POGODBA O NAROČNIŠTVU
NA PORTAL LEX LOCALIS
sklenjena med
Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor, Smetanova
ulica 30, 2000 Maribor, matična številka: 5871484000, ID za DDV: SI62504908, TRR: SI56 0451 5000
0557 773, ki ga zastopa dr. Boštjan Brezovnik, direktor (v nadaljevanju: inštitut)
in
Firma / Naziv:

ID za DDV / davčna številka:

Naslov:

Pošta:

e-pošta:

Telefon:

Datum začetka naročništva:

Datum konca naročništva:

Število gesel:

Odgovorna oseba:

(v nadaljevanju: naročnik)
1. člen
(predmet pogodbe)
(1) Predmet te pogodbe je sklenitev naročniškega razmerja (v nadaljevanju: naročništvo) za uporabo
portala Lex localis.
(2) Podrobna opredelitev naročništva, vsebina ter obseg, do katerega dostopa naročnik je določena v
Splošnih pogojih uporabe portala Lex localis (v nadaljevanju: splošni pogoji) in ceniku, ki sta sestavni
del te pogodbe. Splošni pogoji in cenik so objavljeni na naročniških straneh portala Lex localis
(www.lex-localis.info).
(3) Naročnik s podpisom te pogodbe izjavlja, da je v celoti seznanjen z vsebino splošnih pogojev in
cenika.
2. člen
(naročnina)
(1) Za uporabo portala Lex localis na podlagi te pogodbe je dolžan naročnik plačevati naročnino in
morebitno uporabo nad dogovorjenim obsegom, vse na podlagi računov, ki mu jih bo izstavljal inštitut
v e-obliki in zapadejo v plačilo v roku 30 dni od dneva prejema e-računa.
(2) Način obračunavanja naročnine, mesečna naročnina in morebitna uporaba nad dogovorjenim
obsegom, ki je vključen v naročnino, so določeni s splošnimi pogoji in cenikom.
3. člen
(začetek naročništva)
Za prvi dan naročništva se šteje dan, ki je kot "Dan začetka naročništva" določen v uvodu te pogodbe,
če so izpolnjeni pogoji za nastanek naročništva, opredeljeni v splošnih pogojih.
4. člen
(prenehanje naročništva)
(1) Naročništvo po tej pogodbi se sklepa za nedoločen čas, če ni s to pogodbo določeno drugače.
(2) Vsaka pogodbena stranka lahko odpove naročništvo v skladu s splošnimi pogoji.

5. člen
(spremembe naročništva)
(1) O morebitnih spremembah te pogodbe se pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi v
pisni obliki.
(2) Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev in cenika veljajo in zavezujejo pogodbeni stranki
skladno z določbami splošnih pogojev.
6. člen
(protikorupcijska klavzula)
Ta pogodba se šteje za nično, če je kdo v imenu ali na račun Inštituta predstavniku ali organu
naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:
 pridobitev posla iz te pogodbe;
 za sklenitev posla iz te pogodbe pod ugodnejšimi pogoji;
 za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te pogodbe;
 za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, drugi pogodbeni
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku.
7. člen
(reševanje sporov)
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, če pa
dogovor ni mogoč, je za odločitev o zadevi pristojno sodišče v Mariboru.
8. člen
(začetek veljavnosti pogodbe)
Ta pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
9. člen
(izvodi pogodbe)
Ta pogodba je sklenjena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en
izvod.
V / Na:

V / Na:

Datum:

Datum:

Naročnik:

Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe
in javno-zasebno partnerstvo Maribor
dr. Boštjan Brezovnik, direktor

