
 

 

 

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA 

 

POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identifikacijska številka SI25028022, 

matična številka 5881447000, ki jo zastopajo ……………………….., v nadaljevanju: naročnik 

 

in 

 

(naziv in naslov ponudnika) ……………………………………………….., identifikacijska številka 

SI………………., matična številka …………….., ki ga zastopa direktor ………………………, v nadaljevanju: 

izvajalec (izpolni ponudnik) 

 

skleneta 

 

OKVIRNI SPORAZUM ŠT. ……….……. 

 

 

1. člen 

Uvodno določilo 

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po postopku oddaje naročila male 

vrednosti št. 0046/2018/0046/MVS/6 in z odločitvijo št. …………….. (izpolni naročnik) z dne …………., 

sprejeto na podlagi poročila o oddaji javnega naročila po postopku oddaje naročila male 

vrednosti št. 0046/2018/0046/MVS/6 (izpolni naročnik) z dne …………., izbral izvajalca, upoštevajoč 

določila zakona, ki ureja javno naročanje (ZJN-3) in Pravilnika o izvajanju naročil. 

 

2. člen 

Predmet okvirnega sporazuma (v okvirnem sporazumu se izpišejo podatki za posamezen sklop, 

za katerega bo ponudnik izbran) 

Predmet okvirnega sporazuma je izvedba manjših steklarskih del v okviru tekočega 

vzdrževanja na poštah, na območjih KP, NG, MS in NM, za obdobje do 30.11.2022. 

 

 in sicer:  

 Sklop 1: PE KP-območje Kopra 

 Sklop 2: PE KP-območje Nove Gorice 

 Sklop 3: PE MB-območje Murske Sobote 

 Sklop 4: PE CE-območje Novega mesta 

 

(Vrsto sklopa bo naročnik v okvirni sporazum vpisal na podlagi dokončnega sklepa o izboru 

ustreznega izvajalca za izvajanje pogodbenih obveznosti). 

 

vse skladno z razpisnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami, ki so razvidne iz razpisne 

dokumentacije. Ponudba izvajalca, ponudbeni predračun, seznam pošt ter tehnične specifikacije 

so priloge in sestavni del okvirnega sporazuma. 

 

Steklarska dela na poštah se izvajajo po potrebah naročnika, in sicer popravila na različnih 

notranjih in zunanjih površinah, kot so stekla na pultih, vitrine, vrata, okna, nadstreški in steklene 

stene z navadno in izolacijsko zasteklitvijo, predelave posameznih delov pohištvene opreme 

zaradi preureditve prostorov, spremembe delovnih mest ali opreme z namenom zagotoviti čim 

boljše pogoje dela pri izvajanju tehnološkega procesa, za doseganje dobre storilnosti in 

zadostitev zahtevam varnosti in zdravja pri delu. Dela se izvajajo skladno s standardi in tehničnimi 

predpisi stroke.  
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Rok, način in kraj izvedbe del 

3. člen 

 

Storitve po tem okvirnem sporazumu bo izvajalec začel izvajati takoj po sklenitvi okvirnega 

sporazuma in jih bo izvajal do 30.11.2022, sukcesivno, po vsakem posameznem naročilu. Za 

posamezni objekt bo izvajalec predhodno izdal predračun (oceno stroškov), ki je osnova za 

naročilo. 

 

4. člen 

 

Izvajalec bo dela opravljal na lokacijah naročnika po seznamu pošt, ki je priloga k okvirnem 

sporazumu.  

 

Naročnik si pridržuje pravico, da v času pogodbenega obdobja na seznam objektov doda nov 

objekt oz. da katerega izmed objektov črta ali spremeni naslov - lokacijo, vsi pogoji razpisne 

dokumentacije, okvirnega sporazuma in ponudbe pa bodo veljali tudi za naknadno navedene 

objekte. 

 

5. člen 

 

Redna popravila se zaveže izvajalec izvesti takoj po prejemu pisnega naročila oz. največ pet (5) 

delovnih dni po prejemu naročila. Dokončanje del mora biti v najkrajšem možnem času ob 

upoštevanju pravil stroke. Za podaljšanje roka izvedbe mora obstajati objektiven razlog, ki mora 

biti usklajen in dogovorjen z naročnikom. 

 

Intervencijska popravila se zaveže izvajalec izvesti na poziv naročnika v najkrajšem možnem 

času, vendar najkasneje v roku treh (3) ur od trenutka prijave okvare (ustno, po faxu, e-mailu,..). V 

primeru ogrožanja življenja ljudi ali nepopravljive materialne škode za naročnika izvajalec 

intervenira takoj, vse dni v letu in tudi ponoči. 

 

6. člen 

 

Vsa dodatna dela se izvajajo le na podlagi predhodnega soglasja naročnika na osnovi popisa in 

predračuna stroškov. Za dodatna dela, večja dela oz. večje količine porabe materiala mora 

izvajalec predhodno obvestiti naročnika o okvirni vrednosti predvidenih stroškov in sestaviti 

predračun za izvedbo del ter pridobiti predhodno soglasje naročnika za izvedbo dodatnih del.  

V primeru potrebe po dodatnih delovnih pripomočkih je potrebna predhodna odobritev 

naročnika. Izbira delovnih pripomočkov mora biti optimalna za naročnika. 

 

Dodatna dela se obračunajo po vsakokratnem veljavnem ceniku izvajalca, ki mora biti primerljiv s 

cenami na tržišču. 

7. člen  

Poleg najpogosteje uporabljenih artiklov in opravljenih del, si naročnik pridržuje pravico naročati 

tudi druge materiale in naročiti dodatna opravila, ki jih potrebuje za svoje delo.  

 

8. člen 

Izvajalec se zaveže opozoriti oz. seznaniti naročnika z objektivnim stanjem elementov in 

predlagati popravila in izboljšave ob zavezi, da ne bo zavajal naročnika z informacijami in predlogi 
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izvedbe popravil, ki bi z nepotrebnimi in dodatnimi deli podražila izvajanje storitev po tem 

okvirnem sporazumu. Izvajalec je obvezno dolžan poskrbeti za ustrezno varstvo, oziroma 

organizacijo varstva pri delu tako izvajalcev samih kot uslužbencev pošte, obiskovalcev oz. strank 

pošte in naključno mimoidoče. 

 

9. člen 

Izvajalec se zavezuje, da bo dela na objektu prilagodil razmeram na delovni enoti.  V kolikor del 

ne bo mogoče izvesti drugače, bo dela potrebno izvajal tudi ob sobotah popoldan, oz.  po 

potrebi tudi ob nedeljah. Dela v manjšem obsegu, ki ne motijo delovnega procesa v pošt. 

poslovalnicah, se lahko izvajajo tudi v času poslovanja pošte, ostala dela pa je potrebno izvajati 

izven delovnega časa pošt. Izvajalec je dolžan poskrbeti za zaščito obstoječe opreme, naprav, 

prostora ter odstranitev zaščite in izvedbo čiščenja po zaključku del. 

 

10. člen 

Spremembe ali odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala so dopustne le s pisnim 

soglasjem naročnika. 

 

11. člen 

Cene 

Cene so enake in razvidne iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki je priloga in sestavni del 

okvirnega sporazuma. Cene v ponudbi pokrivajo vse stroške, ki jih ima izvajalec z realizacijo 

naročila. 

 

Cena efektivne delovne ure za izvajanje steklarskih del je v pogodbenem obdobju fiksna, 

izražena v €, brez DDV in mora zajemati vse stroške (delo, delo izven delovnega časa,  zaščita 

prostora, opreme in naprav pred pričetkom del, morebitna postavitev odra) in stroške dostave 

materiala na naslov naročnika, odstranitev in deponijo odpadnega materiala, čiščenje po izvedbi 

del in vse ostale stroške, ki niso posebej opredeljeni, razen materiala.  

 

Cena intervencijske delovne ure je v pogodbenem obdobju fiksna, izražena v €, brez DDV in 

mora zajemati vse stroške (delo, delo izven delovnega časa, uporaba strojev in stroške dostave 

materiala na naslov naročnika odstranitev in deponijo odpadnega materiala, čiščenje po izvedbi 

del in vse ostale stroške, ki niso posebej opredeljeni, razen materiala. 

 

Delovna ura se obračuna od začetka del na izbrani pošti do zaključka del na izbrani pošti. 

 

Po preteku enega (1) leta od datuma začetka izvajanja storitev ali zadnje izvedene spremembe 

cen, lahko izvajalec ali naročnik predlagata spremembo (zvišanje ali znižanje) cen, glede na 

gibanje indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto. 

Predlog za spremembo cen pošljeta vsaj petnajst (15) dni pred predlaganim datumom za 

spremembo cen. Na podlagi prejetega predloga za spremembo cen pogodbeni stranki po 

predhodnih pogajanjih uskladita ceno največ do zvišanja ali znižanja indeksa rasti cen 

življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto. Pogodbeni 

stranki se zavežeta, da bosta spremembo cen izvedli oziroma potrdili s sklenitvijo aneksa k 

okvirnem sporazumu, v katerem se določi tudi datum veljavnosti novih cen. 

 

Porabljen material se obračuna po veljavnem ceniku izbranega ponudnika. Cene materiala morajo 

biti tržno primerljive. 

 



 4/10 

Strošek prevoza se zaračuna pavšalno glede na oddaljenost sedeža PE naročnika do objekta 

naročnika na katerem se opravlja storitev in vsebuje vse stroške prevoza izvajalca za vsakih 

prevoženih 10 km. Strošek prevoza se zaračunava sukcesivno po skupni oddaljenosti do objekta. 

Minimalni strošek prevoza je 10 km, zaokroževanje pa se izvaja na 5 km. 

 

Naročnik izbranemu ponudniku ne bo dovoljeval dodatnega zaračunavanja stroškov. 

 

Ponudba in ponudbeni predračun sta sestavni del in priloga tega okvirnega sporazuma.  

 

12. člen 

Plačilni pogoji 

 

Naročnik bo poravnal svoje obveznosti v roku 30 dni po prejemu računa. 

 

K računu mora biti priložen potrjen delovni nalog s strani pooblaščenega delavca naročnika, ki 

mora vsebovati naslednje podatke: lokacijo opravljene storitve, vrsto storitve iz ponudbenega 

predračuna, ime in priimek ter podpis izvajalca. Datum na računu ne sme biti starejši od datuma 

opravljene storitve. 

 

Na vsakem računu mora biti označen sklic na okvirni sporazum. 

 

Računi se izstavijo in pošljejo na naslov družbe, in sicer: Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 

2000 Maribor, najkasneje do 15. v mesecu za izvedeno dobavo v preteklem mesecu. 

 

 

13. člen 

Obveznosti izvajalca 

Izvajalec se obvezuje, da bo: 

 izvajal pogodbena dela pravilno, strokovno, vestno, korektno in kvalitetno, po potrjeni 

tehnični dokumentaciji, skladno s predpisi Republike Slovenije (zakoni, pravilniki, standardi in 

tehničnimi soglasji), ki veljajo za izvedbo pogodbenih del, skladno s predpisi, standardi in 

ostalo veljavno zakonodajo, ki je predvidena za tovrstne objekte,  

 da bo izvedel storitve v obsegu in na način, kot je določeno v ponudbi oziroma v skladu z 

dogovorom z naročnikom, ter da bo vseskozi sodeloval z naročnikom tako, da bo zagotovil 

učinkovito izvajanje storitev 

 uporabil materiale in vgrajeval proizvode, katerih skladnost je potrjena s certifikati, atesti ali je 

zanje izdano tehnično soglasje, za kar bo kot dokazilo naročniku še pred vgradnjo predložil 

ustrezno dokazno dokumentacijo, 

 za vgrajene proizvode predložil pripadajočo tehnično dokumentacijo in dokazno 

dokumentacijo, da delovna oprema in instalacije ustrezajo predpisanim varnostnim in 

zdravstvenim zahtevam, 

 od začetka izvajanja del do njihove izročitve primerno varoval izvršena dela ter materiale in 

opremo pred poškodbami, propadanjem in uničenjem; odgovornost za poškodbe, okvare in 

uničenje, ki bi se pojavila na delih izvajalca in materialih zaradi njegove krivde, bo nosil do 

končnega prevzema teh del izvajalec sam, 

 poskrbel za ustrezno varstvo pri delu in varstvo pred požarom in pri izvajanju posameznih 

delovnih opravil zagotovil ustrezno število naprav za gašenje požara, glede na njihovo 

značilnost in obseg,  

 da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva 

pri delu, varstva okolja, ustrezno zaščito sosednjih objektov ter cest in varstva pred požarom 
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ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno 

odgovornost, 

 izvajal pogodbena dela tako, da ne bo moten oziroma oviran delovni proces, 

 spoštoval hišni in požarni red naročnika, 

 zagotovil nadzor in vodenje svojih delavcev, 

 zagotovil strokovno vodstvo pri opravljanju del na objektu in zadostno število strokovno 

usposobljenih delavcev za pravočasno izvršitev del, 

 določil osebo, ki bo reševala morebitne reklamacije naročnika, 

 dela na posameznem objektu prilagodil razmeram na delovni enoti in v kolikor del ne bo 

mogoče izvesti drugače, bo dela izvedel tudi ob sobota popoldan oziroma po potrebni ob 

nedeljah 

 v primeru večjih vzdrževalnih del, katar to izhaja iz vsebine naročila, upošteval vse temeljne 

okolje zahteve, kot izhajajo iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS 102/2011 s 

spremembami in dopolnitvami) 

 po zaključku del odstranil iz objekta ves odpadni material, ki je ostal pri izvajanju prevzetih 

del, v kolikor izvajalec tega ne bi izvršil, to opravi naročnik na stroške izvajalca po dejanskih 

stroških, 

 vso dokumentacijo in podatke, ki si jih bo pridobil za in ob opravljanju nalog, ki so predmet te 

pogodbe, varoval kot poslovno skrivnost naročnika in 

 pridobil pisno soglasje naročnika, v kolikor bi želel izvedeno pogodbeno obveznost uporabiti 

kot referenco in 

 

14. člen 

Obveznosti naročnika 

Naročnik se zavezuje, da bo:  

 sodeloval z izvajalcem in pravočasno odločal o predlogih, pri katerih je odločitev naročnika 

osnova za izvedbo obveznosti po tem sporazumu 

 izvajalcu posredoval podatke, potrebne za izvedbo storitve 

 obveznost iz tega okvirnega sporazuma izpolnil v roku, določenem v tem okvirnem 

sporazumu 

 

Reklamacije in garancija 

15. člen 

Izvajalec jamči za kvaliteto materiala in izvedbo storitev. 

 

Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati objekt in opravljena dela in o morebiti ugotovljenih 

pomanjkljivostih, brez odlašanja z izjavo v skupnem prevzemnem zapisniku, obvestiti izvajalca. 

 

V kolikor naročnik ugotovi, da izpolnitev posamezne obveznosti iz okvirnega sporazuma ne 

ustreza dogovorjeni kakovosti in namenu, mora zahtevo po spremembi posredovati izvajalcu 

pisno. Ugotovljene pomanjkljivosti bo izvajalec odpravil v najkrajšem možnem roku oz. po 

dogovoru z naročnikom. V kolikor izvajalec v navedenem roku napak ne odpravi, lahko naročnik 

odda dela drugemu izvajalcu na račun izvajalca tega okvirnega sporazuma. 

 

V kolikor izvajalec posamezne obveznosti ne opravi v skladu z določili okvirnega sporazuma oz. 

dodatnimi naročnikovimi zahtevami, oziroma opusti pravočasno odpravo pomanjkljivosti, lahko 

naročnik takoj odstopi od okvirnega sporazuma, izvajalec pa ni upravičen do plačila oziroma je 

upravičen le do ustrezno zmanjšanega plačila. 

 

16. člen 
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Skrite napake so pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče odkriti z običajnim pregledom objekta. Na take 

pomanjkljivosti je naročnik upravičen opozoriti tudi kasneje, in sicer v roku 2 (dveh) let od 

prevzema objekta, pod pogojem, da izvajalca o tem opozori čim prej, najkasneje pa v enem 

mesecu od dneva, ko je pomanjkljivosti odkril. 

 

 

17. člen 

Izvajalec daje garancijo za kvaliteto materiala za obdobje dvanajstih (12)mesecev. Garancija prične 

teči z dnem, ko bo posamezen material vgrajen.  

 

Izvajalec daje garancijo za posamezno opravljeno storitev v trajanju dvanajstih (12) mesecev od 

dneva opravljene storitve.  

 

Izvajalec je dolžan v garancijskem roku popraviti in odstraniti vse pomanjkljivosti, ki bi se pojavile 

ob pravilni uporabi s strani naročnika. V tem primeru izvajalec nima pravice do plačila.  

 

Gradbeno vodstvo in nadzor 

18. člen 

Izvajalec je dolžan omogočiti naročniku stalen nadzor nad deli in kontrolo nad količino in 

kakovostjo uporabljenega materiala.  

 

      19. člen 

Izvajalec je odgovoren za izvajanje ukrepov s področja požarne varnosti ter varnosti in zdravja pri 

delu pri izvajanju del po tem okvirnem sporazumu. Prav tako je dolžan zagotoviti nadzor in 

vodenje svojih delavcev. 

 

      20. člen  

Izvajalec je po zaključku del z lokacije dolžan odstraniti ves odpaden material, ki je ostal pri 

izvajanju storitve. V kolikor izvajalec materiala ne bo odstranil, bo to na stroške izvajalca opravil 

naročnik sam, ali pa bo, prav tako na račun izvajalca, odstranitev materiala naročil drugemu 

izvajalcu. 

 

21. člen 

Pooblaščeni zastopnik izvajalca in odgovorni vodja pogodbenih del je …………, telefonska 

številka ……………. in številka mobilnega telefona …………… in e pošta …..(izpolni ponudnik). 

 

Kontaktne osebe naročnika so: 

- območje Kopra Miran Palčič, telefon: (05) 666 66 40 e-pošta: miran.palcic@posta.si 

- območje Nove Gorice Miran Palčič, telefon: (05) 666 66 40 e-pošta: miran.palcic@posta.si 

- območje Murske Sobote Franc Kerenc, telefon: (02) 449 2715, e pošta:  

franc.kerenc@posta.si 

- Območje Novega mesta Dejan Guzej, telefon (03) 424 36 14, e pošta: dejan.guzej@posta.si 

 

Če se spremeni pooblaščena oseba naročnika ali izvajalca, se o tem drugo pogodbeno stranko 

pisno obvesti in se v obvestilu navede, od kdaj naprej se sprememba upošteva. Pogodbeni stranki 

se odpovedujeta sklepanju dodatka iz tega naslova. 

 

 

22. člen 

Izvedba pogodbenih obveznosti s podizvajalci 

mailto:franc.kerenc@posta.si
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(v kolikor bo izvajalec sodeloval s podizvajalci, ki bodo na podlagi 94. člena ZJN-3 zahtevali 

neposredno plačilo,  se v čistopisu sporazuma izpiše ta člen) 

Izvajalec bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti po tem okvirnem sporazumu sodeloval z 

naslednjimi podizvajalci, ki na podlagi 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredno plačilo s strani 

naročnika: (izpolni ponudnik v primeru, da že v fazi oddaje ponudbe razpolaga z zahtevami svojih 

podizvajalcev za neposredna plačila) 

 ……………………..……………………………...…….….(polni naziv in naslov podizvajalca)  

 ……………………..……………………………….…….. .(polni naziv in naslov podizvajalca) 

 

Vrsta del, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih bodo izvedli podizvajalci, je izvajalec 

navedel v obrazcu »Podatki o podizvajalcu«. 

 

Izvajalec v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) pooblašča naročnika, da na 

podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje 

navedenim podizvajalcem.  

 

Izvajalec je dolžan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije 

svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. 

 

Soglasje podizvajalca na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo 

terjatev do izvajalca, je priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma. 

 

Naročnik bo od glavnega izvajalca v primeru, da neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, 

zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo 

pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali 

storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 

 

23. člen 

Dovolilnica 

 

Naročnik bo omogočil izvajalčevim zaposlenim nadzorovan fizični dostop do kapacitet naročnika 

v skladu s sprejetimi varnostnimi politikami naročnika, na osnovi dovolilnice za vstop, ki jo bo 

izdal v skladu z notranjimi pravili. Izvajalec bo pred podpisom okvirnega sporazuma sporočil 

seznam izvajalčevih oseb, ki bodo izvajale storitve v naročnikovih podatkovnih centrih  (v 

nadaljevanju: seznam oseb). Seznam oseb mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek, 

osebni dokument, št. le-tega, podjetje pri katerem je zaposlen in namen vstopa. Na osnovi 

popolnega seznama oseb bo izdana dovolilnica za vstop. Ob fizičnem vstopu se osebe z izdano 

dovolilnico identificirajo z osebnim dokumentom pri varnostniku oz. receptorju.  

 

Dovolilnica za vstop in seznam delavcev sta prilogi k tej pogodbi. 

 

 

24. člen 

Pogodbena kazen 

V primeru, da izvajalec po lastni krivdi pogodbenih obveznosti okvirnega sporazuma ne izpolni v 

roku, predvidenem za izvedbo posamezne vrste popravil v okvirnem sporazumu, (izpolnitev z 

zamudo), mora plačati pogodbeno kazen v višini petih (5) promilov pogodbene vrednosti 

posameznega naročila za vsak dan zamude. V kolikor izvajalec po lastni krivdi pogodbenih 

obveznosti okvirnega sporazuma ne izpolni v roku, v odzivnem času za interventna popravila, 

predvidenem s tem okvirnim sporazumom (izpolnitev z zamudo), mora plačati pogodbeno kazen 
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v višini petih (5) promilov vrednosti posameznega naročila za vsako uro zamude. Skupni znesek 

zaračunane pogodbene kazni ne sme presegati petnajstih (15) odstotkov vrednosti posameznega 

naročila. Naročnik bo ob prevzemu izpolnitve obveznosti izrecno izjavil, da si pridržuje pravico do 

pogodbene kazni, če bo izvajalec z izpolnitvijo pogodbene obveznosti zamujal.  

Če bi izvajalec z izpolnitvijo pogodbene obveznosti zamujal, bo naročnik ob sprejemu izpolnitve 

obveznosti izrecno izjavil, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni. 

V primeru, da izvajalec po lastni krivdi pogodbenih obveznosti ne izpolni (neizpolnitev), mora 

plačati pogodbeno kazen v višini petnajstih (15) odstotkov vrednosti posameznega naročila. 

Naročnik bo izvajalca obvestil, ali zahteva izpolnitev pogodbene obveznosti ali plačilo pogodbene 

kazni, če izvajalec obveznosti ne bi izpolnil. 

Vsota pogodbene kazni se obračuna in se za plačilo izstavi račun. 

Če bi bila škoda, ki jo ima naročnik zaradi zamude izvajalca ali neizpolnitve obveznosti po krivdi 

izvajalca, večja od pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva pogodbeno kazen in razliko, ki 

presega pogodbeno kazen. 

 

25. člen 

Naročnik ima pravico brez odpovednega roka odstopiti od okvirnega sporazuma s pisnim 

obvestilom, če izvajalec nekvalitetno opravlja storitve, ne upošteva dogovorjenih rokov za izvedbo 

ali kako drugače krši določila tega okvirnega sporazuma. Naročnik bo izvajalcu pisno, s 

priporočenim pismom, poslal obvestilo o odstopu. Okvirni sporazum preneha veljati naslednji dan 

po prejemu odstopne izjave, v kolikor naročnik v izjavi ne zapiše kasnejšega datuma prenehanja 

veljavnosti okvirnega sporazuma. V kolikor izvajalcu pošiljke z odstopno izjavo iz kakršnegakoli 

razloga ni mogoče vročiti, se šteje, da je okvirni sporazum odpovedan s 15-tim dnem od dne 

oddaje pošiljke na pošti. Naročnik bo izvajalcu, ki mu bo odpovedal okvirni sporazum iz zgoraj 

navedenih razlogov, onemogočil sodelovanje na ostalih javnih razpisih naročnika v naslednjih treh 

(3) letih. 

 

Naročnik lahko kadarkoli brez razloga odstopi od okvirnega sporazuma, in sicer z odpovednim 

rokom enega (2) meseca. Naročnik bo izvajalca obvestil o odstopu z odstopno izjavo, poslano s 

priporočenim pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu odstopne 

izjave. V kolikor izvajalcu pošiljke z odstopno izjavo iz kakršnegakoli razloga ni mogoče vročiti 

preneha okvirni sporazum veljati en mesec po datumu, ko je bila pošiljka oddana na pošti. 

Izvajalec v primeru odstopa od okvirnega sporazuma po tem odstavku ni upravičen do 

odškodnine ali do kakršnegakoli drugega zahtevka. 

 

Okvirni sporazum preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali 

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

strani izvajalca okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 

 

Izvajalec v primeru naročnikovega odstopa od naročila po tem členu ni upravičen do odškodnine 

ali do kakršnegakoli drugega zahtevka. 

 

26. člen 

Ta okvirni sporazum je ničen, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke naročniku, 

njegovemu predstavniku ali posredniku da, obljubi ali ponudi kakšne nedovoljene koristi za 

pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad 

izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za druga ravnanja in opustitve, s katerimi je naročniku 
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povzročena škoda oziroma katerikoli pogodbeni stranki omogočena pridobitev nedovoljene 

koristi.  

 

27. člen 

Pogodbeni stranki nista odgovorni za katerokoli kršitev tega okvirnega sporazuma, če je 

nezmožnost izpolnjevanja tega okvirnega sporazuma ter njegovih posameznih določil posledica 

nepredvidenih ali nepričakovanih dogodkov, ki so splošno znani kot višja sila oziroma pomenijo 

višjo silo v skladu z veljavno zakonodajo in ki niso odvisni od volje strank ter jih stranki nista mogli 

pričakovati, preprečiti ali odvrniti. Vsaka pogodbena stranka je dolžna o nastopu takega dogodka 

nemudoma pisno obvestiti nasprotno stranko. 

 

28. člen  

Vse medsebojne komunikacije strank okvirnega sporazuma se bodo štele za pravno zavezujoče, 

če bodo izvedene v pisni obliki, ki je poslana s knjiženo oziroma priporočeno pošto. Pri tem se 

stranki tega okvirnega sporazuma izrecno dogovorita, da za pravno zavezujočo obliko 

komunikacije šteje tudi komunikacija glede posameznega naročila (storitve po tem okvirnem 

sporazumu) in njegove izvedbe v elektronski obliki z uporabo elektronskih sporočil s strani 

odgovornih oseb pogodbenih strank oziroma drugih pooblaščenih oseb pogodbenih strank, ki so 

razkrite. Pri tem se bo štelo, da sporočilo učinkuje zoper drugo pogodbeno stranko na dan, ko je 

bilo tej stranki dostavljeno in ga je prejela, ali je bilo prvič sprejeto po elektronski poti. Stranki 

okvirnega sporazuma se izrecno dogovorita, da elektronska komunikacija ne velja za odstop od 

okvirnega sporazuma, ki ga morata stranki poslati s priporočeno pošto. 

Stranki okvirnega sporazuma se izrecno dogovorita, da se v primeru kakršnihkoli nejasnosti pri 

izvajanju tega okvirnega sporazuma smiselno uporabljajo določila razpisne dokumentacije. 

 

29. člen 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za urejanje razmerij iz tega okvirnega sporazuma, v 

kolikor niso drugače urejena, uporabljale splošne uzance na gradbenem področju in zakon, ki 

ureja obligacijska razmerja.  

V primeru kakršnihkoli nejasnosti pri izvajanju tega okvirnega sporazuma, se upoštevajo določbe 

razpisne dokumentacije. 

 

30. člen 

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve tega okvirnega 

sporazuma, ki se dogovorijo in uredijo pisno v obliki aneksov k temu okvirnemu sporazumu. V 

primeru, da se spremembe in dopolnitve tega okvirnega sporazuma ne uredijo s pisnim aneksom 

k temu okvirnemu sporazumu, se šteje, da predlagane spremembe in dopolnitve niso veljavne. 

 

31. člen 

Stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno, v kolikor pa to ne bo mogoče, je za njihovo 

reševanje pristojno sodišče v Mariboru.  

 

32. člen 

Okvirni sporazum začne veljati po podpisu obeh pogodbenih strank ter velja in se uporablja za 

obdobje: 

- Sklop 1: PE KP-območje Kopra, velja od 1.12.2018 do 30.11.2022 

- Sklop 2: PE KP-območje Nove Gorice, velja od 1.12.2018 do 30.11.2022 

- Sklop 3: PE MB-območje Murske Sobote, velja od 16.6.2019 do 30.11.2022 

- Sklop 4: PE CE-območje Novega mesta, velja od 1.12.2018 do 30.11.2022 
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Sestavljena je v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) 

izvod.  

 

(Izpolni ponudnik) 

…………., ………………. Maribor, …….. 

  

IZVAJALEC: 

 

NAROČNIK: 

POŠTA SLOVENIJE d. o. o. 

 

 

 


