in/ali ponudbi, 

naročnik ponudbo potrdi, izvajalec pa pristopi k izvedbi, 
f) v predvidenem roku izvajalec naročniku preda izdelke (izvorno in izvršno kodo, 

tehnično in uporabniško dokumentacijo, navodila za namestitev idr.), 
g) naročnik po prejemu izdelkov izvede testiranje rešitve in zahteva od izvajalca odpravo 

morebitnih pomanjkljivosti. Ko je testiranje uspešno opravljeno naročnik verificira 
rešitev in podpiše primopredajni zapisnik, ki je osnova za izdajo računa izvajalca. 

 
7. člen 

 
Izvajalec mora: 

• dela izvesti strokovno pravilno, kvalitetno, pravočasno in v skladu s predpisi, 
standardi in normativi ter dogovori z naročnikom; 

• med izdelavo sprememb upoštevati naročnikove predloge in pripombe in sproti 
odpravljati morebitne napake in pomanjkljivosti oziroma poiskati in izvesti druge 
ustreznejše rešitve; 

• svoje avtorske materialne pravice na izdelani programski opremi, ki je predmet 
javnega naročila, na podlagi plačila odstopiti naročniku enkrat za vselej za namen 
njegovega poslovanja; 

• poleg izvorne kode predati naročniku navodila za pripravo okolja in namestitev 
aplikacije v testno okolje in po prejeti verifikaciji v produkcijsko okolje; 

 
• zagotavljati enake pogoje v času garancije (odzivni čas, odprava napak), 

 
• vse podatke, pridobljene med izvajanjem del, varovati kot podatke zaupne narave, 

kar velja tudi za čas po izvedbi del, pri obdelovanju osebnih podatkov pa zaradi 
izvrševanja pogodbenih obveznosti ravnati po določbah Zakona o varstvu osebnih 
podatkov,  

 
• sodelovati s pooblaščenimi predstavniki naročnika, 
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• ščititi interese naročnika in ga sproti pisno obveščati o vseh pomembnejših zadevah 
ali morebitnih problemih pri izvajanju pogodbenih del, 

 
 
Izvajalec bo vsa dela za naročnika opravljal v lastnem okolju in na za to pripravljenem 
razvojnem okolju naročnika, na Centrali AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana razen, če 
je predhodno z naročnikom dogovorjeno drugače. 
 

8. člen 
 
Glede obdelave osebnih podatkov bosta stranki sklenili posebno pogodbo, ki bo priloga te 
pogodbe.  

9. člen  
 

Izvajalec mora v 8 dneh po podpisu pogodbe naročniku predložiti finančno zavarovanje za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 8 % pogodbene vrednosti z DDV. 
 
Če izvajalec po svoji krivdi ne bi izvedel pogodbenih del v vsebini in v rokih iz 3. člena te 
pogodbe, je naročniku dolžan za vsak dan zamude roka plačati pogodbeno kazen v višini 1 
% od pogodbene vrednosti, vendar največ 10%, ter mu povrniti nastalo škodo.  
 
Naročnik bo pogodbeno kazen upošteval pri plačilu računa za nameščeno programske 
opreme. 
 
Če bi naročnik ugotovil nestrokovno ali nekvalitetno izvajanje pogodbenih obveznosti lahko 
naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del iz prvega odstavka 
tega člena, ima pa tudi pravico, da odstopi od pogodbe. 
 
Pred odpovedjo pogodbe mora naročnik izvajalca opozoriti na ugotovljeno nestrokovno ali 
nekvalitetno izvajanje pogodbenih obveznosti ter mu dati možnost, da ugotovljene 
pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti odpravi v roku, ki mu ga določi naročnik. V kolikor 
izvajalec pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti v tem roku ne odpravi, ima naročnik pravico 
odpovedati predmetno pogodbo. 
 
Izvajalec je naročniku dolžan povrniti škodo, ki bi nastala zaradi odpovedi pogodbe. O višini 
škode naročnik in izvajalec sestavita zapisnik. Nastalo škodo bo  naročnik upošteval pri 
plačilu računa za dobavo programske opreme. 
 

10. člen 
 
V zavarovanje obveznosti za odpravo napak v garancijskem roku je izvajalec dolžan 
naročniku izročiti bančno garancijo kot zavarovanje obveznosti za odpravo napak v 
garancijskem roku v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti, najkasneje ob primopredaji, 
sicer lahko naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 

11. člen  
 
Garancijski rok za izdelano programsko opremo RZPP po tej pogodbi je 12 mesecev in 
prične teči z dnevom uspešne primopredaje. Izvajalec se zavezuje v času garancijskega roka 
odpraviti napake in pomanjkljivosti na prvi poziv v skladu s Prilogo 4 razpisne dokumentacije.  
 
Vse ugotovljene napake in odstopanja delovanja programske opreme RZPP od specifikacije 
uporabniških zahtev za programsko opremo v času garancije mora izvajalec odpraviti na 
svoje stroške. 
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12. člen  
 

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.  
 

13. 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. 
 

14. člen  
 
Naročnik se zavezuje tudi, da bo: 

• sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca, 
• izvajalca pravočasno obveščal o vseh spremembah, ki so pomembna za izvajanje 

pogodbe, 
• pravočasno izpolnil finančne obveznosti po tej pogodbi. 

 
15. člen 

Pooblaščena predstavnica naročnika je ____________, tel: __________________ 
 
Pooblaščeni predstavnik izvajalca je ______________, tel: _______________. 
 
Skrbnik pogodbe na strani naročnika je ___________________. 
 
 

16. člen 

Pogodba je sklenjena za čas od ________ do _____________ in velja, ko jo podpišeta obe 
pogodbeni stranki in ko izvajalec predloži naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti v skladu z 8. členom te pogodbe. 
 

17. člen 

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

18. člen 

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

Številka: 430-274/2018-___ 
Datum: 
 

Izvajalec: Naročnik: 
______________ Agencija Republike Slovenije za 

javnopravne evidence in storitve 
 
 
 

 
mag. Mojca Kunšek, 
direktorica 

Datum prejema bančne garancije: _____________________. 


