
1 VZOREC POGODBE OBR.11 

Narodna galerija, Puharjeva 9, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV 38676770, ki 
jo zastopa direktorica dr. Barbara Jaki, v nadaljnjem besedilu "zavarovanec" 

In 

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za 
DDV SI88725324, ki jo po pooblastilu uprave zastopata Borut Završan, direktor prodaje za 
pravne osebe in spletno prodajo in Klaudijo Starc, strokovni direktor za korporativna 
zavarovanja, v nadaljnjem besedilu "zavarovalnica" 

skleneta naslednjo 

P O GO D B O O ZAVAROVANJU PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH 
INTERESOV ZA OBDOBJE TREH (3) LET, OD 1.1.2023 DO 31.12.2025 

l .člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, daje zavarovanec kot naročnik v skladu z ZJN-3B izbral 
zavarovalnico kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila »Zavarovanje premoženja 
in premoženjskih interesov za obdobje treh (3) let, od 1.1.2023 do 31.12.2025« 
na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 28.8.2022 številka 
JN005 865/2022-WO 1. 

S to pogodbo se zavarovanec kot naročnik in zavarovalnica dogovorita o medsebojnih 
pravicah in obveznostih pri izvajanju storitev, ki so predmet te pogodbe. 

2.člen 

Pogodba se sklepa za obdobje treh (3) let in sicer od 1.1.2023 do 31.12.2025. 

3 . člen 

Predmet pogodbe je zavarovanje premoženja in odgovornosti zavarovanca (v nadaljevanju: 
storitve) na osnovi ponudbe zavarovalnice z dne 16.09.2022, ki je bila predložena v ponudbi 
za oddajo javnega naročila storitev in je, podpisana, sestavni del te pogodbe ter obsega 
zavarovanje, kije opredeljeno v "Predračunu". 

Obseg storitev po tej pogodbi temelji na podatkih, ki veljajo za leto 2021/2022. Ta obseg se 
lahko spremeni, glede na spremembe v količini predmeta zavarovanja. V primeru potreb po 
vključitvi novega ali dodatnega obsega ali količine predmeta iz prvega odstavka tega člena, se 
pogodbeni stranki dogovorita za sklenitev aneksa k pogodbi . 
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4.člen 

V primeru, da se občasna razstava zaključi v letu, ki je izven triletnega obdobja pogodbenega 
zavarovanja se kljub temu zavaruje in sicer po, s to pogodbo dogovorjenih pogojih. 

(Narodna galerija si pridržuje pravico, da pri zavarovanju posameznih občasnih razstav, išče 
konkurenčne ponudbe na trgu in se v primeru nižjih zanje tudi odloči.) 

Umetnine, ki pridejo v hrambo in/ali na razstavo v stalno zbirko ali depo Narodne galerije 
naknadno, kot posledica nakupa ali hrambe, po podpisu pogodbe, vendar v triletnem 
zavarovalnem obdobju, se morajo zavarovati pod enakimi pogoji, kot umetnine v lasti 
Narodne galerije po osnovni pogodbi med galerijo in zavarovalnico. 

S.člen 

Pogodbena letna premijska stopnja je za dogovorjeni obseg in količino storitev fiksna. 

Zavarovalna premija se lahko spremeni zaradi spremembe obsega zavarovanih stvari. V času 
izvajanja pogodbenih obveznosti lahko zavarovanec pod istimi pogoji obseg zavarovanja 
spremeni, tako da izloči predmet zavarovanja, ki ga v tem času odtuji oziroma se odloči, da ga 
ne bo več zavaroval, ali vključi nov predmet zavarovanja, ki ga v tem času pridobi ali se 
odloči, da ga bo zavaroval. 

6.člen 

Zavarovanec bo plačeval premije iz 4.člena te pogodbe na osnovi zavarovalnih polic in 
obračunov, izdelanih na začetku zavarovalnega leta, kot akontacije v dvanajstih zaporednih 
obrokih z rokom plačila 60 (najmanj 30) dni od dneva izstavitve računa (po 15. v mesecu za 
tekoči mesec) in po preteku tekočega zavarovalnega leta kot poračun. V primeru, da 
zavarovanec kot naročnik ne plača računa v roku plačila, ima zavarovalnica pravico 
zaračunati zakonite zamudne obresti. 

V kolikor med trajanjem zavarovanja pride do spremembe davčne stopnje DPZP, se obvezno 
spremeni tudi višina zavarovalne premije 

Račun za poračun zavarovalne premije za občasne razstave in prevoze umetnin med letom se 
izstavi do 31. decembra v tekočem letu, s plačilnim rokom 31. januarja v naslednjem letu. 

7. člen 

Na vseh izstavljenih računih mora biti, zaradi lažjega spremljanja poslovanja in 
transparentnosti računov, jasno napisan tudi namen plačila, specifikacija računa (zavarovanje 
razstave - naslov le te, umetnine ... ), predmet (lahko skrajšan naslov razstave ali umetnine) na 
katerega se zavarovalna premija nanaša in ne samo št. zavarovalne police. 
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8. člen 

Zavarovanec kot naročnik bo zavarovalnico obveščal o nastanku zavarovalnih primerov 
sprotno, zavarovalnica bo škodo likvidirala v 15 dneh po pridobitvi dokumentov, 
zavarovalnino oziroma odškodnino pa bo nakazala v nadaljnjih 15 dneh po likvidaciji škode. 

9. člen 

Zavarovalnica se zavezuje, da bo v primeru večjih škod (havarij) zavarovancu izplačala 
akontacijo v višini ocenjene nesporne škode (nesporni del zavarovalnine) in sicer v 15 dneh 
po prijavi škodnega primera. 

Celotni znesek zavarovalnine se obračuna po pridobitvi popolne dokumentacije za likvidacijo 
in sklenitvi zaključnega sporazuma. Preostali znesek bo zavarovalnica poravnala v roku 15 
dni od dneva zbrane popolne (škodne) dokumentacije. 

JO.člen 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da štejejo podatki iz te pogodbe in podatki, ki se bodo 
uporabljali v vseh poslovnih dogovorih, za uradno skrivnost. 

11.člen 

V primeru, daje posamezno določilo v Splošnih pogojih zavarovalnice za posamezno 
zavarovanje v nasprotju z določili v pogodbi ali v ponudbenem predračunu, se uporablja 
določilo iz pogodbe oz. ponudbenega predračuna. 

12.člen 

Vsaka pogodbena stranka lahko odpove pogodbo s šestmesečnim odpovednim rokom, ki 
prične teči z dnem vročitve pisne odpovedi drugi pogodbeni stranki. 

V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, lahko v roku 30 dni po pisnem opominu, 
če v tem času, kršitev ki je razlog za odpoved pogodbe ni odpravljena, pogodbi zvesta 
stranka odstopi od pogodbe tako, da svoj odstop sporoči nasprotni pogodbeni stranki s 
priporočenim pismom po pošti. 

13.člen 

V primeru sprememb v zakonodaji, ki ureja področje izvrševanja proračuna RS, si 
zavarovanec kot naročnik pridržuje pravico do enostranskega odstopa od pogodbe, brez 
kakršnih koli škodnih oz. pravnih posledic, pri čemer zavarovalnica ne more zahtevati 
_nikakršne odškodnine, ali do sklenitve nove, ki bo zajemala le zakonsko določena področja 
zavarovanja. 
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14.člen 

Protikorupcijska klavzula 
Zavarovalnica izjavlja, da niti sama, niti kdo drug v njenem imenu ni obljubila, ponudila ali 
dala kakšno koli korist delavcu zavarovanca ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev 
naročnika v postopku oddaje javnega naročila, z namenom, da bi lahko vplivala na vsebino, 
dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med in po izbiri ponudnika. 

Pogodba (okvirni sporazum), pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije izjavnega sektorja 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 izjavnega 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 nična. 

Če bi se ugotovilo, daje prišlo do primera iz prejšnjega odstavka tega člena, je že sklenjena in 
veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. 

Izvajalec se obveže, da bo v času trajanja te pogodbe in tudi ves čas po prenehanju, kot 
poslovno skrivnost varoval vse naročnikove zaupne informacije ali poslovne skrivnosti 
oziroma druge podatke, ki so bili izvajalcu dostopni pri opravljanju del in se nanašajo na 
naročnika oziroma njegovo poslovanje. Ti podatki oz. informacije morajo biti kot take tudi 
označene. 

15. člen 

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, daje pristojni državni organ ali sodišče s 

pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani 

izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 

16. člen 

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem 
predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi. 

17. člen 

Pogodba je sklenjena do 31.12.2025, izjemoma se lahko podaljša za obdobje največ osem (8) 
mesecev, do končne odločitve v novem postopku izbire ponudnika za naročilo, ki je predmet 
te pogodbe. Do takrat ostajajo v veljavi zavarovalni pogoji iz obstoječe, podpisane pogodbe z 
izbrano zavarovalnico. 
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18. člen 

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno v 
duhu dobrih poslovnih običajev. 

V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno 
sodišče v Ljubljani. 

19. člen 

Skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika je Bojan Kuhar, tel. 031 377 200, e-pošta 
bojan _ kuhar@ng-slo.si. 
Skrbnik okvirnega sporazuma s strani ponudnika je: Doroteja Fras, tel. 031 822 574, e
pošta: doroteja.fras@generali.si . 

20.člen 

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki . 

21.člen 

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme 
dva izvoda. 

Obvezen sestavni del pogodbe je podpisana ponudba, predračun - rekapitulacija, v kateri je 
jasno opredeljen obseg storitve zavarovanja in skupna letna zavarovalna premija. 

Zavarovanec: 
Narodna galerija 

Žig 

Datum: 2 1 -10- 2022 

Zavarovalnica: 
GENERALI zavarovalnica d.d. 

Klaudijo Starc, strokovni direktor 
za korporativna zavarovanja 

Digitalno podpisal KLAUDIJO 

KLAUDIJO STARC STARC 
Datum: 2022.10.1913:23:13 +02'00' 

Borut Završan, direktor prodaje za 
pravne osebe in spletno prodajo 
Borut Digitalno podpisal Borut 

Zavrsan 

Zavrsan 

Žig 

Datum: 2022.10.19 
13:43:14 +02'00' 

Datum: 19. l 0.2022 
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lzjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika OBR.3 

Ponudnik mora predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 
ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na 
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. 

Izjavljamo, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih 
družbenikov: 
Št. Naziv Sedež Delež 

lastništva v % 
l. LEV registracija, registracija vozil, d. Pod lipami 5, 3313 Polzela 100,00% 

o. o. 
2. Prospera družba za izteriavo d. o. o. Ljubljanska cesta 3, 6000 Koper 100,00% 
3. Ambulanta ZORA VJE, zdravstvene Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana 100,00% 

storitve, d. o. o. 
4. Generali Tnvestments, družba za Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana 100,00% 

upravljanje d. o. o. 
5. Drugi subjekti v zavarovalniški / / 

skupini Generali 

Izjavljamo, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih 
družabnikov: 
sr-~ Sedež Delež 

lastništva v% 
l. ---2. --3. ----4. ----.... ---
Izjavljamo, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s 

d "k I d .. d k" b" k . ponu na om, nas e OJ 1 !.?.OSDO ars I su ,,e ct1 : 

št. Naziv Sedež Delež 
lastništva v % 

1. Generali CEE Holding B. V. De Entree 91, 1101 BH 100,00% 
Amsterdam, Nizozemska 

2. Assicurazioni Generali S. p. A. Italija, Trst, Piazza Duca <legli Posredni 
Abruzzi 2 lastnik 

3. 
4 . 
. . .. 
V primeru, da gre za partnersko ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora;bifi izpolnjen, natisnjen, 
podpisan in priložen Obrazec 3 Razpisne dokumentacije za vsakega partnerja oziroma podizvajalca. 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo s podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni 
udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družabnikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede 
na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe. 

Ljubljana, 19.10.2022 Ponudnik: 
GENERALI zavarovalnica d.d. 
Klaudijo Starc (Po pooblastilu) 
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POVZETEK PREDRACUNA • REKAPITULACIJA 

oznaka naročila: 3/24-2022 
zavarovalec: NARODNA GALERIJA V angl.j.: National Gallery 

zavarovanec: NARODNA GALERIJA V angl.j.: National Gallery 
naslov: Puharjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 

davčna številka: 5138676770 
matična številka: 5052076000 

zavarovalno obdobje: 3 leta (01.01.2023 - 31.12.2025) 

naziv ponudnika : !GENERALI zavarovalnica d.d. 

naslov ponudnika : !Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana 

davčna številka ponudnika : ._!s_I_8_8_7_2_5_3_2_4 _____ _ 

matična številka ponudnika : ._!S_1_8_6_6_8_4_o_oo ______ _. 

Zavarovalna vrsta: POŽARNO,POTRESNO ZAVAROVANJE 53.585,67 € 4.554,78 € 
Zavarovalna vrsta : VLOMSKO ZAVAROVANJE 12.651,50 € 1.075,38 € 

3 Zavarovalna vrsta : ZAVAROVANJE RAZSTAV 20.000,00 € 1.700,00 € 
4 Zavarovalna vrsta: ZAVAROVANJE TOVORA V DOM. PROMETIJ 4.500,00 € 382,50 € 
s Zavarovalna vrsta: ODGOVORNOST 2.378,21 € 202,15 € 

58.140,45€ 
13.726,88€ 
21.700,00 € 

4.882,50€ 
2.580,36 € 

Kraj in datum: Žig ponudnika: 
Ime, priimek in podpis odgovorne 

!Opombe: 

Ljubljana, 16.09,2022 

letna premija 

DPZP(S,5%) 

Končna premija z vsemi popusti in DPZP 

~~~~;f!(~j 

93.115,38€ 
7.914,81 € 

101.030,19 € 

osebe zavarovalnice: 

Klaudijo Starc (Po pooblastilu) 
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