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POGODBA št._________
SCST 7230 / SCSM 7260
O IZPOSOJI :_______________________________
Tip:_____________________________________
Tov./ser. Številka__________________________

ki sta jo dne :____________________sklenili pogodbeni stranki:
1.
DOBAVITELJ - IZPOSOJEVALEC
SIMPS’S d.o.o. , Motnica 3, 1236 Trzin, Slovenija ( izposojevalec)
in
2.
NAJEMNIK
Ime in priimek/ Ime podjetja: ___________________________________________________________
Naslov:_________________________________________________________________________
Poštna št. in kraj: ________________________________________________________________
EMŠO: ____________________________Os. dokument - vrsta, št.:________________________ ali
DŠ.:______________________________;Mat.št.:_______________________________________
OR/TRR:_____________________________________________Tel.:________________________
Podpis pravnega zastopnika:_________________________
UPORABNIK
Ime in priimek:___________________________________________________________________
Naslov:_________________________________________________________________________
Poštna št. in kraj: ________________________________________________________________
EMŠO:_____________________________Os. dokument - vrsta, št.:________________________ ali
DŠ.:______________________________; Mat.št.:_______________________________________
OR/TRR:_________________________________________________Tel.:________________________
Podpis odgovorne osebe/pravnega
zastopnika plačnika da potrjuje najem in plačilo:____________________________
(V kolikor je najemnik in uporabnik isti se vpišejo podatki samo enkrat, v tem primeru mora biti obvezno izpolnjen še zastopnik)

1. Izposojevalec dobavi – izda najemniku naslednji pripomoček:
Opis:__________________________________________
ŠtOS;_________________________
Dodatna izposojena oprema:_______________________
ŠtOS:_________________________
Stranka ugotavljata, da so pripomočki novi/ rabljeni.
Tehnični podatki in navodila za uporabo so priloge te pogodbe.
Stranki ob izposoji in ob vračilu sestavita zapisnik o stanju pripomočka.
2. Najemnik bo izposojeni pripomoček uporabljal na
lokaciji:__________________________________________
Predviden čas izposoje je (vpiši samo če je ta čas predvidljiv) __________
Najemnik se zavezuje izposojeni pripomoček uporabljati s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu s
prejetimi navodili. Najemnik bo izposojeni pripomoček na svoje stroške redno vzdrževal in čistil.
3. Najemnik za najem medicinskega pripomočka plača najemnino, ki je nadomestilo za redno rabo
pripomočka, redne kontrolne preglede (v skladu z navodili za uporabo), ter odpravo tistih napak, ki niso
posledica namernega poškodovanja ali rednega vzdrževanja. Z najemnino se ne poravnava stroške
zamenjave potrošnih materialov, razen kjer gre za očitno napako proizvajalca potrošnega sredstva.
4. Prvo najemnino izposojevalec poravna ob začetku izposoje, pred prevzemom pripomočka. Vse nadaljnje
najemnine se zaračunavajo mesečno.
Najemnina se plačuje mesečno na osnovi izstavljenega računa. Najemnik je dolžan plačati najemnino na
TRR izposojevalca pri SKB banki št.: 03131-1006219642, ali v trgovini Sanitetnega centra Simps'S
Trzin najkasneje do petnajstega dne v koledarskem mesecu. Za plačila po tem roku izposojevalec
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obračuna zamudne obresti. V kolikor je plačnik najemnine ZZZS (delno ali v celoti) se le ta obračunava v
skladu s pogodbo sklenjeno z ZZZS jem.
V primeru povišanja cene bo najemodajalec obvestil najemnika najmanj 30 dni pred uveljavitvijo novega
cenika.
V primeru, da izposojevalec ne dobi plačane najemnine, se pogodba razdre in zahteva vrnitev
izposojenega pripomočka.
5. Ob sklenitvi najemnega razmerja, za izposojene pripomočke, najemnik zastavi menico z ustrezno
menično izjavo v skupni vrednosti izposojenih pripomočkov. Najemnik zavaruje najem pripomočka z
menico za primer neplačila najemnine, protipravne odtujitve ali naključnega uničenja.
6. Škodo zaradi poškodb, ki niso posledica redne rabe, bo najemnik poravnal izposojevalcu po oceni
dejanskih stroškov popravila. (Priloga 3)
Če najemnik v roku 30 dni od prenehanja najemnega razmerja, ne vrne nepoškodovan in očiščen
pripomoček, izposojevalec sproži sodni postopek za povrnitev vseh stroškov nastalih s to pogodbo.
7. V kolikor najemnik želi prevoz, montažo ali demontaža pripomočka, bo izposojevalec to storitev opravil
s svojim strokovnim kadrom, po veljavnem ceniku.(PRILOGA 1)
8. Izposojevalec bo najemnika obveščal o možni izposoji dodatkov k že izposojenemu pripomočku; o
razširitvi te pogodbe na dodatke bosta stranki sklenili poseben aneks k tej pogodbi.
9. Izposojeni pripomoček ima kot izdelek ob izdaji v izposojo garancijo za brezhibno delovanje v trajanju
12 mesecev. Izposojevalec bo v času garancije na svoje stroške odpravil napake, ki bi se pojavile na
izposojenem pripomočku, ob normalni rabi, razen zamenjave potrošnih materialov.
10. Najemnik se je dolžan v primeru vzdrževanja ali servisiranja pripomočka, obrniti izključno na
izposojevalca. Izposojevalec najemniku izrecno prepoveduje angažiranje tretjih oseb, ki bi posegali v
izposojeni pripomoček.
11. V primeru spremembe statusa uporabnika ali najemnika /smrti/ ali kakršnega koli vzroka, se ta pogodba
razdre, izposojevalec pa zahteva vračilo izposojenega pripomočka od pravnih naslednikov najemnika.
Pravni nasledniki najemnika so dolžni izposojeni pripomoček vrniti takoj, v skladu z določili te pogodbe.
12. Najemnik lahko kadarkoli predlaga zamenjavo izposojenega pripomočka za drug izdelek, drugega
cenovnega razreda ali novejši (nov) izdelek. V tem primeru se ta pogodba sporazumno predčasno
razdre, tako da stranki uredita medsebojne zahtevke, ter skleneta novo pogodbo za nov pripomoček.
13. Stranki se lahko kadarkoli dogovorita za odkup izposojenega pripomočka. V tem primeru stranki
predčasno in sporazumno zaključita to pogodbo, izposojevalec pa oceni odkupno vrednost izposojenega
pripomočka.
14. Ta pogodba je sestavljena v dveh izvodih, en izvod za najemnika in en izvodi za izposojevalca. V primeru
morebitnih sporov stranki določata kot pristojno sodišče v Ljubljani.

Izposojevalec
SIMPS'S d.o.o.

Najemnik
______________________

_______________________

______________________
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Priloga 1

CENIK NAJEMA
IZPOSOJENIH PRIPOMOČKOV

Naziv pripomočka
Postelja bolniška (Kras)
Postelja negovalna (Alp)
Ograja posteljna varovalna enostranska
Ograja posteljna varovalna obojestranska
Trapez posteljni
Trapez prostostoječi
Omarica posteljna
Mizica posteljna
Mizica posteljna PVC plin. nast viš.+naklon
Mizica posteljna les. plin. nast viš.+naklon
Počivalnik
Bergla
Bergla (par)
Hodulja navadna
Hodulja recipročna
Hodulja s kolesi
Voziček invalidski
Voziček invalidski z ročnim zavorami
Voziček električni/skuter za notranje prostore
(Aruba)
Kolo terapevtsko (MOVI)
Dvigalo sobno
Merilec krvnega tlaka – Omron M6 Comfort
Naslon za hrbet
Pripomoček za pobiranje
Deska za presedanje

Dnevna
najemnina
v € z DDV

0,66
1,45
0,15
0,30
0,15
0,20
0,30
0,10
0,20
0,20
2,00
0,10
0,20
0,21
0,25
0,30
0,86
1,50
2,80
0,20
2,00
0,35
0,30
0,15
0,25

Prevoz do 50 km
relacija
Prevoz nad 50 km
Montaža / demontaža
Delo/servis
Mala poškodba postelje (praske, površinske poškodbe)
Srednja poškodba (udrtine, ….)
Velika poškodba (lomi, deformacije, …)
zamenjan del – po veljavnem ceniku
Zamenjani rezervni deli in porabljen material se zaračunavajo posebej.

35 €
0,7 €/km
35 €
20 €
40 €
80 €

Vse cene so z vključenim DDV jem. Cenik velja od 1. julija 2011
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