
 

 

VZOREC SPORAZUMA 

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

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

 

in  

 

………………………………………………………………..………………………….………………………………………. (naziv in naslov 

ponudnika), identifikacijska številka …………………….………., matična številka …………………..….., ki jo 

zastopa …………………………………………….., v nadaljevanju: dobavitelj (izpolni ponudnik) 

 

 

skleneta   

 

OKVIRNI SPORAZUM ŠT. 660000…………… 

 

(v sporazumu se izpiše sklop, za katerega je bil ponudnik izbran) 

 

1. člen 

Uvodna določba 

Naročnik je izvedel javno naročilo po postopku oddaje naročila s pogajanji z objavo in z odločitvijo 

št. …………………… z dne …………………, sprejeto na podlagi poročila o oddaji javnega naročila po 

postopku oddaje naročila male vrednosti št. …………………. z dne ……………………. izbral dobavitelja, 

upoštevajoč določila zakona, ki ureja javno naročanje in pravili o izvajanju naročil. 

 

2. člen 

Predmet sporazuma 

Predmet sporazuma je dobava rezervnih delov in potrošnega materiala za vozila in tovorne 

prikolice in dvokolesa (v nadaljevanju: blago) za obdobje štirih let, in sicer po sklopih: 

 

Sklop 1: generični rezervni deli in potrošni material za tovorna vozila in tovorne prikolice katerih 

največja dovoljena masa (NDM) presega 3.500 kg (predvsem vozila znamk Mercedes, Iveco, Renault 

Trucks , Man, Schwarzmüller in Krone), 

 

Sklop 2: generični rezervni deli in potrošni material za osebna in lahka gospodarska vozila, katerih 

največja dovoljena masa (NDM) ne presega 3.500 kg (predvsem vozila znamk Renault, Fiat in VW) 

in dvokolesa (predvsem znamke Piaggio in Tomos), ter akumulatorji in žarnice. 

 

vse skladno z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami naročnika in seznamom rezervnih delov iz 

razpisne dokumentacije.  

 

Naročnik ne more predvideti niti približnih količin rezervnih delov in potrošnega materiala ter, 

akumulatorjev in žarnic, ki jih bo potreboval v času trajanja okvirnega sporazuma, zato se stranki 

tega sporazuma dogovorita, da bo naročnik naročal le tiste vrste in količine blaga, katere bo v 

pogodbenem obdobju potreboval, vendar največ do višine zagotovljenih sredstev. 

 

Ponudba dobavitelja je priloga in sestavni del tega sporazuma. 



Rok, način in kraj dobave 

 

3. člen 

Dobavitelj bo blago dobavil sukcesivno v roku 24 ur po prejemu pisnega naročila, če bo to oddano 

med tednom oziroma v roku 48 ur za naročila, posredovana v soboto. V kolikor dobavitelj brez 

svoje krivde ne more dobaviti rezervnih delov, se rok podaljša, vendar ne dlje kot za dva (2) dni. 

Naročnik bo naročila posredoval pisno po elektronski pošti po vsakokratni zaznani potrebi, od 

ponedeljka do sobote med 7.00 in 15.00 uro. Dobava se izvede v roku 24 ur od prejema naročila za 

naročila, posredovana od ponedeljka do petka oz. v roku 48 ur za naročila, posredovana v soboto. 

 

Naročnik bo praviloma naročal rezervne dele in potrošni material pisno po elektronski pošti, z 

dostavo na njegov naslo, in sicer:  

 PLC Maribor, Zagrebška c. 106, Maribor (v glavnini naročil), 

 PLC Ljubljana, Cesta v Mestni log 81, Ljubljana, 

 PE Celje, Gaji 29, Celje, 

pridržuje pa si pravico, da tudi sam prevzame rezervne dele in potrošni material na dobaviteljevem 

naslovu na lastne stroške. Naročnik bo na oddajo naročila po potrebi zapisal tudi kraj dostave (kot 

na primer PLC Ljubljana ali PE Celje).  

  

Ob dostavi blaga bo dobavitelj izročil naročniku v podpis še pravilno izpolnjeno dobavnico, na 

kateri mora biti razvidna številka sporazuma, dobavljeno blago, njegova količina in vrednost. 

 

4. člen 

Če bo naročnik ugotovil, da blago kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni 

dokumentaciji, ga bo zavrnil. V tem primeru se šteje, da dobavitelj zamuja z dobavo. Enako velja, če 

bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki mora biti priložen. 

 

5. člen 

Cene 

 

Cene so enake kot v ponudbenem predračunu dobavitelja, ki je priloga in sestavni del tega 

sporazuma. Cene si fiksne, izražene v evrih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). Vsi stroški, ki 

jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila, so vračunani v ceno, in sicer: 

 

Cene generičnih rezervnih delov ter potrošnega materiala (velja za oba sklopa) so enake ceniku 

pooblaščenega prodajalca na dan prodaje blaga, upoštevajoč ponujeni popust.  

 

Ponujeni popust za generične rezervne dele ter potrošni material (velja za oba sklopa) je fiksen v 

celotnem pogodbenem obdobju in velja za rezervne dele iz celotnega prodajnega programa 

ponudnika. 

 

Cene zajemajo:  

o blago, 

o stroške pakiranja, embalaže, 

o dobavo in razkladanje blaga na naslovu naročnika,  

o vse morebitne druge stroške, ki jih ima dobavitelj z izvedbo naročila.  

 



Naročnik dobavitelju ne bo dovoljeval dodatnega zaračunavanja. 

 

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

lahko dobavitelj 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 stranki po predhodnih pogajanjih uskladita 

ceno največ do zvišanja ali znižanja indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega 

urada RS za preteklo leto. Stranki se zavežeta, da bosta spremembo cen izvedli oziroma potrdili s 

sklenitvijo aneksa k okvirnemu sporazumu, v katerem se določi tudi datum veljavnosti novih cen. 

 

6. člen 

Plačilni pogoji 

Naročnik bo dobavitelju nakazal plačilo za opravljeno dobavo blaga na transakcijski račun v roku 30 

(trideset) dni od prejema računa, ki ga bo dobavitelj izdal po podpisanem prevzemu blaga.  Priloga 

računa je s strani naročnika podpisana dobavnica za dobavljeno blago. Datum na računu ne sme 

biti starejši od datuma dobave blaga. Na računu mora biti označen sklic na številko sporazuma št. 

……………………………. 

 

Ponudnik mora pošiljati račune v e-obliki, opremljene s podatki za vsako posamezno lokacijo 

posebej. Izbrani ponudnik bo prejel s strani naročnika Navodila za pripravo in oblikovanje dobavnic 

za elektronski uvoz podatkov.  

 

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 dobavitelj predhodno registrirati. 

 

7. člen 

Obveznosti dobavitelja 

Dobavitelj se obvezuje, da bo: 

 obveznost opravil kvalitetno in korektno, v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke, 

 dobavil blago, ki ustreza tehničnim zahtevam naročnika in standardom, veljavnim v Evropski 

uniji, 

 določil osebo, ki bo pooblaščena za zagotavljanje strokovne in pravočasne izvedbe naročila ter 

reševanje morebitnih reklamacij s strani naročnika, 

 vse informacije in podatke naročnika varoval kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju 

pogodbenega razmerja, 

 da bo ponudil garancijske roke, kot jih ponujajo proizvajalci blaga, 

 da bo reševal reklamacije v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v treh (3) dneh od 

prejema reklamacije, 

 da bo spoštoval in upošteval požarni red naročnika, 

 pridobil pisno soglasje naročnika, v kolikor bo želel izvedeni posel uporabiti kot referenco. 

 

 

 

 

 



8. člen 

Obveznosti naročnika 

 

Naročnik se obvezuje, da bo za opravljeno dobavo podpisal dobavnico in pogodbene obveznosti 

poravnal v roku iz tega sporazuma. 

 

9. člen 

Izvedba pogodbenih obveznosti s podizvajalci 

(če bo dobavitelj sodeloval s podizvajalci, ki bodo na podlagi 94. člena ZJN-3 zahtevali neposredno 

plačilo, se v podpisni verziji sporazuma izpiše ta člen) 

 

Dobavitelj 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 dobavitelj 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 dobavitelj 

navedel v obrazcu »Podatki o podizvajalcu«. 

 

Dobavitelj v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju pooblašča naročnika, da na podlagi 

potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje navedenim podizvajalcem.  

 

Dobavitelj 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 dobavitelja poravna podizvajalčevo 

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

 

10. člen 

Garancija 

Dobavitelj daje garancijo za originalne rezervne dele za dobo, kot jo ponuja proizvajalec blaga. 

Dobavitelj daje garancijo za generične rezervne dele za dobo, ki je enaka garancijski dobi, ki jo nudi 

proizvajalec za enak originalni rezervni del. 

 

Garancijski roki tečejo od dneva podpisa dobavnice. Če bo blago v garancijskem roku zamenjano 

ali bistveno popravljeno začne teči garancijski rok znova. 

 

11. člen 

Pogodbena kazen 

V primeru, da dobavitelj po lastni krivdi pogodbenih obveznosti ne izpolni v roku, predvidenem s 

tem sporazumom (izpolnitev z zamudo), mora plačati pogodbeno kazen v višini desetih odstotkov 

(10%) vrednosti posameznega naročila za vsak dan zamude. Znesek skupaj zaračunane pogodbene 

kazni ne sme presegati petdesetih odstotkov (50%) vrednosti posameznega naročila.  



Stranki okvirnega sporazuma se izrecno in nepreklicno dogovorita, da v primeru dobaviteljeve 

zamude z izpolnitvijo obveznosti po tem okvirnem sporazumu, dobavitelj ob sprejemu izpolnitve ni 

potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni in se pogodbena 

kazen lahko obračuna v skladu z določili tega okvirnega sporazuma ob vsaki zamudi brez 

posebnega obvestila. 

 

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

plačati pogodbeno kazen v višini petdesetih odstotkov (50%) vrednosti posameznega naročila. Če 

dobavitelj obveznosti ne bi izpolnil, ga bo naročnik obvestil, ali zahteva izpolnitev pogodbene 

obveznosti ali plačilo pogodbene kazni. 

 

Naročnik v primeru nastanka terjatve iz naslova pogodbene kazni do izvajalca po tej pogodbi, iz 

računovodskih razlogov za plačilo le-te izstavi račun. 

 

12. člen 

Reklamacije 

Naročnik je dolžan opraviti količinski prevzem blaga takoj po dobavi, kakovostnega pa v roku osem 

(8) dni po dobavi ter o morebitnih pomanjkljivostih obvestiti dobavitelja takoj, ko opazi napako. V 

primeru dobave neustreznega oz. nekvalitetnega blaga bo naročnik blago zavrnil, dobavitelj pa bo 

z dobavo v zamudi. Skrite napake bo naročnik sporočil dobavitelju takoj, ko jih bo opazil, vendar 

najpozneje v treh (3) dneh od ugotovitve napake. 

 

Dobavitelj mora odpraviti pomanjkljivosti takoj po dobavi oz. najkasneje v roku treh (3) dneh od 

prejema pisne reklamacije. Če dobavitelj ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem času, 

odgovarja naročniku za škodo, ki bi jo utrpel. 

 

13. člen 

Odstopno upravičenje 

V primeru, da dobavitelj obveznosti ne izvršuje pravočasno in/ali kvalitetno ali kako drugače krši 

druga določila okvirnega sporazuma, ga bo naročnik na v to pisno (po elektronski poti) opozoril  in 

mu postavil dodatni rok osem dni za odpravo kršitev.  

 

V primeru, da dobavitelj kljub opozorilu in dodatnemu roku za odpravo kršitev, ne preneha in/ali 

ne odpravi kršitev obveznosti po tem okvirnem sporazumu, ima naročnik pravico brez 

odpovednega roka s pisnim obvestilom odstopiti od okvirnega sporazuma. 

 

Naročnik bo dobavitelja obvestil o odstopu z odstopno izjavo, poslano s priporočenim pismom po 

pošti. Okvirni sporazum preneha veljati naslednji dan po prejemu odstopne izjave, razen če 

naročnik v izjavi zapiše kasnejši datum prenehanja veljavnosti okvirnega sporazuma. V kolikor 

izvajalcu pošiljke z odstopno izjavo iz kakršnegakoli razloga ni mogoče vročiti, preneha okvirni 

sporazum veljati osmi dan po dnevu, ko je bila pošiljka oddana na pošti.  

 

Naročnik bo dobavitelju, če bo odstopil od okvirnega sporazuma po tem členu, 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 1 (enega) meseca. Naročnik bo dobavitelja 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. Če odstopne izjave dobavitelju ni moč vročiti šteje, da je odpovedni rok 

pričel teči z dnem oddaje priporočene pošiljke na pošto.  

 

Dobavitelj v primeru odstopa od okvirnega sporazuma po določbah tega člena ni upravičen do 

odškodnine ali do kakršnegakoli drugega zahtevka. 

 

14. člen 

Razvezni pogoj 

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 dobavitelja ali podizvajalca ali  

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju 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 dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene 

kršitve pri podizvajalcu dobavitelj 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 dobavitelja. 

 

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. 

 

15. člen 

  Višja sila     

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

nezmožnost izpolnjevanja okvirnega sporazuma ali 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 stranka je dolžna o nastopu takega dogodka nemudoma 

pisno obvestiti nasprotno stranko. 

 

 

 



Končne določbe 

16. člen 

 

Skrbnik okvirnega sporazuma je naročnika je………………., telefonska številka ………………. in 

elektronski naslov: …………………………., ter delni skrbniki po PE so za:  

- PLC Maribor: ………….., telefonska številka ……………….., …………….., telefonska številka ………………. 

in ………………………, telefonska številka ………………….,  

- PLC Ljubljana: …………………….., telefonska številka ………………………… in  

- PE Celje: ……………………….., telefonska številka …………………….. in …………….., telefonska številka  

…………….………... 

 

Kontaktna oseba dobavitelja je ……….………………………………………….…………….., telefonska številka 

…………….………………….…... in elektronski naslov …………………………………………………… (izpolni ponudnik) 

 

Stranki okvirnega sporazuma bosta za namene poslovnega komuniciranja na podlagi tega 

okvirnega sporazuma druga od druge izmenjali in obdelovali podatke o naročniku/dobavitelju oz. 

njunih kontaktnih osebah/skrbnikih okvirnega sporazuma (npr. zaposlenih pri naročniku/izvajalcu, 

njegovih pogodbenih partnerjev). Te osebne podatke (službeni elektronski naslov, ime in priimek 

kontaktne osebe/skrbnika okvirnega sporazuma, telefonska številka, IP računalnika zaposlenega, 

ipd.) stranki okvirnega sporazuma zakonito upravljata na podlagi te pogodbe (6. člen Splošne 

uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu osebnih podatkov št. 216/679).  

 

Ti osebni podatki ostanejo pod upravljavsko pravico stranke, pri kateri so osebe zaposlene, 

medtem ko jih nasprotna stranka sme upravljati in hraniti 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 

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

bodo izvedene v pisni obliki, ki je poslana s priporočeno pošto. Pri tem se stranki okvirnega 

sporazuma izrecno dogovorita, da za pravno zavezujočo obliko komunikacije šteje tudi 

komunikacija v elektronski obliki z uporabo elektronskih sporočil s strani odgovornih oseb strank 

okvirnega sporazuma oziroma drugih pooblaščenih oseb strank okvirnega sporazuma. Pri tem se 

bo štelo, da sporočilo učinkuje zoper drugo stranko okvirnega sporazuma na dan, ko je bilo tej 

stranki dostavljeno in ga je prejela oziroma je bilo prvič sprejeto po elektronski poti. Stranki 

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

okvirnega sporazuma, kar morata stranki poslati s priporočeno pošto. 

 

Za pravno zavezujočo komunikacijo šteje tudi ustna komunikacija, kjer je kot takšna vrsta 

komunikacije izrecno odločena v tem okvirnem sporazumu.  

 

18. člen 

Ta sporazum je ničen, če kdo v imenu ali na račun druge 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 stranki omogočena pridobitev nedovoljene koristi. 

 

19. člen 

 

Dobavitelj je naročniku posredoval seznam delavcev, ki bodo opravljali prevzeta dela. Naročnik je 

izdal dovolilnico za vstop na lokacije naročnika. Dovolilnica je priloga tega okvirnega sporazuma. 

 

20. člen 

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

drugače urejena, uporabljali zakon, ki ureja obligacijska razmerja. 

 

21. člen 

 

Morebitne spore iz tega sporazuma bosta stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je za 

reševanje sporov  izključno pristojno sodišče v Mariboru. 

 

22. člen 

 

Okvirni sporazum prične veljati s podpisom obeh strank in se uporablja od sklenitve dalje, ter velja 

za obdobje 4 (štirih) let. 

 

Sporazum je sklenjen v dveh (2) izvodih, od katerih vsaka stranka prejme en izvod. 

 

(izpolni ponudnik) 

……………., Maribor,  

  

DOBAVITELJ: 

 

NAROČNIK: 

POŠTA SLOVENIJE d. o. o. 

  

……………….. ……………………….. 

……………….. ……………………….. 

 


