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Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe  
Zveza: Javno naročilo MORS 61/2022-JNNV, Vzdrževanje licenčne programske opreme 

Entrust  

Vabimo vas, da nam na podlagi Navodila o postopkih oddaje javnih naročil nižje vrednosti v 
Ministrstvu za obrambo (MO št. 0070-26/2020-9, z dne 4. 1. 2021) posredujete ponudbo za izvedbo 
javnega naročila po postopku nižje vrednosti.

1. Oznaka in opis predmeta javnega naročila

Oznaka javnega naročila je MORS 61/2022-JNNV, Vzdrževanje licenčne programske opreme 
Entrust.

Ponudnik odda ponudbo za celotno naročilo.

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega naročila je podaljšanje vzdrževanja licenčne programske opreme za implementacijo 
varnostnih storitev na osnovi infrastrukture javnih ključev proizvajalca Entrust, in sicer strežniške 
licence (izdajatelja digitalnih potrdil in izdajatelj časovnega žiga) in uporabniške licence:

strežniški del:

Z.š. Naziv programske opreme Št. licenc

1. Entrust Authority Security Manager 2

2. Entrust Authority Enrollment Server for Web 1

3. Entrust Secure Transaction Platform Verification Server 1

uporabniška programska oprema:

Z.š. Naziv programske opreme Št. licenc

4. Entrust Entelligence Security Provider for Windows 260

5. Identity Enterprise – Workforce User CAL 442

Vzdrževanje licenčne programske opreme obsega naslednje storitve:
• pravico do uporabe,
• dostop do novih verzij programske opreme,
• dostop do popravkov programske opreme,
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• telefonska in e-mail pomoč proizvajalca za podporo pri zagotavljanju brezhibnega in 
nemotenega delovanja,

• dostop do spletne strani s tehnično podporo in bazo znanja,
• pomoč pri odpravi napak.

Pogodba se sklepa za obdobje od 1.4.2022 do 31.3.2024. V kolikor bo pogodba sklenjena po 
01.04.2022, se upošteva dikcija »od sklenitve pogodbe« do 31.03.2024.

2. Rok in način oddaje ponudbe

Ponudba mora prispeti na elektronski naslov naročnika: glavna.pisarna@mors.si, najkasneje do 
datuma objavljenega na portalu gov.si, s pripisom št. zadeve 430-121/2022 ali oznake MORS 
61/2022-JNNV.

Ponudbena dokumentacija naj bo skenirana in pravilno označena.

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati 90 dni od datuma določenega za oddajo 
ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

Če bo ponudba predložena po poteku datuma in ure, navedene v povabilu k oddaji ponudbe, se šteje, 
da je bila predložena prepozno.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko 
naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka za veljavnost ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. 
Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki.

3. Pojasnila in rok za vprašanja 

Vprašanja vezana na predmetno javno naročilo lahko ponudnik pošlje na e-naslov: 
glavna.pisarna@mors.si, s pripisom: »MORS 61/2022-JNNV« ali »430-121/2022«, do datuma 
objavljenega na portalu GOV.SI.

Ponudnik mora, do objavljenega roka za oddajo ponudb, spremljati in upoštevati vse 
naročnikove dodatne objave v zvezi s predmetnim javnim naročilom, na isti spletni strani, kot 
je objavljeno povabilo k oddaji ponudbe!

4. Vsebnost ponudbe

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati: 
• izpolnjeno, žigosano in podpisano Prilogo 1 – Podatki o ponudniku,
• izpolnjeno, žigosano in podpisano Prilogo 2 - Ponudba-cene,
• izpolnjeno, žigosano in podpisano Prilogo 3 – Izjava o omejitvah poslovanja 
• izpolnjeno, žigosano in podpisano Prilogo 4 – vzorec pogodbe

mailto:glavna.pisarna@mors.si
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5. Cena in rok ter način plačila

Cene navedene v ponudbi morajo biti navedene, kot je to razvidno iz Priloge 2 - PONUDBA/CENE, 
izražene pa na naslednji način:
• v EUR, na 2 (dve) decimalni mesti, na enoto mere, veljavne  in fiksne do realizacije posla,
• zajeti morajo biti vsi stroški in popusti, naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov.

Naročnik se zaveže e-račun plačati 30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem 
prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu Ministrstvo za 
obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom 
referenčne številke 104.

6. Predvidena izvedba/lokacija izvedbe storitve

Začetek del: 01. 04. 2022, zaključek 31. 03. 2024. V kolikor bo pogodba sklenjena po 01.04.2022, se 
upošteva dikcija za začetek del »od sklenitve pogodbe«.

Lokacija izvedbe storitve: MORS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.

7. Merilo za izbor ponudnika

Merilo za izbor ponudbe je ob izpolnjevanju vseh zahtev naročnika, najnižja skupna ponudbena 
vrednost v EUR z DDV za celotno javno naročilo.

Naročnik si pred odločitvijo o oddaji JNNV pridružuje pravico do izvedbe pogajanj. 

8. Obvestilo o izboru in sklenitev pogodbe

Naročnik bo sprejel odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika za celotno javno naročilo in z izbranim 
ponudnikom sklenil pogodbo, ki se podpisuje praviloma na sedežu naročnika (osnutek pogodbe glej 
Priloga 4). Naročnik ponudnike o odločitvi o oddaji naročila ne bo posebej obveščal.

Uroš Korošec
sekretar

generalni direktor
  Direktorata za logistiko

Poslano:
• Portal GOV.si

Priloga:
• 4x
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PRILOGA 1
    OBRAZEC PONUDBE MORS 61/2022-JNNV
Vzdrževanje licenčne programske opreme Entrust

Podatki o ponudniku:

POPOLNI NAZIV PONUDNIKA

ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA

NASLOV PONUDNIKA

MATIČNA ŠTEVILKA

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA

NAZIV BANKE 

TELEFON

TELEFAKS

ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte)

KONTAKTNA OSEBA – SKRBNIK POGODBE

MOBILNI TELEFON KONTAKTNE OSEBE - SLUŽBENI

ODGOVORNA OSEBA ZA KAKOVOSTNI NADZOR

POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE

(desni stolpec izpolni ponudnik)

__________________                                             ______________________________
Kraj in datum                                     Žig                      Podpis odgovorne osebe
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PRILOGA 2
PONUDBA  – CENE ŠTEVILKA ponudbe_________, Z DNE _______ na povpraševanje - naročilo MORS 61/2021-JNNV
Predmet: Vzdrževanje licenčne programske opreme Entrust za obdobje od 01.04.2022 do 31.03.2024. V kolikor bo pogodba sklenjena po 
01.04.2022, se upošteva dikcija za začetek del »od sklenitve pogodbe«.

Vzdrževanje od 01.04.2022 oz. od sklenitve pogodbe do 31.03.2023
z.š. opis M.E. Koli

čina
CENA v EUR na 

enoto BREZ DDV 
za obdobje od 
01.04.22 oz. od 

sklenitve pogodbe 
do 31.03.23 

DDV/ME v EUR 
za obdobje od 
od 01.04.22 oz. 

od sklenitve 
pogodbe do 

31.03.23.

CENA/M.E.
z DDV v EUR za 

obdobje od  
01.04.22 oz. od 

sklenitve pogodbe 
do 31.03.23

SKUPNA 
VREDNOST v EUR 
Z DDV za obdobje 
od 01.04.22 oz. od 
sklenitve pogodbe 

do 31.03.23

1 2 3 4 5 6 7=5+6 8=7*4
1. Entrust Authority Security Manager licenca 2

2. Entrust Authority Enrollment Server for 
Web licenca

1

3. Entrust Secure Transaction Platform 
Verification Server licenca

1

4. Entrust Entelligence Security Provider for 
Windows licenca

260

5. Identity Enterprise – Workforce User CAL licenca 442
SKUPNA VREDNOST PONUDBE – VZDRŽEVANJA  V EUR Z DDV za obdobje od 01. aprila 2022 oz. od sklenitve pogodbe do 
31. marca 2023 v EUR
SKUPNA VREDNOST PONUDBE – VZDRŽEVANJA  V EUR BREZ DDV za vzdrževanje za obdobje od 01. aprila 2022  oz. od 
sklenitve pogodbe do 31. marca 2023 v EUR  
SKUPNA VREDNOST DDV za obdobje od 01. aprila 2022 oz. od sklenitve pogodbe do 31. marca 2023  V EUR
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Vzdrževanje od 01.04.2023 do 31.03.2024
z.š. opis M.E. Koli

čina
CENA v EUR na 

enoto BREZ DDV 
za 12 mesečno 

obdobje od 
01.04.23 do 

31.03.24

DDV/ME v EUR 
za 12 mesečno 

obdobje od 
01.04.23 do 

31.03.24

CENA/M.E.
z DDV v EUR za 

12 mesečno 
obdobje od 
01.04.23 do 

31.03.24

SKUPNA 
VREDNOST v EUR 

Z DDV za 12 
mesečno obdobje 

od 01.04.23 do 
31.03.24

1 2 3 4 5 6 7=5+6 8=7*4
1. Entrust Authority Security Manager licenca 2

2. Entrust Authority Enrollment Server for 
Web licenca

1

3. Entrust Secure Transaction Platform 
Verification Server licenca

1

4. Entrust Entelligence Security Provider for 
Windows licenca

260

5. Identity Enterprise – Workforce User CAL licenca 442
SKUPNA VREDNOST PONUDBE – VZDRŽEVANJA  V EUR Z DDV za 12 mesečno vzdrževanje za obdobje od 01. aprila 2023 
do 31. marca 2024 v EUR
SKUPNA VREDNOST PONUDBE – VZDRŽEVANJA  V EUR BREZ DDV za 12 mesečno vzdrževanje za obdobje od 01. aprila 
2023 do 31. marca 2024 v EUR  
SKUPNA VREDNOST DDV za 12 mesečno vzdrževanje za obdobje od 01. aprila 2023 do 31. marca 2024 V EUR

SKUPNA VREDNOST PONUDBE – VZDRŽEVANJA  V EUR Z DDV za obdobje od 01.04.2022 oz. od sklenitve pogodbe do 
31.03.2024 
SKUPNA VREDNOST PONUDBE – VZDRŽEVANJA  V EUR BREZ DDV za za obdobje od 01.04.2022 oz. od sklenitve 
pogodbe do 31.03.2024
SKUPNA VREDNOST DDV  V EUR za 24 mesečno vzdrževanje za obdobje za obdobje od 01.04.2022 oz. od sklenitve 
pogodbe do 31.03.2024



7

KRAJ DOBAVE oz. IZVEDBE:     Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
PLAČILO:     30. dan in začne teči naslednji dan po prejemu računa na naročnikovem naslovu
VELJAVNOST PONUDBE:     90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe.
ROK DOBAVE-IZVEDBE:     od 01.04.2022 do 31.03.2024. V kolikor bo pogodba sklenjena po 01.04.2022, se upošteva dikcija za začetek del »od sklenitve 
      pogodbe«.

Kraj in datum ______________________________________                      Žig                            Podpis odgovorne osebe
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PRILOGA 3

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA1

MORS 61/2022-JNNV

Vzdrževanje licenčne programske opreme Entrust

 (NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE2 ALI ODGOVORNE OSEBE3 
GOSPODARSKEGA SUBJEKTA)
izjavljam, da gospodarski subjekt (NAVEDBA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA4) ni / nisem 
povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom 
funkcionarja v Ministrstvu za obrambo RS na način, določen v prvem odstavku 35. člena 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 
besedilo in 158/20, ZIntPK).   

_________________________  Žig  _________________________________
Kraj in datum                 Podpis fizične oz. odgovorne osebe

1. odstavek 35. člena ZIntPK:
Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s 
predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-
zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali 
podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji 
opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali
- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri 

ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

_________________________
1Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega 
naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega 
odstavka 35. člena ZIntPK.
2Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično 
osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO). 
3Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je 
odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)
4Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, 
s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)
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PRILOGA 4

NAROČNIK: Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa minister mag. Matej Tonin
Matična št.:  5268923000
Št. TRR:  01100-6370191114
Davčna št.:  47978457

in

IZVAJALEC: _________________
ki ga zastopa  _________________________
Matična št.: ______________
Št. TRR:  __________________
Identifikacijska št.: _____________________

skleneta naslednjo

POGODBO o vzdrževanju licenčne programske opreme Entrust

 SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Pogodbeni stranki skleneta pogodbo za vzdrževanje licenčne programske opreme Entrust na 
podlagi izvedenega naročila po postopku oddaje javnih naročil nižje vrednosti MORS 61/2022-
JN NV in na podlagi odločitve o oddaji naročila, št. 430-121/2022-___ z dne __________.

PREDMET POGODBE

2. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku izvedel storitev vzdrževanja in podpore licenčne 
programske opreme Entrust za obdobje od 01.04.2022 oz. od sklenitve pogodbe do 
31.03.2024, kot izhaja iz zahtev naročnika iz povabilne dokumentacije MORS 61/2022-JNNV in 
iz ponudbene dokumentacije, št. ______________ z dne ___________, ki je priloga in sestavni 
del te pogodbe.                                                 

 POGODBENA VREDNOST 

3. člen

Skupna pogodbena vrednost vzdrževanja licenčne programske opreme po tej pogodbi za 
obdobje od 01.04.2022 oz. od sklenitve pogodbe do 31.03.2024 znaša brez davka na dodano 
vrednost  _____________EUR, skupaj z 22% davkom na dodano vrednost _________ EUR, od 
tega znaša davek na dodano vrednost ___________ EUR. V kolikor bo pogodba sklenjena po 
01.04.2022, se upošteva dikcija za začetek del »od sklenitve pogodbe«.

Pogodbena vrednost vzdrževanja licenčne programske opreme po tej pogodbi za obdobje od 
01.04.2022 oz. od sklenitve pogodbe do 31.03.2023 ob predpostavki, da ne pride s strani 
naročnika do novih nakupov licenc, znaša brez davka na dodano vrednost  
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_____________EUR, skupaj z 22% davkom na dodano vrednost ___________ EUR, od tega 
znaša davek na dodano vrednost ___________ EUR. 

Pogodbena vrednost vzdrževanja licenčne programske opreme po tej pogodbi za obdobje od 
01.04.2023 do 31.03.2024 ob predpostavki, da ne pride s strani naročnika do novih nakupov 
licenc, znaša brez davka na dodano vrednost  _____________EUR, skupaj z 22% davkom na 
dodano vrednost ___________ EUR, od tega znaša davek na dodano vrednost ___________ 
EUR. 

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku izstavil in poslal račun za vzdrževanje licenc, opremljen 
z naročnikovo številko te pogodbe in sicer račun za vzdrževanje licenc za obdobje od 
01.04.2022 oz. od sklenitve pogodbe do 31.03.2023 v mesecu aprilu v letu 2022 in račun za 
vzdrževanje licenc za obdobje od 01.04.2023 do 31.03.2024 v mesecu aprilu 2023.

E-račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za 
nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom referenčne številke: 104. Izvajalec mora k 
računu priložiti dokazilo o opravljenih storitvah – “licenčni list” oziroma potrdilo o zagotovljenih 
licencah ter podatke za dostop do portala z licencami, potrjen s strani tehničnega člana 
naročnika.

Naročnik se zavezuje e-račun plačati 30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po 
uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V primeru reklamacije se e-račun zavrne. Po prejemu novega e-računa, ki se izda po odpravi 
reklamacije, se plačilo izvede 30. dan po prejemu novega e-računa. Rok plačila začne teči 
naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-račun), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem 
naslovu.

V kolikor naročnik ne poravna e-računa v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico zahtevati 
zakonite zamudne obresti.

VELJAVNOST POGODBE

4. člen

Pogodba je sklenjena in postane pravno veljavna z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni 
stranki. Trajanje pogodbe je od 01.04.2022 do 31.03.2024. V kolikor bo pogodba sklenjena po 
01.04.2022, se upošteva dikcija »od sklenitve pogodbe«.

ODSTOP OD POGODBE

5. člen

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje oz. ne spoštuje pogodbenih pogojev, ima naročnik pravico 
odstopiti od pogodbe in zahtevati povrnitev morebiti nastale škode, v skladu z določili 
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07-UPB, 64/16-odl.US in 20/18-OROZ631).

Naročnik ima pravico od pogodbe odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če 
izvajalec:
- postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni 

poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske 
družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je 
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imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se 
proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,

- zamudi z opravljeno storitvijo za več kot 30 dni,
- sklene pogodbo s podizvajalcem v nasprotju z vsebino poglavja »podizvajalci«,
- ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.

V kolikor izvajalec po sklenitvi pogodbe/po potrditvi naročila odstopi od pogodbe/naročila in tako 
ne izpolni pogodbenih obveznosti iz razlogov na njegovi strani, je izvajalec dolžan plačati 
naročniku pogodbeno kazen v višini 15% (odstotkov) od celotne vrednosti pogodbe z DDV, če 
storitve, ki je predmet pogodbe, ne izvede.

Če je škoda, ki jo je naročnik utrpel večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati 
razliko do popolne odškodnine.

PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE

6. 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 izvajalca/dobavitelja ali 
podizvajalca ali 

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali 
podizvajalcu 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.
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 izvajalca.
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.

POOBLAŠČENE OSEBE

7. člen

Pooblaščena oseba za izvajanje aktivnosti po tej pogodbi oz. za vsebinsko realizacijo te 
pogodbe s strani naročnika je ________________, SIK, s strani izvajalca pa 
_________________.

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je ______________, OJN, s strani izvajalca pa 
_________________.
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Vsi dogovori brez vednosti in odobritve skrbnika pogodbe so nični.

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

8.  člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v času veljavnosti te pogodbe, nudil naročniku vzdrževanje in 
zagotavljal strokovno podporo za lažjo uporabo programske opreme, na katero se nanaša 
pogodba ter izvajal dela v skladu z zahtevami iz povabilne dokumentacije.

9. člen

Vzdrževanje licenčne programske opreme in zagotavljanje strokovne podpore naročnika 
obsega naslednje obveznosti izvajalca:
• zagotovitev dostopa do portala z licenčno opremo za dostop novih verzij in popravkov 

programske opreme,
• sprejemanje prijav o napakah v delovanju programske opreme s strani naročnika po telefonu 

ali po elektronski pošti med delovnim časom od 08.00 do 16.00,
• delo izvajalca in po potrebi njegovo sodelovanje s proizvajalcem programske opreme pri 

odpravi ugotovljenih napak pri delovanju programske opreme (bug fixes),

10. člen

Izvajalec se obvezuje odzvati na sporočilo o napaki v delovanju programske opreme v roku 48 
ur od prijave napake. O postopkih odpravljanja napake bo izvajalec redno obveščal naročnika. 
Izvajalec se obvezuje odpraviti napako najkasneje v roku 5 dni po prijavi.
Za podporo, nudenje nasvetov in konzultacije o uporabi programske opreme zagotavlja 
izvajalec odzivni čas največ 5 delovnih dni po prijavi naročnika.

11. člen

Izvajalec se obvezuje opraviti vse zahtevane storitve za naročnika vestno in s primerno 
strokovno skrbnostjo. 

ŠKODLJIVA PROGRAMSKA KODA IN POVRAČILO ŠKODE

12. člen

Izvajalec jamči, da predmet naročila ne vsebuje zlonamerne ali kakršnekoli druge programske 
kode, ki bi kakorkoli škodovala naročniku.

V primeru, da naročnik pri prevzemu predmeta naročila ali kasneje pri uporabi, vendar 
najkasneje do poteka garancije odkrije škodljivo kodo, je izvajalec dolžan nemudoma izročiti 
drug predmet pogodbe brez napake  in pri tem povrniti naročniku vso s tem v zvezi nastalo 
škodo.   

 INFORMACIJSKA VARNOST

13. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke, dejstva in listine naročnika, s katerimi bo prišel v stik 
ob izvajanju te pogodbe, skrbno varoval in jih ne bo razkril tretji osebi tudi po opravljeni storitvi. 
Izvajalec se zavezuje, da rezultati dela ne bodo zapustili prostorov naročnika in ne bodo 
uporabljeni za druge namene.
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Informacije v zvezi z informacijsko infrastrukturo  naročnika, do katerih pride med svojim delom 
izvajalec, le-ta ne sme uporabljati za druge namene in izven obsega te pogodbe.

Vse pogodbene obveznosti bo izvajalec izvajal le v dogovorjenih časovnih okvirih in s soglasjem 
ter vednostjo naročnika. Vse aktivnosti, ki jih bo izvajal izvajalec opravljal ne smejo ogroziti 
delovanja informacijskih sistemov naročnika. V primeru ogrožanja delovanja informacijskih 
sistemov ali na zahtevo naročnika mora izvajalec takoj prekiniti z aktivnostmi in po potrebi 
sodelovati pri vzpostavitvi prvotnega stanja.

Za morebitne kršitve obveznosti, določene v drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena, je 
izvajalec odškodninsko odgovoren.

Izvajalec naročniku omogoča izvajanje nadzora nad izvajanjem postopkov in ukrepov iz tega 
člena.

Izvajalec se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in 
zaščite podatkov. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oz. razveljavitvi 
svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov. Izvajalec je dolžan obvestiti svoje 
delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo le-
ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

POSLOVNA SKRIVNOST

14. člen

Pogodbeni stranki bosta varovali kot poslovno skrivnost vse informacije, do katerih bosta prišli v 
zvezi z izvrševanjem svojih obveznosti po tej pogodbi.

 PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

15. člen
                                          
Pogodba, pri kateri 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 opustitve, 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, 
je nična.

XI. KONČNE DOLOČBE

16. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo v pisni obliki kot aneksi k pogodbi. Za 
spremembo pooblaščenih oseb oziroma skrbnikov pogodb zadostuje pisno obvestilo ene 
stranke drugi stranki.

17. člen

V primeru, da med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, se vse 
obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.
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18. člen

Za vse, kar v tej pogodbi ni posebej dogovorjeno, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

19. člen

Vse morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki 
sporazumno. Če spornega vprašanja ni mogoče rešiti sporazumno, je za rešitev spora pristojno 
stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

20. člen

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

Številka: 
Datum: 

NAROČNIK IZVAJALEC
Republika Slovenija

Ministrstvo za obrambo
 

Priloge:
-ponudba št. __________ z dne ________
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