
 

 

Ponudnik predloži vzorec okvirnega sporazuma v 1. fazi v razdelek »Druge priloge«. 

      

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA 

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

matična številka 5881447, ki jo zastopa ……………………………….……………, v nadaljevanju: 

naročnik 

 

in  

 

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

identifikacijska številka ………………..…………., matična številka ……………………………, ki jo zastopa 

direktor ……………..………………….., v nadaljevanju: izvajalec (izpolni ponudnik) 

 

skleneta 

 

OKVIRNI SPORAZUM št.. ……………………. /…. 

 

1. člen 

Uvodna določba 

 

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji z objavo in z 

odločitvijo št. …………….. (izpolni naročnik) z dne …………., sprejeto na podlagi poročila o oddaji 

javnega naročila št. (izpolni naročnik) z dne …………., izbral izvajalca, upoštevajoč določila zakona, 

ki ureja javno naročanje in Pravilnika o izvajanju naročil. 

 

2. člen 

Predmet okvirnega sporazuma 

 

Predmet okvirnega sporazuma je izgradnja in najem optičnih vlaken (v nadaljevanju: storitev) na 

osnovi podanih tehničnih specifikacij do posameznih lokacij, in sicer po sklopih (glede na 

posamezni sklop): 

 

 

Optično vlakno Enota mere Količin

a 

1 2 3 

SKLOP 1:   

Najem optičnih vlaken UPR-PLCMB Kpl 1 

SKLOP 2:   

Najem optičnih  vlaken UPR-PLCMB Kpl 1 

SKLOP 3:   

Najem optičnih vlaken UPR-PLCMB Kpl 1 

SKLOP 4:   

Najem optičnih vlaken UPR-PEMB Kpl 1 

SKLOP 5:   

Najem optičnih vlaken PLCMB-PEMB Kpl 1 

SKLOP 6:   

Najem optičnih vlaken UPR - NKBM Kpl 1 



  

SKLOP 7:   

Najem optičnih vlaken PLCMB-2117 Kpl 1 

SKLOP 8:   

Najem optičnih vlaken PLCLJ-PELJ Kpl 1 

SKLOP 9:   

Najem optičnih vlaken PLCLJ-PELJ Kpl 1 

SKLOP 10:   

Najem optičnih vlaken PELJ-EPPS Kpl 1 

SKLOP 11:   

Najem optičnih vlaken PLCLJ – MJU Kpl 1 

SKLOP 12:   

Najem optičnih vlaken PLCLJ-1111 Kpl 1 

SKLOP 13:   

Najem optičnih vlaken PLCLJ-1123 Kpl 1 

SKLOP 14:   

Najem optičnih vlaken PLCLJ-LS Kpl 1 

SKLOP 15:   

Najem optičnih vlaken PLCLJ-SIX  Kpl 1 

SKLOP 16:   

Najem optičnih vlaken PLCLJ-NKBM Kpl 1 

SKLOP 17:   

Najem optičnih vlaken PLCMB-PLCLJ Kpl 1 

SKLOP 18:   

Najem optičnih vlaken PLCMB-PLCLJ Kpl 1 

SKLOP 19:   

Najem optičnih vlaken PLCLJ-

PSLOGISTIKA 

Kpl 1 

SKLOP 20:   

Najem optičnih vlaken med 

priključno točko A in priključno 

točko B, glede na dodatne potrebe 

naročnika- izbor možnih 

ponudnikov, ki so tehnično ustrezni  

po 

povpraševa

nju 

 

 

Izvajalec po tem okvirnem sporazumu izrecno izjavlja, da je seznanjen s tem, da je naročnik za 

izvedbo storitev iz sklopa 20 sklenil okvirni sporazum z več ponudniki, ki izpolnjujejo tehnične 

pogoje naročnika. Naročnik bo za izvedbo posamezne storitve iz sklopa 20 naknadno, na podlagi 

meril, navedenih v razpisni dokumentaciji, izbral najugodnejšega ponudnika. (samo za sklop 20) 

 

Storitev po tem sporazumu obsega: 

• izgradnja priključka  

• najem optičnega vlakna 

• vzdrževanje optičnega vlakna 

 

Stranki tega okvirnega sporazuma se izrecno dogovorita, da naročnik izvajalcu odškodninsko ne 

odgovarja v primeru, da naroči manj storitev od zgoraj navedenih količin. 

 

Natančen opis storitev za posamezno lokacijo po tem okvirnem sporazumu je razviden iz 



  

tehničnih specifikacij naročnika, ki so priloga in sestavni del tega sporazuma. 

 

Ponudba izvajalca ter ponudbeni predračun sta sestavni del in priloga okvirnega sporazuma. 

 

3. člen 

Kraj, način in roki izvedbe storitev 

 

Izvajalec bo vse storitve izvajal v skladu s tehničnimi specifikacijami naročnika v obsegu in na 

lokacijah, ki so opredeljene za posamezen sklop, in sicer: 

 

SKLOP 1 

 Najem optičnih vlaken: 

 UPR – PLCMB: št. parov: 1 

Kraj in roki: 

o kraj: Uprava, Slomškov trg 10, Maribor (sistemski prostor klet) – PLC Maribor, Zagrebška 

cesta 106, Maribor (sistemski prostor I. nad.); 

o rok izvedbe: 30 dni po podpisu okvirnega sporazuma; 

o veljavnost in čas trajanja: za obdobje pet (5) let od podpisa okvirnega sporazuma. 

 

SKLOP 2 

 Najem optičnih vlaken: 

 UPR – PLCMB: št. parov: 1 

Kraj in roki: 

o kraj: Uprava, Slomškov trg 10, Maribor (sistemski prostor klet) – PLC Maribor, Zagrebška 

cesta 106, Maribor (sistemski prostor I. nad.); 

o rok izvedbe: 30 dni po podpisu okvirnega sporazuma 

o veljavnost in čas trajanja: za obdobje pet (5) let od podpisa okvirnega sporazuma. 

 

SKLOP 3 

 Najem optičnih vlaken: 

 UPR – PLCMB:  št. parov: 1 

Kraj in roki: 

o kraj: Uprava, Slomškov trg 10, Maribor (sistemski prostor klet) – PLC Maribor, Zagrebška 

cesta 106, Maribor (sistemski prostor I. nad.); 

o rok izvedbe: 30 dni po podpisu okvirnega sporazuma; 

o veljavnost in čas trajanja: za obdobje pet (5) let od podpisa okvirnega sporazuma. 

 

SKLOP 4 

 Najem optičnih vlaken: 

 UPR – PEMB:  št. parov: 1 

Kraj in roki: 

o kraj: Uprava, Slomškov trg 10, Maribor (sistemski prostor klet)  – PE Maribor, Partizanska 

cesta 54, Maribor (sistemski prostor pritličje); 

o rok izvedbe: 30 dni po podpisu okvirnega sporazuma; 

o veljavnost in čas trajanja: za obdobje pet (5) let od podpisa okvirnega sporazuma. 

 

SKLOP 5 

 Najem optičnih vlaken: 

 PLCMB – PEMB: št. parov: 1 



  

Kraj in roki: 

o  kraj: PLC Maribor, Zagrebška cesta 106, Maribor (sistemski prostor I. nad.) – PE Maribor,         

                    Partizanska cesta 54, Maribor (sistemski prostor pritličje); 

o  rok izvedbe: 30 dni po podpisu okvirnega sporazuma 

o veljavnost in čas trajanja: za obdobje pet (5) let od podpisa okvirnega sporazuma 

 

SKLOP 6 

 Najem optičnih vlaken: 

 UPR - NKBM:  št. parov: 1 

Kraj in roki: 

o kraj: Uprava, Slomškov trg 10, Maribor (sistemski prostor klet)   – NKBM, Ulica Vita     

       Kraigherja 4, Maribor (sistemski prostor NKBM); 

o rok izvedbe: 30 dni po podpisu okvirnega sporazuma 

o veljavnost in čas trajanja: za obdobje 5 (pet let) od podpisa okvirnega sporazuma 

 

SKLOP 7 

 Najem optičnih vlaken: 

 PLCMB – 2117:  št. parov: 1 

Kraj in roki: 

o kraj: PLC Maribor, Zagrebška cesta 106, Maribor (sistemski prostor I. nad.) – Pošta 2117, 

Pobreška cesta 18, Maribor (vozlišče na pošti); 

o rok izvedbe: 30 dni po podpisu okvirnega sporazuma 

o veljavnost in čas trajanja: za obdobje pet (5) let od podpisa okvirnega sporazuma 

 

SKLOP 8 

 Najem optičnih vlaken: 

 PLCLJ – PELJ:  št. parov: 1 

Kraj in roki: 

o kraj: PLC Ljubljana, Cesta mestni log 81, Ljubljana (sistemski prostor I. nad);  – PE Ljubljana, 

Čopova 11, Ljubljana (sistemski prostor klet); 

o rok izvedbe: 30 dni po podpisu okvirnega sporazuma 

o veljavnost in čas trajanja: za obdobje pet (5) let od podpisa okvirnega sporazuma 

 

SKLOP 9 

 Najem optičnih vlaken: 

PLCLJ – PELJ:  št. parov: 1 

Kraj in roki: 

o kraj: PLC Ljubljana, Cesta mestni log 81, Ljubljana (sistemski prostor I. nad);  – PE Ljubljana, 

Čopova 11, Ljubljana (sistemski prostor klet); 

o rok izvedbe: 30 dni po podpisu okvirnega sporazuma 

o veljavnost in čas trajanja: za obdobje pet (5) let od podpisa okvirnega sporazuma 

 

SKLOP 10 

 Najem optičnih vlaken: 

PELJ – EPPS:  št. parov: 1 

Kraj in roki: 

o kraj: PE Ljubljana, Čopova 11, Ljubljana (sistemski prostor klet) – EPPS, Stegne13a, 

Ljubljana (sistemski prostor EPPS); 

o rok izvedbe: 30 dni po podpisu okvirnega sporazuma 



  

o veljavnost in čas trajanja: za obdobje pet (5) let od podpisa okvirnega sporazuma 

 

SKLOP 11 

 Najem optičnih vlaken: 

PLCLJ – MJU:  št. parov: 1 

Kraj in roki: 

o kraj: PLC Ljubljana, Cesta mestni log 81, Ljubljana (sistemski prostor I. nad);  – MJU, 

Tržaška cesta 21, Ljubljana (sistemski prostor I. nad); 

o rok izvedbe: 30 dni po podpisu okvirnega sporazuma; 

o veljavnost in čas trajanja:za obdobje pet (5) let od podpisa okvirnega sporazuma 

 

SKLOP 12 

 Najem optičnih vlaken: 

PLCLJ – 1111:  št. parov: 1 

Kraj in roki: 

o kraj: PLC Ljubljana, Cesta mestni log 81, Ljubljana (sistemski prostor I. nad);  – Pošta 

1111,Tržaška cesta 68a, Ljubljana; 

o rok izvedbe: 30 dni po podpisu okvirnega sporazuma 

o veljavnost in čas trajanja: za obdobje pet (5) let od podpisa okvirnega sporazuma 

 

SKLOP 13 

 Najem optičnih vlaken: 

PLCLJ – 1123:  št. parov: 1 

Kraj in roki: 

o kraj: PLC Ljubljana, Cesta v Mestni log 81, Ljubljana (sistemski prostor I. nad) – Pošta 

1123, Cesta v Mestni log 55, Ljubljana 

o rok izvedbe: 30 dni po podpisu okvirnega sporazuma 

o veljavnost in čas trajanja: za obdobje pet (5) let od podpisa okvirnega sporazuma 

 

SKLOP 14 

 Najem optičnih vlaken: 

PLCLJ – LS:  št. parov: 1 

Kraj in roki: 

o kraj: PLC Ljubljana, Cesta v Mestni log 81, Ljubljana (sistemski prostor I. nad) – Loterija 

Slovenije, Gerbičeva ulica 99, Ljubljana (sistemski prostor) 

o rok izvedbe: 30 dni po podpisu okvirnega sporazuma 

o veljavnost in čas trajanja: za obdobje pet (5) let od podpisa okvirnega sporazuma . 

 

SKLOP 15 

 Najem optičnih vlaken: 

PLCLJ – SIX:  št. parov: 1 

Kraj in roki: 

o kraj: PLC Ljubljana, Cesta v Mestni log 81, Ljubljana (sistemski prostor I. nad) – Arnes, 

Tehnološki park 18, Ljubljana (Vozlišče SIX) 

o rok izvedbe: 30 dni po podpisu okvirnega sporazuma 

o veljavnost in čas trajanja: za obdobje pet (5) let od podpisa okvirnega sporazuma  

 

SKLOP 16 

 Najem optičnih vlaken: 



  

PLCLJ – NKBM:  št. parov: 1 

Kraj in roki: 

o kraj: PLC Ljubljana, Cesta mestni log 81, Ljubljana (sistemski prostor I. nad);  – NKBM 

Ljubljana, Tržaška cesta 134, Ljubljana (sistemski prostor NKBM (bivši PBS)); 

o rok izvedbe: 30 dni po podpisu okvirnega sporazuma 

o veljavnost in čas trajanja: za obdobje pet (5) let od podpisa okvirnega sporazuma 

 

 

SKLOP 17 

 Najem optičnih vlaken: 

PLCMB - PLCLJ:  št. parov: 1 

Kraj in roki: 

o kraj: PLC Maribor, Zagrebška cesta 106, Maribor (sistemski prostor I. nad) - PLC Ljubljana, 

Cesta v Mestni log 81, Ljubljana (sistemski prostor I. nad); 

o rok izvedbe: 60 dni po podpisu okvirnega sporazuma 

o veljavnost in čas trajanja: za obdobje pet (5) let od podpisa okvirnega sporazuma 

 

SKLOP 18 

 Najem optičnih vlaken: 

PLCMB - PLCLJ:  št. parov: 1 

Kraj in roki: 

o kraj: PLC Maribor, Zagrebška cesta 106, Maribor (sistemski prostor I. nad) - PLC Ljubljana, 

Cesta v Mestni log 81, Ljubljana (sistemski prostor I. nad); 

o rok izvedbe: 60 dni po podpisu okvirnega sporazuma 

o veljavnost in čas trajanja: za obdobje pet (5) let od podpisa okvirnega sporazuma 

 

SKLOP 19 

 Najem optičnih vlaken: 

 PLCLJ – PSLOGISTIKA:  št. parov: 1 

Kraj in roki: 

o kraj: PLC Ljubljana, Cesta v Mestni log 81, Ljubljana (sistemski prostor I. nad) – 

PSLOGISTIKA, Brnčičeva ulica 45, Ljubljana-Črnuče (sistemski prostor PSLOGISTIKA, vozlišče 

Pošta); 

o rok izvedbe: 45 dni po podpisu okvirnega sporazuma 

o veljavnost in čas trajanja: za obdobje pet (5) let od podpisa okvirnega sporazuma 

 

SKLOP 20 

 Najem optičnih vlaken: 

Zajema najem optičnih vlaken, med priključno točko A in priključno točko B, glede na dodatne 

potrebe naročnika. V tem sklopu se naredi izbor možnih ponudnikov, ki so tehnično 

ustrezni. 

Kraj in roki: 

o kraj: Priključna točka A – Priključna točka B; 

o rok izvedbe: 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika; 

o veljavnost in čas trajanja: za obdobje pet (5) let od podpisa okvirnega sporazuma 

 

Izvajalec mora z izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu pričeti takoj po podpisu okvirnega 

sporazuma ter storitev izvesti v roku, kot je predviden za posamezni sklop. 

 



  

  

 

4. člen 

Cene 

 

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

sporazuma. Cene so fiksne in izražene v evrih (EUR) brez davka na dodano vrednost DDV, vsi 

stroški so vračunani v ceni. Cene v ponudbi morajo pokrivati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z 

realizacijo naročila. 

 

Cena mora vsebovati:  

- priključnino (vse kar zajema izgradnjo priključnih točk na strani naročnika, strošek priključitve); 

- mesečno naročnino; 

- vse stroške. 

 

Naročnik izvajalcu ne dovoljuje dodatnega zaračunavanja. 

 

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. 

 

            5. člen 

     Kvaliteta 

 

Izvajalec se obveže, da bo na strani naročnika zagotovil optični delilnik, zaključil optično povezavo 

na lokacijah, ki so razvidne iz tehnične specifikacije naročnika, ter predal optične meritve celotne 

trase (konektor-konektor) naročniku. 

 

Izvajalec se obveže, da razpolaga vsaj z dvema (2) strokovnjakom, specializiranim za upravljanje z 

optičnim omrežjem, ter da bo zagotavljal stalno dežurno službo za odpravljanje napak na 

delovanju omrežja.  

 

Izvajalec mora zagotoviti prioritetno tehnično podporo štiriindvajset (24) ur, sedem (7) dni v 

tednu. Napake pri nedelovanju optične povezave bo naročnik sporočal preko enega izmed 

komunikacijskih kanalov izvajalca: 

- telefonska številka izvajalca: ……………………………… 

- spletnega mesta: ………………………………………….... 

- email naslova: ……………………………………………… 

- telefaks številka:  ……………………………..…………….. 

 

Izvajalec bo naročnika obveščal o predvidenih izpadih vsaj sedem (7) delovnih dni pred 

načrtovanimi izpadi na vsaj dva komunikacijska kanala (telefon, email, …), v skladu z dogovorom z 

naročnikom. 

  
 



  

 

 

6. člen 

Reklamacije 

 

V kolikor bo naročnik ugotovil napako, ki je nastala v zvezi z opravljeno storitvijo, bo to ugotovitev 

pisno, po e-mailu ali po telefonu posredoval izvajalcu. Izvajalec se zaveže, da bo pomanjkljivosti 

odpravil takoj oziroma najkasneje v roku štirih (4) ur od prejema reklamacije,razen v primerih, ko 

je narava napake takšna, da to ne dopušča (npr. višja sila). 

 

                                  7. člen 

Vzdrževanje optičnih vlaken 

 

Izvajalec mora vzdrževati optična vlakna in zagotavljati njihovo kvaliteto v skladu z mednarodnimi 

tehničnimi standardi. Redno vzdrževanje mora izvajalec napovedati vsaj deset (10) dni pred 

pričetkom. Izpad uporabe zaradi rednega vzdrževanja ne šteje za izpad uporabe storitev. Redno 

vzdrževanje se izvajalec zaveže izvajati izven rednega delovnega časa. 

 

O načrtovanih prekinitvah bo izvajalec naročnika obvestil pisno vsaj sedem (7) delovnih dni pred 

prekinitvijo ter od naročnika za prekinitev pridobil pisno soglasje. Pisna obvestila o načrtovanih 

prekinitvah bo naročnik posredoval med …… in ……. uro delovnega dne. 

 

Naročnik bo soglasje za prekinitev posredoval najkasneje pet (5) delovnih dni pred načrtovano 

prekinitvijo oziroma dva (2) delovna dneva po prejemu obvestila. 

 

                                8. člen 

Plačilni pogoji 

 

Naročnik se zaveže, da bo obveznost iz tega okvirnega sporazuma poravnal na transakcijski račun 

izvajalca v roku 30 (trideset) dni po prejemu računa. Med strankama je bilo dogovorjeno 

predčasno plačila s cassa skontom, in sicer v roku ….. dni po prejemu računa. (v primeru dogovora 

o plačilu cassa sconto). 

 

Datum na računu ne sme biti starejši od datuma opravljene storitve. Na računu mora biti označen 

sklic na številko okvirnega sporazuma (……………..).Priloga računa je potrjena dobavnica s strani 

naročnika. 

 

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 ali se pošljejo 

preko aplikacije Poštar, kjer se mora izvajalec predhodno registrirati. 

 

9. člen 

Obveznosti izvajalca 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo: 

- storitve izvedel v obsegu in na način, kot je določeno v razpisni dokumentaciji, ponudbi oz. v 

skladu z zahtevami in dogovorom naročnika, 



  

- pri sami izgradnji optične povezave sprejel vse tehnično utemeljene in smiselne predloge 

naročnika ter dodatne usmeritve, z namenom zagotovitve ustrezne fizične neodvisnosti obeh 

optičnih tras, kjer se to zahteva; 

- izvajal pogodbena dela pravilno, strokovno, korektno in kvalitetno, z vsemi tehničnimi predpisi 

ter pravili stroke, 

- zagotovil nadzor in vodenje svojih delavcev, 

- prevzel odgovornost za delovno disciplino in dokazano škodo, ki bi jo povzročili njegovi delavci,  

- da se bo pri vstopu v poslovne prostore Pošte Slovenije d.o.o. seznanil s požarnim redom pošte 

in njegovimi določili, 

- da samovoljno ne bo posegal v ostale naprave/opremo na objektu, ki niso predmet izvajanja del, 

- da bo takoj obvestil kontaktno osebo naročnika ali varnostnika na objektu, v primeru kakršnih 

koli nepredvidenih dogodkov, ki so nastali na objektu zaradi oziroma pri izvajanju del, 

- določil kontaktno osebo, ki bo zagotavljala strokovno in pravočasno izvedbo naročil in reševala 

morebitne reklamacije naročnika, 

- pridobil pisno soglasje naročnika, če bi želel izvedeno obveznost uporabiti za svoje reference, 

 

 

                              10. člen 

Obveznosti naročnika 

 

Naročnik se obvezuje, da bo pravočasno poravnal pogodbene obveznosti, kot tudi, da bo izvajalcu 

omogočil, da v prostorih naročnika za potrebe izvedbe pogodbene obveznosti, namesti optični 

delilnik.  

 

  11. člen 

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

 

Originalno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izvajalec, ne glede na 

vrednost ponudbe, predložil najkasneje v desetih dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10 % 

skupne ponudbene vrednosti brez DDV v €. Skupna ponudbena vrednost je vsota vseh 

ponudbenih vrednosti posameznih sklopov, za katere je ponudnik izbran. 

 

Okvirni sporazum postane veljaven pod pogojem, da izvajalec predloži garancijo za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti. 

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po preteku 

veljavnosti okvirnega sporazuma. 

 

Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: 

- če se bo izkazalo, da naročilo ni izvedeno v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in 

okvirnega sporazuma, 

- če izvajalec po zaključku del v določenem roku ne bo predložil bančne garancije za odpravo 

napak v garancijski dobi. 

 

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih 

obveznosti ponudnika do podizvajalcev. 

 

Bančna garancija mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo 

Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. 



  

 

 

                               12. člen 

Izvedba pogodbenih obveznosti s podizvajalci 

 

(v kolikor bo izvajalec sodeloval s podizvajalci, 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 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. 

 

13. člen 

Pogodbena kazen 

 

V primeru, da izvajalec po lastni krivdi obveznosti iz tega okvirnega sporazuma ne izpolni v roku, 

predvidenem s tem okvirnim sporazumom (izpolnitev z zamudo), mora plačati pogodbeno kazen 

v višini petih (5) promilov skupne ponudbene vrednosti za vsak dan zamude. Znesek zaračunane 

pogodbene kazni ne sme presegati petnajstih (15) promilov skupne ponudbene vrednosti. 

 

Če bi izvajalec z izpolnitvijo obveznosti po tem okvirnem sporazumu zamujal, bo naročnik ob 

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

primeru, da izvajalec po lastni krivdi obveznosti po tem okvirnem sporazumu ne izpolni 

(neizpolnitev), mora plačati pogodbeno kazen v višini petnajstih (15) promilov skupne ponudbene 

vrednosti. 

 

Če izvajalec obveznosti ne bi izpolnil, ga bo naročnik obvestil, ali zahteva izpolnitev obveznosti po 

tem okvirnem sporazumu ali plačilo pogodbene kazni. 

 

Vsota pogodbene kazni se obračuna pri plačilu računa za storitve, opravljene z zamudo. V kolikor 

storitve ne bodo opravljene, se pogodbena kazen obračuna posebej in se za plačilo izstavi 

poseben račun. 



  

 

 

 

14. člen 

Požarna varnost in varnost in zdravje pri delu 

 

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. Izvajalec mora spoštovati določila hišnega in požarnega reda naročnika. 

 

15. člen 

  Poslovna skrivnost 

 

Izvajalec se obvezuje, da brez pisnega naročnikovega pristanka ne bo objavljal, posredoval 

tretjemu ali se okoriščal s pomočjo naročnikovih poslovnih skrivnosti ali zaupnih informacij, do 

katerih je imel kot izvajalec dostop v času veljave tega okvirnega sporazuma ali po njem. 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo vse informacije in podatke, ki jih bo prejel od naročnika ali bo do 

njih prišel na drug način v zvezi z opravljanjem dogovorjenih storitev, varoval kot poslovno 

skrivnost. O obveznosti varovanja poslovne skrivnosti mora izvajalec seznaniti vse svoje 

zaposlene, ki bodo opravljali storitve za naročnika. 

 

16. člen 

 

Osebni podatki za poslovno komunikacijo 

Stranki bosta za namene poslovnega komuniciranja na podlagi tega okvirnega sporazuma druga 

od druge izmenjali in obdelovali podatke o naročniku/izvajalcu oz. njunih kontaktnih 

osebah/skrbnikih okvirnega sporazuma. Te osebne podatke (npr. službeni elektronski naslov, ime 

in priimek kontaktne osebe/skrbnika okvirnega sporazuma, telefonska številka, ID računalnika pri 

elektronskem komuniciranju) stranki zakonito upravljata na podlagi sklenjenega okvirnega 

sporazuma (6. člen Uredbe GDPR).  

 

Ti osebni podatki ostanejo pod upravljavsko pravico obeh strank (vsaka za svoje zaposlene), 

medtem ko lahko nasprotna stranka kontakte oseb druge stranke upravlja in hrani samo tako 

dolgo, kot je to zakonsko obvezno z vidika vodenja in hranjenja poslovne dokumentacije skupaj z 

osebnimi podatki. Po preteku tega roka se stranki zavežeta osebne podatke z dokumentov 

anonimizirati oziroma prekriti/izbrisati, razen v primeru njihove trajne/arhivske hrambe.  

 

17. člen 

 

Izvajalec se pri izpolnjevanju obdelave osebnih podatkov po tem okvirnem sporazumu zaveže 

ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in jih obdelovati za namen in v obsegu kot je 

dogovorjeno s tem okvirnim sporazumom. 

 

Izvajalec odgovarja za škodo, ki je nastala naročniku zaradi kršitev tega okvirnega sporazuma ali 

relevantnih predpisov s področja varstva osebnih podatkov, povzročena s strani izvajalca. Ne 

odgovarja pa za škodo, ki je pri izpolnjevanju tega okvirnega sporazuma povzročena izključno s 

strani naročnika. Če je za nastalo škodo ali otežitev položaja izvajalca kriv tudi naročnik oziroma 

kdo drug, za katerega je naročnik odgovoren, se odškodninska odgovornost izvajalca temu 



  

sorazmerno zmanjša.  

 

V primeru kršitve določb zaupnosti (osebnih) podatkov ter varovanja in zavarovanja  (osebnih) 

podatkov s strani nezveste stranke, lahko zvesta stranka, od nezveste stranke, zahteva odpravo 

kršitev, za kar postavi primeren rok ali pa od okvirnega sporazuma takoj odstopi. 

 

 

18. člen 

Kriptiranje 

 

Stranki okvirnega sporazuma se dogovorita, da bosta pri elektronskem posredovanju podatkov 

poskrbeli za primerno stopnjo kriptiranja, in sicer: 

         v vsakem primeru, če posredovani podatki sodijo v kategorijo poslovne skrivnosti,  

         če tako določa zakon ali ju k temu zavezuje pogodba,  

         če se vsebine posreduje preko javnega omrežja in vsebujejo osebne podatke (zakonska 

določila), 

         če se podatki, ki so zaupne narave (niso dostopni javnosti) posredujejo preko javnih 

omrežij. 

 

19. člen 

Odstop od okvirnega sporazuma 

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

obvestilom v primeru, da izvajalec pogodbenih obveznosti ne izvršuje pravočasno in/ali kvalitetno 

ali kako drugače krši druga pogodbena določila. Naročnik bo izvajalca obvestil o odstopu z 

odstopno izjavo, poslano s priporočenim pismom po pošti. Okvirni sporazum preneha veljati 

naslednji dan po prejemu odstopne izjave, v kolikor naročnik v izjavi ne zapiše kasnejši datum 

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

kakršnegakoli razloga ni mogoče vročiti, preneha veljati okvirni sporazum z dnem, ko je bila 

pošiljka oddana na pošti. Izvajalec v tem primeru ni upravičen do kakršenkoli odškodnine. 

 

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

rokom 3 mesecev. Naročnik bo izvajalca obvestil o odstopu z odstopno izjavo, poslano s 

priporočenim pismom po pošti. Rok za odpoved okvirnega sporazuma začne teči naslednji dan po 

prejemu odstopne izjave. V kolikor odstopne izjave izvajalcu ni bilo moč vročiti šteje, da je 

odpovedni rok pričel teči z dnem oddaje priporočene pošiljke na pošto. Izvajalec v primeru 

odstopa od okvirnega sporazuma po tem odstavku ni upravičen do odškodnine ali do 

kakršnegakoli drugega zahtevka. 

 

Naročnik bo neizpolnjevanje obveznosti izvajalcu štel kot negativno referenco na ostalih javnih 

razpisih naročnika v naslednjih treh letih. 

 

Končne določbe 

 

20. člen 

 

Kontaktna oseba naročnika je Srečko Videčnik, telefonska številka 02 449 2820, elektronska pošta  

srecko.videcnik@posta.si. 



  

Kontaktna oseba izvajalca je ……………………………………, telefonska številka 

………………………………….. , elektronska pošta (izpolni ponudnik). 

 

 

 

21. člen 

 

Izvajalec je posredoval seznam delavcev, ki bodo izvajali storitve po tem okvirnem sporazumu. 

Naročnik izda za osebe iz seznama dovolilnico za vstop v poslovne prostore naročnika. Dovolilnica 

je priloga okvirnega sporazuma. 

 

22. 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 

povzročena škoda oziroma katerikoli pogodbeni stranki omogočena pridobitev nedovoljene 

koristi. 

 

23. člen 

 

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od 

naslednjih okoliščin: 

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev 

obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali  

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času 

izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

o plačilom za delo,  

o delovnim časom,  

o počitki,  

o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov 

delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno  

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami 

izrečena globa za prekršek, 

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še 

najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene 

kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v 

skladu s 94. členom ZJN-3 in določili tega okvirnega sporazuma v roku 30 dni od seznanitve s 

kršitvijo.  

 

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je okvirni sporazum 

razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno 

naročilo. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil izvajalca. Če 

naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se 

šteje, da je okvirni sporazum razvezan trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 

 

24. člen 

 



  

Stranki tega okvirnega sporazuma se dogovorita, da bosta za urejanje razmerij iz tega sporazuma, 

v kolikor niso drugače urejena, uporabljali zakon, ki ureja obligacijska razmerja. 

 

Vsaka stranka sporazuma 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. 

 

25. člen 

 

Morebitne spore iz tega okvirnega sporazuma bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v 

nasprotnem primeru je za reševanje sporov pristojno sodišče v Mariboru. 

 

26. člen 

 

Okvirni sporazum je sklenjen, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki okvirnega sporazuma in 

velja in se uporablja v obdobju petih (5) let od podpisa okvirnega sporazuma. 

 

 

27. člen 

 

Okvirni sporazum je sklenjen v dveh (2) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po 

en (1) izvod.  

 

 

……………, Maribor,  

  

IZVAJALEC: 

……………………. 

NAROČNIK: 

POŠTA SLOVENIJE d. o. o. 

 


