
 Slovenija, 2000 Maribor, Ljubljanska ulica 5 
 Tel.: 00386 2 321-25-66, Faks: 00386 2 33-11-533  
 
 
 
Štev.: 460-E-DS-183/16 
Dne: 15.02.2016 
 
 
 
ZADEVA: Dopolnitev in sprememba razpisne dokumentacije 
 
 
Na podlagi točke 1.5 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo 
„UZ aparaturi”, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 11.01.2016, številka objave 
JN199/2016 in v Uradnem listu EU, datum objave 13.01.2016, številka objave 2016/S 008-
009530, naročnik dopolnjuje in spreminja razpisno dokumentacijo, kot sledi: 
 
1. Zahteva iz točke 33 Specifikacije zahtev naročnika za sklop 1, ki se glasi: 
 
• Harmonični prikaz tkiva (THI) s PS THI (PulseSubtraction THI) mora biti omogočen na 

vseh ponujenih ultrazvočnih sondah. 
 
se nadomesti s sledečo zahtevo: 
 
• Harmonični prikaz tkiva (THI) mora biti omogočen na vseh ponujenih ultrazvočnih sondah. 
 
2. Zahteva iz točke 48 Specifikacije zahtev naročnika za sklop 1, ki se glasi: 
 
• Konveksna monokristalna multifrekvenčna ultrazvočna sonda, za pregled abdomna,  z 

enim biopsijskim nastavkom (komplet vodil) za UZ vodeno punkcijo, frekvenčni razpon 
(band width) v razponu najmanj od 1,9 – 7,0 MHz. 

se nadomesti s sledečo zahtevo: 
 
• Konveksna monokristalna multifrekvenčna ultrazvočna sonda, za pregled abdomna,  z 

enim biopsijskim nastavkom (komplet vodil) za UZ vodeno punkcijo, frekvenčni razpon 
(band width) v razponu najmanj od 1,9 – 7,0 MHz, naj ima možnost nastavitve kota in 
debelino od 17 do 18 G. 

 
3. Naročnik spreminja rok za odpravo napak iz prvotnih 48 ur na tri (3) delovne dni. 
 
Drugi odstavek 7. člena vzorca pogodb za sklopa 1 in 2 se zaradi spremembe roka za 
odpravo napak po novem glasi: 
 
S strani proizvajalca opreme, bo pooblaščeni serviser pristopil k odpravi napake, najkasneje v 
roku 12-ih ur po prejemu obvestila o okvari. Napako mora odpraviti najkasneje v roku treh (3) 
delovnih dni, sicer bo kupec popravilo naročil pri tretji osebi v breme prodajalca. V primeru, da 
popravilo ne bo možno, bo prodajalec kupcu v čim krajšem možnem času oziroma najkasneje 
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v roku 60-ih dni po preteku roka za odpravo napak, brezplačno nadomestil opremo oz. njene 
dele in okvarjene montažne dele po specifikaciji iz ponudbe, s katero se je prijavil na javno 
naročilo iz 1. člena te pogodbe, sicer bo to storil kupec v breme prodajalca. 
 
Naročnik bo na svoji spletni strani (www.ukc-mb.si) objavil popravljen obrazec za ocenjevanje 
ponudnika (OBR-D), popravljen Vzorec pogodbe za sklop 1 (OBR-6) in popravljen Vzorec 
pogodbe za sklop 2 (OBR-7). 
 
 
S spoštovanjem! 
 
 
 
 
 
Oddelek za javna naročila  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Objavljeno na:  
• Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU; 
• Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (www.ukc-mb.si). 
 
Priloge: 
• Popravljen Obrazec za ocenjevanje ponudnika (OBR-D-POPR); 
• Popravljen Vzorec pogodbe za sklop 1 (OBR-6-POPR); 
• Popravljen Vzorec pogodbe za sklop 2 (OBR-7-POPR). 
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D-POPR) OBRAZEC ZA OCENJEVANJE PONUDNIKA 
 
 
PREDMET JAVNEGA NAROČILA: UZ APARATURI 
 

 

Ponudnik:_____________________________________________________________ 
 
 
 
 

Zap. 
št. 

Dokumenti: 
Priložen - 
ustreznost 

 
1. Izjava ponudnika o sprejemanju zahtev razpisne dokumentacije 

(OBR-1). 
DA NE 

2. Izjava ponudnika, da so v ponudbi navedeni podatki resnični 
(nezavajajoči) (OBR-2). DA NE 

3.  Izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (OBR-3). DA NE 

4.  Izpolnjen obrazec predračuna za sklop 1 (OBR-4). DA NE 

5. Izpolnjen obrazec predračuna za sklop 2 (OBR-5). DA NE 

6. Vzorec pogodbe za sklop 1 (OBR-6-POPR). DA NE 

7. Vzorec pogodbe za sklop 2 (OBR-7-POPR). DA NE 

8. Izjava o izpolnjevanju pogojev, opredeljenih v točki 2.12 navodil 
(OBR-8). 

DA NE 

9. Izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalcev (OBR-8.1) (velja v 
primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s 
podizvajalci; glej točko 1.3.2 navodil). 

DA NE 

10. Soglasje ponudnika za pridobitev osebnih podatkov (OBR-9). DA NE 

11. Potrdilo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen in 
usposobljen za servisiranje ponujene opreme oz. v kolikor 
ponudnik nima lastne servisne mreže, potrdilo proizvajalca 
pooblaščenemu servisu, ki bo izvajal servis ponujene opreme, 
da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene 
opreme (glej točko 10 točke 2.12 Navodil ponudnikom). 

DA NE 

12. ES izjava o skladnosti za ponujeno UZ aparaturo. DA NE 

13. BON-2 izdan s strani AJPES-a. DA NE 

14. Seznam podizvajalcev z navedbo podatkov iz točke 1.3.2 teh 
navodil  (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila 
sodeloval s podizvajalci; glej točko 1.3.2 Navodil ponudnikom). 

DA NE 

15. Pooblastilo, s katerim ponudnik pooblašča naročnika za 
neposredna plačila podizvajalcem (velja v primeru, da bo 
ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci; glej točko 
1.3.2 Navodil ponudnikom). 

DA NE 

16. Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto 
glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega 
izvajalca (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila 
sodeloval s podizvajalci; glej točko 1.3.2 Navodil ponudnikom). 

DA NE 

17 Akt o skupni izvedbi (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi 
naročila nastopal s skupno ponudbo; glej točko 1.3.3 Navodil 
ponudnikom). 

DA NE 
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Zap. 
št. 

Dokumenti: 
Priložen - 
ustreznost 

 
18 Dokazilo o imenovanju pooblaščenca za vročitve v RS (velja za 

tuje ponudnike; glej točko 1.3.1 Navodil ponudnikom). 
DA NE 

19. Lastna izjava o  udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 
ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov in o 
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, 
ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s 
ponudnikom (glej opombo k 19. točki točke 2.2 Navodil 
ponudnikom) . 

DA NE 
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VZOREC POGODBE 

(za sklop 1) 
 
 

sklenjena med: 
 
UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, 

ki ga zastopa direktor prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med. (v nadaljevanju: kupec), 

identifikacijska številka kupca za DDV: SI56644817, matična številka kupca: 5054150 

 
 
in podjetjem: 
 
……………………………………………...........……………………………...………………….., 

ki ga zastopa direktor ………………………………..………………………………………….… 

(v nadaljevanju: prodajalec), identifikacijska številka prodajalca za DDV: …….………..….., 

matična številka prodajalca: …….………..…... 

 
1. člen 

 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec v skladu s 25. členom Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, 19/14 in 90/14 - ZDU-1I; v nadaljevanju: ZJN-2) na 
podlagi javnega naročila po odprtem postopku za dobavo blaga: »UZ APARATURI«, 
objavljenega na portalu javnih naročil, datum objave 11.01.2016, številka objave 
JN199/2016 in v Uradnem listu EU, datum objave 13.01.2016, številka objave 2016/S 
008-009530, izbral prodajalca za dobavo opreme, ki je predmet te pogodbe. 
 
 

2. člen 
 

 
Predmet te pogodbe je dobava UZ aparature za Kliniko za pediatrijo (v nadaljevanju: 
oprema), opredeljenega v prodajalčevi ponudbi št. ……..…..……, z dne ……………….. (v 
nadaljevanju: ponudba), katero je prodajalec predložil na podlagi javnega naročila iz 1. 
člena te pogodbe. 
 
Ponudba in razpisna dokumentacija sta sestavni del te pogodbe. 
 
Sestavni del te pogodbe je tudi seznam podizvajalcev, predložen v skladu s točko 1.3.2 
Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. 
 
 

3. člen 
 
Predmet te pogodbe je tudi: 
- montaža vse ponujene opreme, 
- zagon opreme, 
- šolanje oz. usposabljanje strokovnega osebja kupca za pravilno in varno uporabo 
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opreme, ki bo potekalo v prostorih kupca. 
 
Prodajalec se zavezuje dobaviti vso opremo, ki je predmet te pogodbe na način, ki bo 
zagotavljal takojšnjo brezhibno in zakonito delovanje. 
 
 

4. člen 
 

Prodajalec se zavezuje, da bo pred dostavo opreme kontaktiral pooblaščenega 
predstavnika kupca in se z njim dogovoril o času dostave opreme. Opremo je potrebno 
dostaviti, namestiti in montirati v prostore Klinike za pediatrijo. 
 
Prodajalec bo kupcu predal opremo v takojšnjo celovito uporabo ter izvedel šolanje iz 3. 
člena te pogodbe v roku največ 60 dni od sklenitve te pogodbe, sicer lahko kupec v 
breme prodajalca to pogodbo razdre.  
 
O predaji in prevzemu opreme ter ugotovitve o njenem delovanju se sestavi primopredajni 
zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščena predstavnika prodajalca in kupca. 
 
Pooblaščeni predstavnik kupca je ……………………………. 
Pooblaščeni predstavnik prodajalca je ……………………………. 
 
Za dobavljeno in montirano opremo iz te pogodbe zagotavlja prodajalec kupcu najmanj 12 
mesečno garancijo. 
 
Garancijski roki začno teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika obeh pogodbenih 
strank oz. njunih pooblaščenih predstavnikov. 
 
 

5. člen 
 

Ob primopredaji opreme mora  prodajalec kupcu izročiti še: 
 
1. tehnično in servisno dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku; 
2. navodila za uporabo in ravnanje za vso dobavljeno in montirano opremo v slovenskem 

jeziku; 
3. garancijske liste proizvajalca oz. prodajalca opreme za obdobje najmanj 12-ih 

mesecev od datuma podpisa primopredajnega zapisnika iz 4. člena te pogodbe. 
 
 

6. člen 
 
Kupec se obvezuje plačati kupnino v skupni vrednosti ………………………… EUR z DDV, 
v roku 30 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa in po obojestranskem 
podpisu primopredajnega zapisnika iz 4. člena te pogodbe na transakcijski račun 
prodajalca št. ……………………………… pri banki ……………………………….. 
 
Prodajalec mora vse račune pošiljati kupcu izključno v elektronski obliki (e-račun), 
skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list 
RS, št. 59/10 in 111/13). 
 
V znesku za plačilo so zajeti vsi stroški (prevozni, špediterski, carinski, dobave, montaže, 
zagona, stroški šolanja, davek na dodano vrednost ter morebitni drugi stroški), popusti in 
rabati. 
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Cene veljajo ddp Univerzitetni klinični center Maribor – razloženo in montirano v prostore 
Klinike za pediatrijo. 
 
Cene in vrednost za plačilo so fiksne. 
 
V primeru zamude s plačilom bo kupec plačal prodajalcu zakonske zamudne obresti. 
 
Naročnik bo izvršil neposredna plačila podizvajalcem, kot je opredeljeno v točki 1.3.2 
Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in v roku iz drugega odstavka tega člena. 
 
 

7. člen 
 
Če kupec v garancijskem času ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali 
katerega koli dela opreme, ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma sporočiti 
prodajalcu ustno po telefonu in pisno (po faksu, po pošti ali po elektronski pošti). 
  
S strani proizvajalca opreme, bo pooblaščeni serviser pristopil k odpravi napake, 
najkasneje v roku 12-ih ur po prejemu obvestila o okvari. Napako mora odpraviti 
najkasneje v roku treh (3) delovnih dni, sicer bo kupec popravilo naročil pri tretji osebi v 
breme prodajalca. V primeru, da popravilo ne bo možno, bo prodajalec kupcu v čim 
krajšem možnem času oziroma najkasneje v roku 60-ih dni po preteku roka za odpravo 
napak, brezplačno nadomestil opremo oz. njene dele in okvarjene montažne dele po 
specifikaciji iz ponudbe, s katero se je prijavil na javno naročilo iz 1. člena te pogodbe, 
sicer bo to storil kupec v breme prodajalca. 
 
Novovgrajeni, montirani oziroma dobavljeni deli postanejo last kupca. Če nadomestna 
oprema oz. nadomestni montažni deli vsebujejo dele, ki niso bili zajeti v specifikaciji 
ponudbe, in teh delov ni mogoče ločiti od okvarjene opreme oz. montažnih delov brez 
škode za njihovo funkcioniranje, bo prodajalec takšne dele prepustil kupcu v trajno last 
brezplačno oz. jih bo brez škode za kupca odmontiral kasneje na svoje stroške. 
 
V primerih iz predhodnih odstavkov tega člena pričnejo teči novi garancijski roki, in sicer 
pri zamenjavi opreme ali bistvenem popravilu opreme od dneva vrnitve oziroma 
zamenjave popravljene stvari. Če je bil zamenjan ali popravljen le kakšen del stvari, 
začnejo garancijski roki znova teči samo za ta del. 
 
 

8. člen 
 
Prodajalec bo zagotavljal dobavo rezervnih delov še najmanj osem (8) let od datuma 
podpisa primopredajnega zapisnika. 
 

 
9. člen 

 
Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, 
vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z 
določili ZJN-2 in OZ. 
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10. člen 
 
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 prodajalca, 
predstavniku ali posredniku kupca 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 pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta 
pogodba nična. 
 
 

11. člen 
 
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, 
rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru. 
 
 

12. člen 
 
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 

 
 

13. člen 
 
Pogodba v celoti (solidarno) zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike 
vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko-statusnih ter 
lastninskih sprememb. 
 
 

14. člen 
 
Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih 
strank po en izvod. 
 
  
 Št. ………………… 
 
 
V …………………., dne ………………… V Mariboru, dne ………………… 
 
 
Prodajalec: Kupec: 

……………………………………………. UKC MARIBOR 

 

  

Direktor: Direktor UKC: 

……………………………………………. prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med. 
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VZOREC POGODBE 

(za sklop 2) 
 
 

sklenjena med: 
 
UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, 

ki ga zastopa direktor prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med. (v nadaljevanju: kupec), 

identifikacijska številka kupca za DDV: SI56644817, matična številka kupca: 5054150 

 
 
in podjetjem: 
 
……………………………………………...........……………………………...………………….., 

ki ga zastopa direktor 

………………………………..………………………………………….…(v nadaljevanju: 

prodajalec), identifikacijska številka prodajalca za DDV: …….………..….., matična številka 

prodajalca: …….………..…... 

 
1. člen 

 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec v skladu s 25. členom Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, 19/14 in 90/14 - ZDU-1I; v nadaljevanju: ZJN-2) na 
podlagi javnega naročila po odprtem postopku za dobavo blaga »UZ APARATURI«, 
objavljenega na portalu javnih naročil, datum objave 11.01.2016, številka objave 
JN199/2016 in v Uradnem listu EU, datum objave 13.01.2016, številka objave 2016/S 
008-009530, izbral prodajalca za dobavo opreme, ki je predmet te pogodbe. 
 
 

2. člen 
 

 
Predmet te pogodbeje dobava UZ aparature za Oddelek za perinatologijo (v 
nadaljevanju: oprema), opredeljenega v prodajalčevi ponudbi št. ……..…..……, z dne 
……………….. (v nadaljevanju: ponudba), katero je prodajalec predložil na podlagi 
javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. 
 
Ponudba in razpisna dokumentacija sta sestavni del te pogodbe. 
 
Sestavni del te pogodbe je tudi seznam podizvajalcev, predložen v skladu s točko 1.3.2 
Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. 
 
 

3. člen 
 
Predmet te pogodbe je tudi: 
- montaža vse ponujene opreme, 
- zagon opreme, 
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- šolanje oz. usposabljanje strokovnega osebja kupca za pravilno in varno uporabo 
opreme, ki bo potekalo v prostorih kupca. 

 
Prodajalec se zavezuje dobaviti vso opremo, ki je predmet te pogodbe na način, ki bo 
zagotavljal takojšnjo brezhibno in zakonito delovanje. 
 
 

4. člen 
 

Prodajalec se zavezuje, da bo pred dostavo opreme kontaktiral pooblaščenega 
predstavnika kupca in se z njim dogovoril o času dostave opreme. Opremo je potrebno 
dostaviti, namestiti in montirati v prostore Oddelka za perinatologijo. 
 
Prodajalec bo kupcu predal opremo v takojšnjo celovito uporabo ter izvedel šolanje iz 3. 
člena te pogodbe v roku največ 60 dni od sklenitve te pogodbe, sicer lahko kupec v breme 
prodajalca to pogodbo razdre.  
 
O predaji in prevzemu opreme ter ugotovitve o njenem delovanju se sestavi primopredajni 
zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščena predstavnika prodajalca in kupca. 
 
Pooblaščeni predstavnik kupca je ……………………………. 
Pooblaščeni predstavnik prodajalca je ……………………………. 
 
Za dobavljeno in montirano opremo iz te pogodbe zagotavlja prodajalec kupcu najmanj 12 
mesečno garancijo. 
 
Garancijski roki začno teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika obeh pogodbenih 
strank oz. njunih pooblaščenih predstavnikov. 
 
 

5. člen 
 

Ob primopredaji opreme mora  prodajalec kupcu izročiti še: 
 
1. tehnično in servisno dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku; 
2. navodila za uporabo in ravnanje za vso dobavljeno in montirano opremo v slovenskem 

jeziku; 
3. garancijske liste proizvajalca oz. prodajalca opreme za obdobje najmanj 12-ih 

mesecev od datuma podpisa primopredajnega zapisnika iz 4. člena te pogodbe. 
 
 

6. člen 
 
Kupec se obvezuje plačati kupnino v skupni vrednosti ………………………… EUR z DDV, 
v roku 30 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa in po obojestranskem 
podpisu primopredajnega zapisnika iz 4. člena te pogodbe na transakcijski račun 
prodajalca št. ……………………………… pri banki ……………………………….. 
 
Prodajalec mora vse račune pošiljati kupcu izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno 
z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 
59/10 in 111/13). 
 
V znesku za plačilo so zajeti vsi stroški (prevozni, špediterski, carinski, dobave, montaže, 
zagona, stroški šolanja, davek na dodano vrednost ter morebitni drugi stroški), popusti in 
rabati. 
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Cene veljajo ddp Univerzitetni klinični center Maribor – razloženo in montirano v prostore  
Oddelka za perinatologijo. 
 
Cene in vrednost za plačilo so fiksne. 
 
V primeru zamude s plačilom bo kupec plačal prodajalcu zakonske zamudne obresti. 
 
Naročnik bo izvršil neposredna plačila podizvajalcem, kot je opredeljeno v točki 1.3.2 
Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in v roku iz drugega odstavka tega člena. 
 
 

7. člen 
 
Če kupec v garancijskem času ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali 
katerega koli dela opreme, ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma sporočiti 
prodajalcu ustno po telefonu in pisno (po faksu, po pošti ali po elektronski pošti). 
 
S strani proizvajalca opreme, bo pooblaščeni serviser pristopil k odpravi napake, 
najkasneje v roku 12-ih ur po prejemu obvestila o okvari. Napako mora odpraviti 
najkasneje v roku treh (3) delovnih dni, sicer bo kupec popravilo naročil pri tretji osebi v 
breme prodajalca. V primeru, da popravilo ne bo možno, bo prodajalec kupcu v čim 
krajšem možnem času oziroma najkasneje v roku 60-ih dni po preteku roka za odpravo 
napak, brezplačno nadomestil opremo oz. njene dele in okvarjene montažne dele po 
specifikaciji iz ponudbe, s katero se je prijavil na javno naročilo iz 1. člena te pogodbe, 
sicer bo to storil kupec v breme prodajalca. 
 
Novovgrajeni, montirani oziroma dobavljeni deli postanejo last kupca. Če nadomestna 
oprema oz. nadomestni montažni deli vsebujejo dele, ki niso bili zajeti v specifikaciji 
ponudbe, in teh delov ni mogoče ločiti od okvarjene opreme oz. montažnih delov brez 
škode za njihovo funkcioniranje, bo prodajalec takšne dele prepustil kupcu v trajno last 
brezplačno oz. jih bo brez škode za kupca odmontiral kasneje na svoje stroške. 
 
V primerih iz predhodnih odstavkov tega člena pričnejo teči novi garancijski roki, in sicer 
pri zamenjavi opreme ali bistvenem popravilu opreme od dneva vrnitve oziroma 
zamenjave popravljene stvari. Če je bil zamenjan ali popravljen le kakšen del stvari, 
začnejo garancijski roki znova teči samo za ta del. 
 
 

8. člen 
 
Prodajalec bo zagotavljal dobavo rezervnih delov še najmanj osem (8) let od datuma 
podpisa primopredajnega zapisnika. 
 

 
9. člen 

 
Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, 
vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z 
določili ZJN-2 in OZ. 
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10. člen 
 
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 prodajalca, 
predstavniku ali posredniku kupca 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 pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta 
pogodba nična. 
 
 

11. člen 
 
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, 
rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru. 
 
 

12. člen 
 
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 

 
 

13. člen 
 
Pogodba v celoti (solidarno) zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike 
vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko-statusnih ter 
lastninskih sprememb. 
 
 

14. člen 
 
Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih 
strank po en izvod. 
 
  
 Št. ………………… 
 
 
V …………………., dne ………………… V Mariboru, dne ………………… 
 
 
Prodajalec: Kupec: 

……………………………………………. UKC MARIBOR 

 

  

Direktor: Direktor UKC: 

……………………………………………. prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med. 

 


