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NAROČNIK 

Naziv in sedež  

ID št. za DDV  

Matična številka  

Poslovni račun  

Telefon  

E-pošta  

Skrbnik pogodbe 

/ 

odgovorna oseba 

 

Podpisnik  

 

in 

 

IZVAJALEC 

Naziv in sedež 

CREA plus d.o.o. 

Ukmarjeva ulica 6 

1000 Ljubljana 

ID št. za DDV SI12055484 

Matična številka 3818918000 

Poslovni račun SI56 6100 0000 7759 571 (Delavska hranilnica d.d.) 

Telefon 059 074 270 

E-pošta zdravstvo@creaplus.si 

Skrbnik pogodbe 

/ 

odgovorna oseba 

Gregor Isoski 

Podpisnik Mitja Trampuž, direktor 

 

 

skleneta naslednjo 

 

 

 

NEPOSREDNO POGODBO 

o 

dobavi in vzdrževanju čitalnikov pametnih kartic, 

št. ……….. 
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1. člen 

PODLAGA POGODBE 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

 da je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski 

center, na podlagi sklepa o izvedbi skupnega javnega naročila, št. 430-1/2015-

IC/16, z dne 13.8.2015, ter po pooblastilih posameznih naročnikov, izvedel skupno 

javno naročilo po odprtem postopku, z oznako 43000-PE IC KZZ-5-007/15-B, 

objavljen na portalu javnih naročil pod št. objave JN5774/2015, dne 24.8.2015, 

ter v Dodatku k Uradnemu glasilu Evropskih skupnosti, pod št. objave 2015/S 

164-299727, dne 26.8.2015; 

 da je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski 

center z izvajalcem, izbranim na podlagi pravnomočne Odločitve o oddaji 

skupnega javnega naročila, št. 430-1/2015-IC/21, z dne 12.10.2015, dne 

9.11.2015 podpisal Krovno pogodbo o dobavi in vzdrževanju čitalnikov pametnih 

kartic, št. KZZ-5/15crea (v nadaljevanju: krovna pogodba);  

 da naročnik in izvajalec na osnovi krovne pogodbe sklepata to neposredno 

pogodbo za dobavo in vzdrževanje čitalnikov pametnih kartic. 

 

 

2. člen 

PREDMET POGODBE 

 

1) Naročnik bo v času trajanja te pogodbe kupil predvidoma: 

- ….. kosov enostavnih čitalnikov Gemalto IDBridge CT710 in …… kosov robustnih 

enorežnih čitalnikov Gemalto IDBridge CT700.  

 

2) Podrobneje je predmet pogodbe naveden v tehničnih specifikacijah, ki so Priloga 2 h 

krovni pogodbi.  

3) Navedene količine so okvirne in naročnika ne zavezujejo k nakupu. Naročnik bo 

čitalnike pametnih kartic in servisne storitve v času trajanja pogodbe naročal 

sukcesivno po potrebi. 

 

 

3. člen 

VELJAVNOST POGODBE 

 

Začetek 

veljavnosti 
15. 1. 2016 

Konec veljavnosti 14. 1. 2020 

 

 

4. člen 

VREDNOST POGODBE IN CENE 

  

Ocenjena vrednost 

pogodbe z DDV 

…….. EUR 

(z besedo: ……………. xx/100 evrov) 
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Zap 

št. 
Predmet 

O
k
v
ir

n
a
 

k
o

li
č
in

a
 

E
n

o
ta

 Cena na 

enoto v 

EUR brez 

DDV 

Skupna 

vrednost v 

EUR brez 

DDV 

Vrednost 

DDV v 

EUR 

Skupna 

vrednost v 

EUR z DDV 

1.1 

Enostavni 

enorežni čitalnik 

GEMALTO 

IDBRIDGE CT710 

.… kos 21,92 .… …. …. 

1.2 

Robustni 

enorežni čitalnik 

GEMALTO 

IDBRIDGE CT700 

.… kos 28,99 .… …. …. 

SKUPAJ: .… …. …. 

 

 

5. člen 

OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

 

1) Izvajalec je dolžan: 

- spoštovati določbe krovne in neposredne pogodbe, 

- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih storitev in dobav predhodno 

zahtevati soglasje naročnika, 

- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri realizaciji zagotavljanja storitev ali 

dobav, 

- ščititi interese naročnika. 

2) Izvajalec daje za enorežne čitalnike 12 mesecev garancije za brezhibno tehnično 

delovanje. Garancija velja zgolj ob upoštevanju navodil za uporabo čitalnika. 

3) Izvajalec naročniku jamči: 

- da kupljeni čitalniki delujejo brezhibno in nimajo stvarnih napak, 

- da ni storil pravnih napak pri svoji izvršitvi in da bo naročnik pridobil vse pravice, 

ki so vezane na čitalnik, 

- da kupljeni čitalniki popolnoma ustrezajo vsem tehničnim opisom, karakteristikam 

in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije, 

- da bo svoje pogodbene obveznosti opravljal strokovno, brezhibno in kvalitetno, 

- da bo svoje pogodbene obveznosti izvajal v dogovorjenih rokih. 

4) Rok odpreme pri dobavi novih čitalnikov je naslednji: 

- za individualna naročila do vključno 10 čitalnikov: naslednji delovni dan od 

prejema naročila,  

- za individualna naročila večja od 10 in manjša od 50 čitalnikov: 1 teden od 

prejema naročila, 

- za individualna naročila večjih količin (50 čitalnikov in več): 2 tedna od prejema 

naročila. 

5) Izvajalec prejema pokvarjene čitalnike v popravilo preko pošte (ali osebno) na 

lokaciji v Sloveniji, ki jo določi izvajalec. Popravljene, nadomestne in nove čitalnike 

izvajalec na svoje stroške odpošlje naročniku preko navadne ali hitre pošte. 

6) Rešitev reklamacijskega zahtevka mora biti rešena najkasneje v treh (3) delovnih 

dneh od prejema čitalnika v servis. 
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6. člen 

PLAČILNI POGOJI 

 

1) Cene z DDV so fiksne in se ne smejo spreminjati do konca veljavnosti pogodbe. 

2) Za vse storitve (ali blago), ki niso navedene v tej pogodbi in jih bo naročnik pri 

izvajalcu naročil, izvajalec zaračunava cene glede na svoj uradno veljavni cenik. 

3) Izvajalec izstavi naročniku račun po posameznem izvršenem naročilu in potrditvi 

dobavnice oziroma po potrditvi prejema pošiljke. 

4) Izvajalec mora vse račune in spremljajoče dokumente naročniku pošiljati izključno v 

elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih 

storitev za proračunske uporabnike. 

5) Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja. 

6) Naročnik bo račun poravnal 30. (trideseti) dan / v 30 (tridesetih) dneh od dneva 

uradnega prejema pravilno izstavljenega računa. Če plačilo zapade na dela prost 

dan, bo izvedba plačila prvi naslednji dan, ki sledi roku zapadlosti.   

 

7. člen 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

 

1) V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je 

podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge 

stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz 

javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega 

posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali 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 stranki pogodbe ali njenemu predstavniku, 

zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. 

2) Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz 

predhodnega odstavka ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih 

organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev 

ničnosti pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 

 

8. člen 

KONČNE DOLOČBE 

 

1) Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja za 

obdobje veljavnosti krovne pogodbe, št. KZZ-5/15crea, kot je opredeljeno v 3. členu 

te pogodbe.  

2) V kolikor bodo nastale okoliščine, ki bodo zahtevale unovčenje zavarovanja za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik v skladu z določbami krovne pogodbe, 

sklenjene med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področno enoto 

Informacijski center in izvajalcem, le-to unovčil preko Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije. 

3) Za vse, kar ni posebej določeno s to pogodbo, veljajo določila krovne pogodbe, št. 

KZZ-5/15crea, in tehnične specifikacije, ki so priloga in sestavni del krovne pogodbe. 

4) Ta pogodba se lahko podaljša, če se bo proti koncu izteka veljavnosti krovne 

pogodbe izkazalo, da posamezni naročniki s svojimi naročili niso dosegli v 

neposrednih pogodbah predvidene količine nakupa čitalnikov oziroma servisnih 

storitev, ali iz drugih podobnih razlogov, in sicer najdlje za obdobje podaljšanja 

veljavnosti krovne pogodbe. 

5) Izvajalec je na poziv naročnika pri izvajanju te pogodbe, v roku osmih dni od 
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prejema poziva, naročniku dolžan posredovati podatke o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, 

komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 

gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 

6) Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale 

določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati 

namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba. 

7) V primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil te pogodbe lahko odstopi od 

pogodbe katera koli od pogodbenih strank, v primeru ko pogodba ni razvezana že po 

samem zakonu. Pogodbena stranka, ki zahteva odstop od pogodbe, mora pred tem 

pustiti drugi stranki možnost, da v dodatnem primernem roku izpolni svoje 

obveznosti. 

8) Pogodba se prekine brez odpovednega roka, če naročnik preneha obstajati. 

9) Spremembe pogodbe so veljavne le, če so sprejete s strani obeh pogodbenih strank 

in v pisni obliki kot dodatek k tej pogodbi. Za spremembo skrbnikov (ali drugih 

kontaktnih podatkov) te pogodbe zadošča pisno obvestilo ene pogodbene stranke 

drugi. 

10) Pogodbeni stranki se dogovorita, da se bosta vzdržali vsakršnih dejanj, ki 

nasprotujejo dobrim poslovnim običajem, in da bosta poskušali vsa morebitna 

nesoglasja iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med 

pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank v skladu s smislom in namenom 

razpisne dokumentacije. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se 

dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu 

naročnika po pravu Republike Slovenije.  

11) Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih originalnih izvodih, od katerih prejme 

vsaka pogodbena stranka po en (1) izvod. 

 

 

 

 

NAROČNIK:      IZVAJALEC: 

 

 

V ……………….., dne ………………….   V Ljubljani, dne ………………… 

 

 

………………………     CREA plus d.o.o. 

     

 

Direktor/ica:      Direktor: 

 

............................………. (žig)   ..........................………… (žig) 

       Mitja Trampuž 

 

 
Dva izvoda podpisane in ožigosane pogodbe pošljite skupaj z izpolnjeno naročilnico na naslednji strani po pošti na CREA plus 

d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana. 
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Naročilnica za čitalnike kartic zdravstvenega zavarovanja Gemalto 

Uporabnik/naročnik/Plačnik  

Naziv:   

Naslov:   

Poštna številka in pošta:   

Zastopnik:  

ID št. za DDV:  

Telefon/faks:  

E-pošta:   

 

S to naročilnico pri izvajalcu CREA plus d.o.o. nepreklicno naročamo: 

Količina 

(kosov) 
Oznaka Opis 

Cena na enoto 

(v EUR z DDV) 

Skupna vrednost (v 

EUR z DDV) 

 

 

(vpišite 

število) 

IDBRIDGE 

CT700 

HWP113026D 

Robustni čitalnik kartic 

zdravstvenega zavarovanja 

- enorežni  

35,37 

 

(vpišite skupni 

znesek) 

 

 

(vpišite 

število) 

IDBRIDGE 

CT710 

A1228423D 

Enostavni čitalnik kartic 

zdravstvenega zavarovanja 

- enorežni  

26,74 

 

(vpišite skupni 

znesek) 

 

Dostava Podatki so isti kot zgoraj  (prekrižajte kvadratek in/ali pa vpišite 

spremembe) 

Naziv:   

Naslov:   

Poštna številka in pošta:   

Telefon in mobilni telefon 

kontaktne osebe: 

 

E-pošta kontaktne osebe:   

Podpis in žig naročnika/plačnika/uporabnika: 

______________________________________ 

(Kraj in datum) 
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Izpolnjeno naročilnico pošljite skupaj z dvema izvodoma podpisane in ožigosane pogodbe po pošti na  

CREA plus d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana. 

V kolikor naročnik pošlje izpolnjeno naročilnico brez priloženih podpisanih in žigosanih pogodb o dobavi in vzdrževanju 

čitalnikov, s podpisom in žigom na naročilnici izrecno izjavlja, da ima izpolnjena naročilnica pravno naravo pogodbe o dobavi in 

vzdrževanju čitalnikov ter da se za manjkajoče bistvene sestavine (podlaga, predmet, pogoji izvajanja, dobava, pogodbena 

cena, TRR izvajalca, servis in vzdrževanje, pogodbena kazen) uporabljajo podatki, navedeni v vzorcu pogodbe o dobavi in 

vzdrževanju čitalnikov družbe CREA plus do.o.. 

 

 


