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Spremembe vzorca okvirnega sporazuma 

 

6. člen vzorca okvirnega sporazuma se dopolni in po dopolnitvi v celoti glasi: 

 

6. člen   

Obveznosti dobavitelja 

Dobavitelj se obvezuje, da bo: 

• omogočil brezgotovinsko plačilo blaga in storitev, 

• zagotavljal časovni pregled opravljenega prometa v elektronski obliki po posamezni 

plačilni kartici in sicer količinsko in vrednostno po skupinah blaga (artiklih) za sklop I., 

• Pošti Slovenije zagotavljal redne mesečne izpise nabavljenih količin vseh naročnikov, ki so 

vključeni v krovni sporazum, na podlagi katerega se bo obračunal popust v skladu s količinsko 

lestvico v ponudbenem predračunu za pogonsko gorivo. Dobavitelj zagotovi izpis v takšni obliki, 

da so na enem izpisu prikazane skupne nabavljene količine goriva vseh naročnikov. Za hčerinske 

družbe Pošte Slovenije na izpisu prikaže količine za posamezno hčerinsko družbo, 

• ob odpremi maziv in tekočin za vozila poslal naročniku elektronsko dobavnico v csv obliki 

na naročnikov e-naslov, 

• zagotavljal podatkovne storitve za posamezno obdobje za dobavo ekstra lahkega 

kurilnega olja, 

• pogodbeno obveznost opravil kvalitetno in korektno, v skladu z veljavnimi predpisi in 

pravili stroke, 

• 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 

razmerja iz okvirnega sporazuma in 

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

 

V 15. členu okvirnega sporazuma se popravi očitna napaka pri letnici  in sicer začne okvirni 

sporazum za sklop 2 veljati 11.10.2021 (in ne 2011). 
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