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NAROČNIK

Naziv in sedež
SID banka, d.d., Ljubljana
Ulica Josipine Turnograjske 6
1000 Ljubljana

ID št. za DDV SI82155135

Matična številka 5665493

Transakcijski račun
SI56 0100 0000 3800 058
SI56 0291 3001 2974 380
SI56 2900 0090 0023 378

Telefon

E-pošta

Skrbnik pogodbe

Podpisnik ?

in

PONUDNIK/IZVAJA
LEC Poslovodeči partner Partner 2 Partner X

Naziv in sedež

ID št. za DDV

Matična številka

Transakcijski račun

Telefon

E-pošta

Skrbnik pogodbe

Podpisnik

sklepata

POGODBO <predmet naročila> številka <številka pogodbe>

1. člen

PODLAGA POGODBE

Oznaka javnega naročila, ki je podlaga za 
sklenitev pogodbe

JN 149/2021, objava na portalu e-naročanje 
dne ............. pod številko ............. ter na 
portalu EU dne ............. pod številko .............

2. člen

PREDMET POGODBE

1) Predmet pogodbe je ……………………………………………….

2) Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta pogodbe so opredeljeni v obrazcu ePRO – 
Specifikacije, ki je priloga pogodbe.

3. člen

KOLIČINE, CENE IN IZVEDBENI POGOJI
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CENA

Postavka EM 
(kos)

Cena na enoto v 
EUR brez DDV

Cena za celotno 
količino v EUR brez 

DDV

SKUPAJ v EUR brez DDV

Vrednost DDV

Ponudnik soglaša, da lahko naročnik, ob upoštevanju sedmega odstavka 89. člena ZJN-3, v 
primeru ugotovitve računskih napak, le-te odpravi tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez 
DDV in količin, ki jih ponuja, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične 
operacije. Ponudnik tudi soglaša, da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v 
pravilno.

1) Skupna končna pogodbena vrednost je …………………………………….. EUR brez DDV oziroma 
…………………………………… EUR z DDV.

2) Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru spremembe davčnih predpisov v času 
trajanja te pogodbe, ki bi določali spremembo upoštevane stopnje DDV in ki bi posledično 
vplivala na dogovorjeno pogodbeno ceno iz prejšnjega odstavka, neto skupna pogodbena 
cena ne spremeni, izvajalcu pa se ne glede na določbo fiksne pogodbene cene, prizna 
razlika v ceni zaradi spremenjenega DDV. Spremenjena davčna stopnja se v pogodbenem 
razmerju uporablja neposredno, brez vnovične sklenitve dodatka za ta namen.

3) Naročnik bo za dodatne storitve do maksimalne višine 30% vrednosti te pogodbe z 
izvajalcem sklenil aneks k pogodbi brez izvedbe novega postopka skladno z drugim 
odstavkom 95. člena ZJN-3.

Lokacija realizacije Sedež naročnika

Izvedba Sprememba cen
Način realizacije

Fiksna cena na enoto mere Cene na enoto so za čas trajanja 
pogodbe fiksne.

Izvedbeni rok Kot izhaja iz specifikacij.

Način plačila in 
plačilni rok

Plačilo se izvaja po predvidenih fazah (dinamiki):

- po zaključku faze testiranja (Test/UAT): 10% dela pogodbene 
vrednosti brez vzdrževanja,

- po zaključku faze migracije (Migration): 50% dela pogodbene 
vrednosti brez vzdrževanja,

- po zaključku faze zagona (Go live): 45% dela pogodbene vrednosti 
brez vzdrževanja,

- po zaključku faze izobraževanja izobraževanje: 5% dela pogodbene 
vrednosti brez vzdrževanja,

Izvajalec izstavi naročniku račun v predpisani elektronski obliki 
(eRačun), na podlagi prevzemnega zapisnika/poročila o opravljenih 
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storitvah, ki ga je ob izvajalčevi pravilni izpolnitvi podpisal naročnik.

Plačilni rok: 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa, ki 
ni zavrnjen v roku osmih dni od prejema.

Odzivni čas Kot izhaja iz tehničnih specifikacij, poglavje SLA.

Čas odprave napake 
/ izvedbe navodila Kot izhaja iz tehničnih specifikacij, poglavje SLA.

Na strani naročnika Na strani izvajalca
Pooblaščeni 
predstavniki strank 
za naročanje

Ime in priimek:
Tel. št.:
E-pošta:

Ime in priimek:
Tel. št.:
E-pošta:

Višina Maksimalna višina
Zamuda in 
pogodbena kazen

0,1 % dela pogodbene vrednosti, ki 
so v zamudi, v EUR brez DDV za 
vsak dan zamude

5 % dela pogodbene vrednosti, ki 
so v zamudi, v EUR brez DDV

Oddaja del podizvajalcem

 DA  NE

V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi  sklenil 
pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. 
Izvajalec se zavezuje, da bo nadziral storitve, ki jih je oddal v zunanje podizvajanje in zagotovil 
neprekinjeno izpolnjevanje obveznosti do naročnika. V primeru podizvajanja, vsa določila za 
izpolnitev predmeta pogodbe veljajo tudi za zunanje podizvajalce. Eventuelna neposredna plačila 
podizvajalcem se uredijo z asignacijo. Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila mora 
(glavni) izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati 
svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo. Izvajalec mora 
za vsako zamenjavo podizvajalca pridobiti predhodno soglasje naročnika.

Št.

Podizvajalec
(naziv in sedež, 

zakoniti 
zastopnik)

Kontaktni podatki Opis del
Delež oddanih 

del v % od 
celote

1

2

4. člen

IZVEDBA IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

1) S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v pogodbi določene storitve, naročnik pa mu bo 
za to plačal pogodbeno ceno navedeno v tej pogodbi. 

2) Storitve, ki so predmet pogodbe, opravi izvajalec v skladu z navodili naročnika in s 
specifikacijami, ki so priloga pogodbe.

3) Način izvedbe storitev sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga ne 
določi naročnik, če ni določen v specifikacijah ali če iz vsebine in namena naročila ne 
izhaja kaj drugega.

4) Naročnik se obvezuje, da bo:

 izpolnil vse predvidene obveznosti v roku in na predviden način;
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 zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov;

 izvajalcu omogočil dostop do celotne dokumentacije, izvorne in izvršne kode, 
infrastrukture, če je to potrebno za izvedbo prevzetih storitev;

 pisno obveščal izvajalca o ugotovljenih napakah oziroma problemih;

 plačal naročene in izvršene storitve v dogovorjenem roku.

5) Izvajalec se obvezuje, da bo:

 posloval v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi;

 svoje naloge opravil strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

 izvedel svoje pogodbene obveznosti po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika 
in v dogovorjenem roku;

 takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile 
kvalitetno in pravilno izvedbo storitev;

 pri izvajanju pogodbenih obveznosti uporabljal napredne tehnologije in metode glede 
na opremljenost naročnika;

 v teku izvajanja pogodbe zagotavljal razpoložljivost ponujenih kadrovskih, 
tehnoloških in organizacijskih resursov – do spremembe prijavljenih kadrov ali 
podizvajalcev lahko pride le po predhodnem pisnem soglasju naročnika, nadomeščeni 
kadri pa morajo izpolnjevati pogoje, predvidene v javnem naročilu za posamezno 
vlogo;

 z naročnikom sodeloval ter na njegovo zahtevo nemudoma posredoval vso 
dokumentacijo (finančno, pravno, vsebinsko-projektno…) in pojasnila;

 naročniku omogočil, da preveri, ali so njegovi podatki pri izvajalcu zaščiteni;
 v primeru nepredvidenih dogodkov zagotovil, da bo storitev razpoložljiva na način, da 

poslovanje naročnika ne bo prekinjeno;
 poročal o možni izpostavljenosti ranljivostim in grožnjam ter poročal o zaznanih 

odstopanjih od rednih in utečenih procesov s področja informacijskega sistema;

 na poziv SID banke sodeloval kot zunanji član SID banke, ki obravnava varnostne 
incidente, nastale na podlagi ali v zvezi s pogodbo;

 omogočal ustrezen nadzor naročniku;

 za učinkovito izvajanje vsakega poslovnega procesa IT rešitve, določil in posredoval 
posebne, merljive, izvedljive, realne, k rezultatom usmerjene in pravočasne cilje 
procesa;

 določen za vsak poslovni procesa skrbnik in bo jasno opredelil vloge in zadolžitve 
lastnika procesa. Določene morajo biti zadolžitve za zasnovo procesa, medsebojno 
vplivanje z drugimi procesi, odgovornost za končne rezultate, merjenje delovanja 
procesa in prepoznavanje možnosti za izboljšave;

 zasnovan in vzpostavljen vsak ključni proces tako, da je ponovljiv in da vedno daje 
pričakovane rezultate. Zagotovljeno mora biti logično in prilagodljivo ter razširljivo 
zaporedje aktivnosti, ki dajalo želene rezultate in bo dovolj fleksibilno, da bo možno 
uvajati izjeme za nujne primere;

 opredel ključne aktivnosti in končne rezultate vsakega procesa in podal nedvoumne 
vloge in zadolžitve za uspešno in učinkovito izvajanje ključnih aktivnosti ter njihovo 
dokumentiranje;

 posredoval, kako so pravila, načrti in postopki, ki poganjajo proces IT, dokumentirani, 
pregledani, vzdrževani, odobreni, shranjeni, sporočeni in kako se uporabljajo za 
usposabljanje;

 določil metrike, ki bodo omogočale vpogled v rezultate in delovanje procesa. Določeni 
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morajo biti cilji in kazalniki zmogljivosti, ki omogočajo uresničitev ciljev oz. delovanje 
procesov ter bo usklajeval metrike, cilje vključno z metodami s splošnim pristopom 
za spremljanje delovanja IT.

6) Če naročnik naroči izvajalcu storitev, s katero bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena 
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno naročilo odkloni, ne 
da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati. Če naročilo ne omogoča 
strokovno optimalne izvedbe storitve ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili 
stroke, mora izvajalec naročnika na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo 
izvedbo.

7) Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni 
kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik izvede kritni kup, razdre 
pogodbo, uveljavi finančno zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v 
primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.

8) Izvajalec je dolžan dopustiti naročniku, da pri izvajalcu na kraju samem nadzoruje in 
pregleduje način izvajanja storitve. Izvajalec je dolžan naročnikovim nadzornim 
funkcijam (oddelku za skladnost, oddelku za notranjo revizijo in zunanjemu revizorju SID 
banke) omogočiti popoln dostop in popolno in neomejeno pravico do nadzora, pregleda 
in revizije njegovih podatkov v zvezi z opravljanjem storitve na podlagi pogodbe. 
Izvajalec je dolžan dopustiti pristojnemu organu za izvajanje pooblastil in nalog 
bonitetnega nadzora nad kreditnimi institucijami dostop do relevantnih podatkov in 
njegovih poslovnih prostorov, če je to potrebno.

9) O izvajanju storitev je dolžan izvajalec poročati enkrat letno, in sicer do 31. 3. za preteklo 
leto.

Iz poročila morajo izhajati opravljene storitve in kdo jih je opravil, zaznane napake in 
razlogi zanje, ali so bile napake odpravljene in v kakšnem roku ter druge okoliščine, ki 
so/bi pomembneje vplivale na izvajanje pogodbe. O nastopu materialno pomembnih 
okoliščin, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izvedbo zunanje storitve, je izvajalec dolžan 
SID banko nemudoma obvestiti.

10) Če je postala izpolnitev obveznosti ene od pogodbenih strank nemogoča, je dolžna 
pogodbena stranka, katere izpolnitev je nemogoča, najkasneje naslednji delovni dan 
sporočiti drugi pogodbeni stranki, kakšne so ovire, kako vplivajo na izpolnitev pogodbenih 
obveznosti in v kakšnem roku bo, če je to mogoče, izpolnila pogodbeno obveznost. 
Odgovornost za nemožnost izpolnitve se presoja na podlagi Obligacijskega zakonika.

11)Izvajalec soglaša, da lahko v primeru insolventnosti, reševanja ali opustitve poslovnih 
dejavnosti izvajalca naročnik do podatkov, katerih lastnik je naročnik, prosto dostopa in 
jih za namen preverjanja posreduje tretjim osebam.

12)Za potrebe izvajanja te pogodbe pogodbeni stranki uporabljata elektronsko komunikacijo 
(v pogodbi navedeno e-pošto) in sta dolžni obe zagotoviti, da bodisi nasprotna stranka, 
bodisi nasprotni informacijski sistem potrdi vsak prejem tako dogovorjene poslovne 
komunikacije.

5. člen

PREVZEM

1) Izvajalec vodi evidenco opravljenih storitev na osnovi s strani naročnika podpisanih 
nalogov. Izvajalec dostavlja naročniku pisna poročila o vseh opravljenih storitvah.

2) Preverjanje kvalitete in obsega realizacije predmeta pogodbe izvaja naročnik, ki po 
potrebi, za posamezne naloge predmeta, lahko organizira komisijo za preverjanje 
kvalitete in obsega storitev v sestavi: naročnik, izvajalec, druge odgovorne osebe pri 
naročniku in po potrebi zunanji svetovalec, za namen:

 primerjava z vsebino predmeta pogodbe,

 primerjava z dostavljenimi mesečnimi poročili.
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3) Rezultati teh preverjanj morajo biti dokumentirani in so tudi pogoj za realizacijo plačil. 
Dokumentiranje je lahko v pisni ali elektronski obliki.

4) Če naročnik ne izpolni svojih obveznosti, tako da izvajalec pri opravljanju storitev ne 
more opraviti dela na lokaciji naročnika, ali če izvajalec ugotovi, da je naročnik prijavil 
problem, ki ni predmet te pogodbe, je izvajalec dolžan na predpisani način evidentirati 
situacijo in porabljeni čas, naročnik pa poravnat vse nastale stroške (porabljeni čas, potni 
stroški) po veljavnem ceniku izvajalca.

6. člen

ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN

1) V primeru, da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov, ki niso na strani naročnika 
ter ne gre za opravičeno zamudo (razlogi na strani izvajalca), je dolžan plačati pogodbeno 
kazen.

2) Pogodbena kazen v času do prevzema rešitve se obračunava za vsako posamezno fazo v 
predvidenem odstotku od obsega storitev, ki so v zamudi glede na dinamiko plačil in 
časovnico. Doseganje maksimalne pogodbene kazni v posamezni fazi je lahko razlog za 
odstop od pogodbe s strani naročnika.

3) Pogodbena kazen v času izvajanja storitev vzdrževanja (SLA) se v primeru zamude 
izvajalca, ki presega dogovorjen čas SLA za posamezno vrsto odprave napake (glede na 
DOGOVOR O ZAGOTAVLJANJU USTREZNE KAKOVOSTI STORITVE (SLA) iz specifikacij), 
obračuna v višini 50% zneska mesečnega vzdrževanja za tisti mesec, do dvakratnika 
preseganja dogovorjenega časa, v primeru če je preseganje višje, pa naročnik 
vzdrževanja za tisti mesec ne plača.

4) Če izvajalec zamuja z izvedbo storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da 
bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem 
izvajalcu na stroške zamudnika (pri tem uporabi dano zavarovanje dobre izvedbe 
pogodbenih obveznosti), lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo.

5) Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno storitev se obračuna pri plačilu pogodbene 
cene.

6) Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z 
nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po 
splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene 
kazni.

7) Če je delo v primeru naročnikove zamude zaradi zastoja onemogočeno, se pogodbeni  
stranki lahko dogovorita, na katerih drugih primernih delih glede na predmet te pogodbe 
se bo uporabilo delavce, katerih delo je zaradi zastoja onemogočeno. 

7. člen

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

1) Izvajalec naročniku jamči, da:

 bodo storitve opravljene kakovostno, s kvalificiranimi kadri, v skladu z veljavnimi 
predpisi in standardi ter v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika;

 bo kakovost opravljenih storitev preverjal in stalno skrbel za odpravo 
pomanjkljivosti, za katere bo izvedel na podlagi preverjanj ali informacij 
naročnika.

2) Izvajalec jamči le za izvajanje tistih funkcij, ki so določene v razpisni dokumentaciji. 
Izvajalec ne prevzema jamstva za zadovoljitev posebnih naročnikovih potreb, ki niso 
izrecno določene v razpisni dokumentaciji in ne jamči, da bodo vse funkcije zadovoljile 
specifične potrebe naročnika ali da bo delovanje absolutno nezmotljivo oziroma brez 
napak.

3) Če se ugotovi, da od naročnika javljena napaka dejansko ni napaka izvajalca, naročnik 
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krije neposredne stroške, ki jih ima izvajalec zaradi odziva na napako.

4) Jamčevalni rok po tej pogodbi se podaljša za čas, ki ga izvajalec potrebuje za odpravo 
javljene mu bistvene napake.

5) Izvajalec ne odgovarja za neposredno, posredno, slučajno ali posledično škodo, ki bi 
izvirala iz uporabe ali nezmožnosti uporabe produktov. Razen v primerih, ki so izrecno 
navedeni v tej pogodbi. Ne glede na ostala pogodbena določila je maksimalna vrendost 
škode, ki jo lahko naročnik uveljavlja po tej pogodbi, omejena na največjo skupno  
pogodbeno vrednost. 

8. člen

VIŠJA SILA

1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo 
neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe 
ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh 
po nastanku le-te.

3) Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz 
razlogov, ki so izven njenega nadzora.

9. člen

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

1) Izvajalec mora najkasneje v desetih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani 
naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki:

Vrsta zavarovanja Vrednost in valuta Veljavnost
(od / do)

Bančna garancija po Enotnih pravilih za 
garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, 
izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno 
kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. 
Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo 
iz katerega jasno izhaja, da za bančno 
garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na 
poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri 
MTZ pod št. 758.
/
Podpisana in žigosana bianco menica skupaj s 
pooblastilom za izpolnitev ali poroštvo.

EUR
(največ 10% skupne 

pogodbene vrednosti z 
DDV)

od začetka 
veljavnosti 

pogodbe do ….. dni 
po končnem 
prevzemu

2) Naročnik lahko unovči finančno zavarovanje v naslednjih primerih:

 če izvajalec storitve ne opravi v skladu z zahtevami pogodbe ali s specifikacijami;

 če naročnik razdre pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;

 če izvajalec objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj;

 če izvajalec krši zaupnost podatkov;

 če izvajalec naročniku pravočasno ne izroči finančnega zavarovanja za odpravo napak 
v garancijskem roku;

 če izvajalec brez dogovora z naročnikom odstopi od pogodbe in razlogi za to niso na 
naročnikovi strani.

2) Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa 
izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri 
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dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

3) Če naročnikova škoda presega znesek finančnega zavarovanja, lahko naročnik zahteva 
razliko povrnitve nastale škode od izvajalca v celoti.

10.  člen

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

1) Izvajalec mora kot pogoj za uspešen končni prevzem storitev naročniku izročiti finančno 
zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v naslednji obliki:

Vrsta zavarovanja Vrednost in valuta Veljavnost
(od / do)

Bančna garancija izdelana po Enotnih 
pravilih za garancije na poziv (EPGP), 
revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ 
pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko 
zavarovanje zavarovalnice. 
Finančno zavarovanje mora vsebovati 
določilo iz katerega jasno izhaja, da za 
bančno garancijo veljajo Enotna 
pravila za garancije na poziv (EPGP), 
revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ 
pod št. 758.
/
Podpisana in žigosana bianco menica 
skupaj s pooblastilom za izpolnitev ali 
poroštvo.

EUR
(največ 5% skupne pogodbene 

vrednosti z DDV)

2) Izvajalec lahko predloži tudi letno finančno zavarovanje v enaki višini in obliki, pri čemer 
pa mora vsakokrat najkasneje 30 dni pred iztekom veljavnosti obstoječega zavarovanja 
predložiti novo istovrstno finančno zavarovanje z veljavnostjo vsaj enega leta, sicer je to 
razlog za unovčitev obstoječega finančnega zavarovanja.

3) Naročnik lahko unovči finančno zavarovanje v naslednjih primerih:

 če izvajalec v času garancije ne bo izvajal garancijskih obveznosti na način, opredeljen 
v tej pogodbi;

 če izvajalec objavi nesolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj;

 če izvajalec najkasneje 30 dni pred iztekom letnega zavarovanja ne predloži novega 
istovrstnega finančnega zavarovanja.

2) V času trajanja garancijske dobe bo izvajalec odpravil vse morebitne napake in 
nepravilnosti, ki bodo zaznane in bodo predstavljale razliko med dejanskim delovanjem 
in zahtevo iz specifikacij.

3) Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa 
izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri 
dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

11.  člen

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

1) Z dnem plačila postanejo vse materialne in druge avtorske pravice izvajalca, ki nastanejo 
v zvezi s to pogodbo, last naročnika in to izključno, v neomejenem obsegu in za ves čas 
njihovega trajanja, razen moralne avtorske pravice, ki ostane avtorju. Podatki, ki so 
vneseni v informacijskem sistemu, so in ostanejo last naročnika.

2) Pogodbeni stranki dajeta druga drugi samo tiste licence in pravice, ki so posebej 
navedene v specifikacijah in ji ne zagotavlja nikakršnih drugih licenc ali pravic (vključno 
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z licencami ali pravicami iz patentov).

3) Če izvajalec v okviru izvajanja te pogodbe samostojno v celoti ustvari avtorsko delo, 
pripada naročniku neizključna in prenosljiva pravica uporabe tega dela. Izvajalec je ob 
predaji avtorskega dela dolžan naročniku izročiti celotno izvedbeno in uporabniško 
dokumentacijo ter izvorno kodo. 

4) Če je avtorsko delo ustvarjeno s sodelovanjem naročnika in izvajalca, pripada naročniku 
izključna in prenosljiva pravica uporabe tega dela, naročnik pa lahko izvajalcu dovoli, da 
tak produkt delno ali v celoti trži, če s tem niso prizadete njegove pravice. V takem 
primeru se medsebojne pravice in obveznosti glede skupnih produktov uredijo z aneksom 
k tej pogodbi ali s posebno pogodbo.

5) Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, če tretja oseba zatrjuje, da izdelek, ki je predmet 
te pogodbe in ga naročniku zagotavlja izvajalec, krši patentne ali avtorske pravice te 
tretje osebe, naročnika varoval pred tem zahtevkom na svoje stroške in bo plačal vse 
stroške, škodo in odvetniške stroške, ki bi jih sodišče dokončno prisodilo ali so vključeni 
v poravnavo, ki jo je potrdil izvajalec, pod pogojem, da naročnik:

 izvajalca nemudoma obvesti o zahtevku;

 dovoli izvajalcu, da nadzoruje obrambo in z njim sodeluje v obrambi in v 
kakršnihkoli s tem povezanih pogajanjih glede poravnave.

Če pride do takšnega zahtevka ali se zdi mogoče, da bo do njega prišlo, naročnik soglaša 
s tem, da bo izvajalcu dovolil, da mu bo omogočil nadaljnjo uporabo izdelka ali 
spremembo ali zamenjavo s takšnim izdelkom, ki mu je v funkcionalnem pogledu vsaj 
enakovreden. 

6) Izvajalec nima nikakršne odgovornosti za kakršenkoli zahtevek, ki temelji:

 na čemerkoli, kar je preskrbela stranka in kar je vgrajeno v izdelek ali izvajalčeva 
usklajenost s kakršnimikoli načrti, specifikacijami ali navodili, ki jih je zagotovil 
naročnik ali tretja oseba na naročnikovem mestu;

 na naročnikovi modifikaciji izdelka ali na uporabi izdelka v nasprotju z navodili za 
njegovo uporabo; ali

 na kombinaciji, na delovanju ali na uporabi izdelka z drugimi izdelki, ki jih / ga ni 
dobavil izvajalec ali na kombinaciji, na delovanju ali na uporabi izdelka s 
katerimkoli izdelkom, podatki, napravo, ki je ni dobavil izvajalec ali na distribuciji, 
na delovanju ali na uporabi izdelka v korist tretje osebe izven naročnika;

7) Pogodbeni stranki soglašata s tem, da oznako glede avtorske pravice in katerokoli drugo 
oznako lastništva navedeta na vsaki kopiji, izdelani v okviru licenc in pravic, ki so 
podeljene v skladu s to pogodbo.

12.  člen

POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNI PODATKI

1) Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te 
pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno 
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

2) Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z 
zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

3) Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku 
zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z 
izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti 
delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te 
pogodbe.

4) Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti 
enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.
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5) Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za 
čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, osebnih ali drugih 
občutljivih oziroma zaupnih podatkov naročnika, je izvajalec naročniku odškodninsko 
odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni 
tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

6) Naročnik lahko pri izvedbi del na lokaciji od delavcev izvajalca zahteva, da izkažejo 
seznanjenost z vsebino iz prvega odstavka tega člena. Delavec mora pri takem delu imeti 
pri sebi ustrezno pooblastilo izvajalca, da lahko opravlja delo na lokaciji, kjer obstaja 
verjetnost, da bo prišel v stik z zaupnimi podatki.

7) Izvajalec programske rešitve dostavlja programsko kodo in končne izdelke na lokacijo in 
opremo naročnika.

13. člen

1) Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta med izvajanjem pogodbe, kot tudi po 
prenehanju njene veljavnosti, varovali vse osebne podatke, poslovne skrivnosti, tajne 
podatke in druge zaupne podatke (v nadaljevanju: zaupni podatki) iz pogodbe ali zaupne 
podatke, ki so v zvezi s pogodbo ali se bosta z njimi seznanili med izvajanjem pogodbe, 
kot podatke, za katere veljajo pravila o varovanju zaupnih podatkov glede na vrsto 
posameznega zaupnega podatka in jih ne bosta uporabili zase ali tretje osebe ali 
posredoval tretjim osebam. Obveznost ne velja za podatke, ki v skladu z veljavnimi 
predpisi štejejo za javne.

2) Izvajalec se zavezuje, da bo varoval in obdeloval zaupne podatke naročnika v skladu z 
vsakokrat veljavno zakonodajo, ki kakorkoli ureja področje varovanja podatkov, 
predvsem Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o poslovni skrivnosti, 
Zakonom o bančništvu in Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter praviloma tudi v 
skladu s priporočili standardov ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 ter drugih standardov in 
dobrih praks, ki urejajo področje varovanja podatkov. Izvajalec se hkrati zavezuje, da bo 
z zaupnimi podatki ravnala in poslovala na tak način, da se prepreči nepooblaščeno 
razkrivanje le teh. Izvajalec se zavezuje ločiti zaupne podatke naročnika od podatkov 
drugih poslovnih partnerjev, s katerimi posluje, na primeren način, da ne pride do 
razkritja zaupnih podatkov.

3) Izvajalec bo zaupne podatke naročnika uporabil izključno za izvedbo pogodbenih 
obveznosti v skladu s pogodbo. 

4) Izvajalec se na zahtevo naročnika zavezuje pred pričetkom del javiti naročniku seznam 
oseb, ki bodo neposredno izvajale dela in se seznanjale z zaupnimi podatki naročnika in 
ki bodo morale podpisati Izjavo o varovanju zaupnih podatkov oziroma drugo izjavo 
skladno z veljavno zakonodajo in/ ali internimi pravilniki naročnika. Obveznost varovanja 
zaupnih podatkov bo izvajalec razširil na vse, ki bodo neposredno izvajali dela po tej 
pogodbi, na način, da bo pred pričetkom del na zahtevo naročnika zagotovil naročniku od 
njih podpisano izjavo o varovanju zaupnih podatkov.

5) Obveznost varovanja zaupnih podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe kot 
tudi za čas po tem, razen če se stranki ne dogovorita drugače.

6) Izvajalec bo zagotovil, da bodo osebe, ki bodo neposredno izvajale pogodbene 
obveznosti, seznanjene s tem, da morajo varovati zaupnost podatkov ves čas, tudi po 
prenehanju delovnega razmerja ali drugega pravnega razmerja pri izvajalcu. Izvajalec je 
odgovoren, če po njegovi krivdi ali krivdi oseb, ki bodo neposredno izvajale dela, pride 
do nepooblaščene uporabe oziroma razkritja zaupnih podatkov iz pogodbe.

7) Izvajalec se zavezuje, da: 

• bo opravil vse potrebne aktivnosti, da bodo zaupni podatki ostali tajni ter varni 
pred krajo ali kakršnokoli protipravno odsvojitvijo;

• bo posredovane podatke uporabil samo za izvedbo te pogodbe;

• bo po poteku te pogodbe naročniku vrnil ali uničil vse podatke, ki jih je od 
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naročnika pridobil v času trajanja te pogodbe, vključujoč morebitne kopije.

8) Če se bosta pogodbeni stranki med izvajanjem pogodbe seznanili z osebnimi podatki, je 
vsaka pogodbena stranka dolžna varovati in obdelovati te osebne podatke, ki so pri njej, 
kot upravljavec v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo varstva osebnih podatkov. 
Vsaka pogodbena stranka mora posamezniku, s čigar osebnimi podatki razpolaga, 
zagotavljati pravice posameznika v skladu z zakonodajo, ki jo zavezuje. Pogodbeni stranki 
se strinjata, da ne obdelujeta osebnih podatkov, pridobljenih na podlagi pogodbe v imenu 
druge pogodbene stranke in da nobena izmed strank ni pogodbeni obdelovalec druge 
pogodbene stranke, saj predmet pogodbe ni obdelava osebnih podatkov. Osebni podatki 
posameznikov, ki sodelujejo pri izvajanju pogodbe ali so drugače pomembni za izvajanje 
pogodbe, se med pogodbenima strankama izmenjujejo zato, da lahko posamezna 
pogodbena stranka izvede svoje pogodbene obveznosti oziroma uveljavlja svoje pravice 
po pogodbi (torej vsaka pogodbena stranka obdeluje osebne podatke v svojem imenu). 
Vsaka pogodbena stranka obdeluje osebne podatke le na načine, kot so nujno potrebni 
za izvajanje pogodbe in jih hrani le toliko časa, kot je nujno potrebno za izvajanje 
pogodbe in njeno pravno varstvo ter jih varuje z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi 
ukrepi, ki varujejo pred nedovoljeno oziroma nezakonito obdelavo, nenamerno izgubo, 
uničenjem ali poškodbo. 

9) Vsaka pogodbena stranka poskrbi, da ima zakonito pravno podlago za posredovanje 
osebnih podatkov posameznika drugi pogodbeni stranki.

10)Splošna izjava o varovanju zasebnosti (o varstvu osebnih podatkov) naročnika je 
objavljena na njegovi spletni strani na povezavi https://www.sid.si.

11)Na naročnikovo zahtevo je izvajalec dolžan izvajati tudi dodatne postopke, ki za 
naročnikove delovne potrebe predstavljajo nujen varnostni standard. Naročnik ima 
pravico beleženja in spremljanja vseh aktivnosti, ki jih izvajalec izvaja v zvezi s pogodbo.

12)Izvajalec izjavlja, da je seznanjen, da se uporaba podatkov in informacijskih sredstev 
naročnika evidentira ter da lahko pooblaščeni delavci naročnika v skladu s poslovnimi in 
varnostnimi določili te evidence v primeru kršitev uporabijo kot dokaz.

13)Ob podpisu pogodbe bo naročnik po potrebi in glede na okoliščine, izvajalca seznanil z 
vsebinami svoje varnostne politike in postopkov varovanja podatkov v medsebojnem 
komuniciranju za zagotavljanje učinkovitega izvajanja pogodbenih obveznosti in 
varovanja zaupnih podatkov. V primeru ugotovitve ali spremembe zakonodaje, ki bi 
zahtevala podpis posebne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, se izvajalec zaveže k 
podpisu takšne pogodbe. Izvajalec se zavezuje spoštovati varnostne politike in postopke 
varovanja podatkov, sporočene v skladu s predhodnim stavkom.

14)Naročnik lahko posreduje pristojnim organom in organizacijam podatke v zvezi s pogodbo 
in naročilom, ki jih ti zahtevajo na podlagi predpisov. Naročnik lahko objavi celotno 
vsebino pogodbe, če tako zahtevajo predpisi.

15)V primeru, da pride do kršitve varstva osebnih podatkov bo izvajalec o kršitvi nemudoma 
obvestil naročnika, tako da bo obvestil skrbnika pogodbe na naročnikovi strani in 
posredoval elektronsko sporočilo na pooblaščeno osebno za varstvo osebnih podatkov na 
strani naročnika (povop@sid.si) in njima predal vse potrebne podatke in informacije v 
zvezi s kršitvijo.

16)Izvajalec je dolžan naročnika takoj opozoriti na kršitve oziroma varnostne incidente v 
zvezi z nepooblaščeno uporabo oziroma razkritjem osebnih podatkov in ostalih zaupnih 
podatkov iz te pogodbe.V primeru kršitve obveznosti varovanja zaupnih podatkov je 
izvajalec naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen iz 33. člena te pogodbe, v primeru 
nastanka škode pa tudi vso direktno škodo, ki navedeni znesek presega.

17)Izvajalec soglaša, da lahko v primeru insolventnosti, reševanja ali opustitve poslovnih 
dejavnosti izvajalca naročnik do podatkov, katerih lastnik je naročnik, prosto dostopa in 
jih za namen preverjanja posreduje tretjim osebam.

18)Izvajalec je dolžan naročnika takoj opozoriti na kršitve oziroma varnostne incidente v 
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zvezi z nepooblaščeno uporabo oziroma razkritjem osebnih podatkov in ostalih zaupnih 
podatkov iz te pogodbe.

14. člen

OSTALE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

1) Pravice na produktih, ki niso last izvajalca, se pa uporabljajo v okviru tega posla, izvajalec 
prenese na naročnika v obsegu, v kakršnem jih je sam pridobil. Smiselno enako velja za 
produkte (core in ostale že izdelane module), ki jih ima izvajalec že razvite (ter jih zgolj 
prilagodi oz. parametrizira) – naročnik pridobi do njih časovno neomejeno pravico do 
uporabe, brez pravic prenašanja na tretjo osebo.

15.  člen

KONČNE DOLOČBE

1) Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 
posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

 pridobitev posla ali

 za sklenitev 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 pogodbeni 
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je v primeru citiranih ravnanj nična.

2) Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta 
obe pogodbeni stranki. 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.

3) Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, 
se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja in drugih predpisov po 
slovenskem pravu, ki urejajo pogodbene odnose.

4) S podpisom te pogodbe se izvajalec strinja z objavo te pogodbe in javno dostopnih 
informacij javnega značaja iz te pogodbe na nacionalnem portalu, namenjenem objavam 
o javnih naročilih, skladno z določbami zakona, ki ureja dostop do informacij javnega 
značaja in določbami pravilnika, ki ureja objave pogodb s področja javnega naročanja, 
koncesij in javno-zasebnih partnerstev.

5) Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti 
sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih 
strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih 
iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

6) Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, 
da je:

 sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega 
odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali 
njegovega podizvajalca;

 pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času 
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim 
časom, počitki, 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. 
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Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka 
veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa 
tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali 
zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. 

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem 
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se 
šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

7) Stranki se strinjata, da je pogodba sklenjena samo v elektronski obliki in digitalno 
podpisana s kvalificiranim potrdilom in da ima tako sklenjena pogodba enako veljavo in 
učinke kot lastnoročno podpisana pogodba.

Začetek veljavnosti Konec veljavnosti

Z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank. ……………………………..

Predčasna odpoved pogodbe

Razlogi Odpoved velja

1. Naročnik uveljavi finančno zavarovanje za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 1. Z dnem unovčenja finančnega zavarovanja.

2. Neutemeljena zavrnitev naročila s strani 
izvajalca, odstopanje od naročenega načina 
izvedbe ali nekvalitetno oziroma nepravilno 
opravljena storitev.

3. Zamuda izvajalca ali napake pri izvedbi, ki 
bistveno zmanjšajo pomen posla.

4. Dosežek maksimalne višine pogodbene 
kazni.

5. V primerih določenih v 96. členu ZJN-3.

6. Če izvajalec nasproti tretjim osebam 
nastopa za račun SID banke brez njenega 
predhodnega pisnega pooblastila ali če 
pooblastilo prekorači,

7. Če izvajalec krši veljavno zakonodajo,

8. V primeru ovir, ki bi izvajalcu onemogočila 
izvedbo pogodbenega dela ali če izvajalec 
prekine s pogodbenimi deli brez pisnega 
soglasja SID banke,

9. V primeru uporabe podizvajalcev v 
nasprotju s pogodbo,

10. Če se zaradi zunanjega podizvajanja 
tveganja za naročnika pomembno povečajo

11. Če zunanji izvajalec odda opravljanje 
storitve v zunanje podizvajanje brez 
predhodnega pisnega soglasja SID banke

Ad 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) Z dnem, ko 
izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe.

12. Če naročnik ali njegov pooblaščenec 
izvede novo javno naročilo z istovrstnega 
področja, ali organ, pooblaščen za izvedbo 
skupnega javnega naročila za to področje, 
izvede javno naročilo, ki je po veljavni 

12. Z dnem pravnomočnosti novega javnega 
naročila.
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zakonodaji obvezujoče za naročnika.

13. Če naročnik ne poravna zapadlih 
obveznosti.

13. Po preteku 30 dni od obvestila 
naročniku.

14. Zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s 
strani nasprotne stranke, če kršitve ne 
prenehajo po opominu, poslanem pisno ali 
elektronsko. V primeru odstopa sta 
pogodbeni stranki dolžni poravnati 
medsebojne obveznosti iz te pogodbe in 
nastalo škodo.

14. Z dnem, ko nasprotna stranka prejme 
obvestilo o odpovedi pogodbe.

15. Dogovorno med obema strankama. 15. Po poravnavi medsebojnih obveznosti iz 
pogodbe.

16. Če obstajajo pomanjkljivosti v zvezi z 
upravljanjem in varnostjo zaupnih, osebnih 
ali drugih občutljivih podatkov ali informacij,

16. Z dnem, ko nasprotna stranka prejme 
obvestilo o odpovedi pogodbe.

17. V primeru navodil pristojnega organa 
naročnika.

17. Z dnem, ko nasprotna stranka prejme 
obvestilo o odpovedi pogodbe.

PRILOGE POGODBE

1. Del Obrazec ePRO – Specifikacije

2. Del Garancijski dokumenti (Finančno zavarovanje, ki ga v originalu hrani 
naročnik)

3. Del Načrt izstopa

Naročnik Ponudnik/Izvajalec

SID banka, d.d., Ljubljana
Ulica Josipine Turnograjske 6
1000 Ljubljana

Ljubljana, dne                  , dne

Podpisnik: Podpisnik:
mag. Sibil Svilan

predsednik uprave

Goran Katušin

član uprave
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