
 

 

 

 

 

 

VZOREC OKVIRNEGA 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 SI……………., 

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

(izpolni ponudnik) 

  

skleneta 

 

OKVIRNI SPORAZUM št. ………………………… 

 

 

Uvodna določba 

1. člen 

 

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

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

………………. z dne …………., izbral dobavitelja, upoštevajoč določila zakona, ki ureja javno naročanje 

ter Pravilnika o izvajanju naročil. (izpolni naročnik) 

 

Predmet 

2. člen 

 

Predmet okvirnega sporazuma je dobava »Materiala za tiskanje«, in sicer nabava originalnega* 

ali originalu enakovrednega (nadomestnega)* ali obnovljenega* materiala za tiskanje za 

naprave posameznih znamk (v nadaljevanju: material oziroma blago), po seznamu blaga - 

Naročilu št. ____________ izpolni naročnik (v nadaljevanju: naročilo), na lokacije, ki so navedene v 

naročilu, vse v skladu s tehničnimi specifikacijami naročnika razvidnimi iz naročila naročnika, ki so 

dobavitelju poznane in so priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma ter v skladu s pogoji in 

merili iz razpisne dokumentacije. 

 

*Kot originalni material za tiskanje se šteje material za tiskanje proizvajalca tiskalnika. Originalni 

material za tiskanje mora biti v originalni embalaži proizvajalca strojev ali naprav za tiskanje in mora 

vsebovati proizvajalčevo kodo proizvoda. 

 

*Kot enakovreden (nadomestni) material za tiskanje se šteje material, ki je izdelan po enaki 

proizvodni specifikaciji kot originalen material za tiskanje, kar pomeni, da je enakovreden material 

za tiskanje visoko kvaliteten in izpolnjuje vse pogoje in zahteve, ki so zahtevani za originalen 

material za tiskanje. Od originalnega materiala za tiskanje se razlikuje le v tem, da blagovna znamka 

materiala za tiskanje ni enaka blagovni znamki proizvajalca naprav za tiskanj. Kot enakovreden 

izdelek bo upoštevan samo 100% enako primerljiv artikel, kar pomeni, da je nadomestni material 

popolnoma nov, originalno zapakiran, ni bil obnovljen ali ponovno napolnjen, po kakovosti in 

številu izpisanih strani je enakovreden originalnemu potrošnemu materialu.  
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*Kot obnovljeni material za tiskanje se šteje material, katerega ohišje je originalno, je očiščeno, 

obnovljeno in ponovno napolnjeno s črnilom oz. prahom. Obnovljen material za tiskanje mora biti 

obnovljen z originalnimi deli, kar pomeni, da ostaja obnovljen material visoko kvaliteten in dejansko 

originalen, popolnoma kompatibilen in enakovreden v vseh lastnostih in funkcionalnostih 

originalnemu materialu za tiskanje, tako po količini kot kvaliteti tiska. 

 

Dobavitelj se zaveže naročniku dobavljati tudi blago (tonerji, kartuše, dodatki za tiskalnike), ki ni 

navedeno v seznamu (npr. tonerji za tiskalnike, ki jih naročnik ob objavi naročila še ni uporabljal). 

Naročila za nove materiale, ki niso na seznamu, bo naročnik oddal dobavitelju po predhodni 

preveritvi primernih tržnih cen. 

 

Dobavitelj izrecno soglaša, da naročnik v trenutku sklenitve tega okvirnega sporazuma ne pozna 

točnih količin materiala, zaradi česar se stranki tega okvirnega sporazuma izrecno dogovorita, da 

naročnik dobavitelju odškodninsko ne odgovarja v primeru, da naroči manjše ali večje količine 

materiala, kot je predvidena količina, oziroma posameznega materiala ne naroči. 

 

Ponudba dobavitelja, naročilo št. ___________________, Seznam Materiala za tiskanje (s cenami in 

nazivom materiala) in Katalog - Materiala za tiskanje, ki vsebuje fotografije tonerjev in embalaže so 

priloge in sestavni deli tega okvirnega sporazuma, ki se jih zaveže preložiti tako v excel tabeli v 

elektronski obliki, kot tudi v tiskani in podpisani obliki.  

Način, kraj in rok dobave 

 

3. člen 

Dobavitelj bo naročeno blago dostavljal sukcesivno, glede na potrebe naročnika in na podlagi 

naročil naročnika.  

 

Dobava bo potekala fco razloženo »dostava na mizo zaposlenega« na lokacije naročnika, in sicer:  

o Strokovne službe: Maribor, Slomškov trg 10, Zagrebška cesta 106, Partizanska cesta 54, 

Tržaška cesta 43; 

o PE Maribor, Partizanska cesta 54, 2600 Maribor, Tržaška cesta 43, 2000 Maribor, Trg 

zmage 6, 9000 Murska Sobota  

o PE Celje, Krekov trg 9, 3600 Celje, Novi trg 7, 8000 Novo mesto 

o PE Koper, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, Kidričeva ulica  19, 5000 Nova Gorica 

o PE Ljubljana, Čopova ulica 11, 1600 Ljubljana,  

o PE Poštni logistični center, Cesta v Mestni log 81, 1002 Ljubljana, Zagrebška cesta 106, 

2000 Maribor 

o Poštne poslovalnice po celotni Republiki Sloveniji – seznam posameznih lokacij je 

objavljen na spletni strani www.posta.si 

o druge lokacije po celotni Republiki Slovenije, ki v času oddaje naročniku niso znane, se 

pa tekom veljavnosti okvirnega sporazuma, dodajo.    

 

Naročnik bo posamezen material naročil preko elektronske aplikacije (elektronski način naročanja 

materiala), in sicer bo naročila izvajal mesečno (praviloma do 10. v mesecu).  

 

Dobavitelj se zaveže dobaviti blago na vse lokacije po seznamu na osnovi pisnega naročila 

naročnika v elektronski aplikaciji, in sicer franko razloženo po sistemu “dostava na mizo 

zaposlenega”, najkasneje v roku……………………… (izpolni ponudnik – največ 12. koledarskih dni) dni 

od prejema posameznega naročila naročnika. 

http://www.posta.si/
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V primeru izrednega naročila s strani naročnika se dobavitelj zaveže to blago dobaviti v običajnem 

roku 2 dni oziroma najkasneje v roku 5 dni na zahtevane lokacije od prejema naročila. 

 

V primeru urgentnega naročila s strani naročnika se dobavitelj zaveže to blago dobaviti na 

zahtevane lokacije najkasneje v roku 12 ur od prejema naročila.  

 

Dobavitelj se zaveže naročniku ob dobavi izročiti v podpis dobavnico, na kateri mora biti razvidna: 

številka okvirnega sporazuma, številka blaga, število kosov in njihova vrednost.  

 

Hkrati z blagom bo dobavitelj naročniku dostavil še: 

 pravilno izpolnjeno dobavnico, podpisane prevzemnice z nazivom blaga, 

 garancijske liste, 

 tehnično dokumentacijo in navodila. 

 

Dobavitelj se zaveže za posamezno blago v ponudbenem predračunu označiti ali ponuja original 

ali originalu enakovreden (nadomesten) ali obnovljen material oziroma blago, vendar tako, da lahko 

za posamezni artikel ponudi samo eno izmed vrst materiala za tiskanje (ali originalni ali nadomesten 

material ali obnovljen) in jo mora zagotavljati ves čas trajanja pogodbenega razmerja.  

 

Cene 

5. člen 

Cene za material po naročilu so fiksne za čas trajanja pogodbenega razmerja po tem okvirnem 

sporazumu, izražene v evrih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV) in so enake kot v ponudbi 

dobavitelja, ki je priloga in sestavni del k temu okvirnemu sporazumu. 

 

V primeru, da se količine naročene materiala zmanjšajo oz. povečajo, ostane cena, po posameznem 

kosu materiala, enaka kot v oddani ponudbi dobavitelja za posamezno naročilo. 

 

Cena na enoto mora vsebovati:  

 material, 

 stroške pakiranja, embalaže, 

 dobave na naslov naročnika in 

 druge morebitne stroške.  

 

Naročnik ne bo dovoljeval dobavitelju dodatnega zaračunavanje. 

 

Dobavitelj bo naročniku dobavljal tudi blago (tonerji, kartuše, dodatki za tiskalnike), ki ni navedeno 

v seznamu (npr. tonerji za tiskalnike, ki jih naročnik ob objavi naročila še ni uporabljal).  

Naročila za nove materiale, ki niso na seznamu, bo naročnik oddal izbranemu dobavitelju po 

predhodni preveritvi primernih tržnih cen. 

 

Za blago (tonerji, kartuše, dodatki za tiskalnike), ki ni navedeno v seznamu (npr. tonerji za tiskalnike, 

ki jih naročnik ob objavi naročila še ni uporabljal) ter nove materiale, ki niso na seznamu, dobavitelj 

nudi popust v višini ___________________% (izpolni ponudnik) na najnižjo primerno tržno ceno.  

Plačilni pogoji 

6. člen 

 

Dobavitelj bo za dobavljen material izstavil račun, h kateremu bo priložil kopijo dobavnice, ki jo je 

ob dobavi potrdil naročnik. Rok plačila je 30 dni po prejemu računa.  
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Dobavitelj bo račun izdal po prevzemu materiala. Datum na računu ne sme biti starejši od datuma 

prejema blaga s strani naročnika. Na 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 ali se pošljejo 

preko aplikacije Poštar, kjer se mora dobavitelj predhodno registrirati. 

 

Izvedba pogodbenih obveznosti s podizvajalci  

7. člen 

 

(v kolikor bo izvajalec sodeloval s podizvajalci, se v čistopisu okvirnega sporazuma izpiše ta člen) 

1.) Če je neposredno plačilo podizvajalcem obvezno oz. so ga zahtevali, se izpiše: 

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 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) 

Del storitev oz. dobave, ki jih bo izvedel posamezni podizvajalec, je dobavitelj navedel v obrazcu 

»Podatki o podizvajalcu«. 

Dobavitelj v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) 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 izvajalca poravna podizvajalčevo 

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

 

2.) Če neposredno plačilo podizvajalcem ni obvezno oz. ga niso zahtevali, se izpiše: 

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

naslednjimi podizvajalci: (izpolni ponudnik) 

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

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

Del storitev oz. dobave, ki jih bo izvedel posamezni podizvajalec, je dobavitelj navedel v obrazcu 

»Podatki o podizvajalcu«. 

Naročnik od dobavitelja zahteva in se dobavitelj zaveže, da bo naročniku najpozneje v 60 dneh od 

plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da 

je podizvajalec prejel plačilo za blago oz. storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma. V 

primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne posreduje izjav iz tega odstavka, naročnik 

Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 

112. člena ZJN-3. 

 

Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali vključitve novega  

podizvajalca, v 5 dneh po spremembi, o tem podal pisni predlog oziroma obvestilo naročniku, 

kateremu bo priložil dokazila za podizvajalca, navedena v razpisni dokumentaciji javnega naročila. 

Naročnik poda soglasje ali zavrnitev skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 v roku 10 dni od 

prejema predloga oziroma obvestila dobavitelja. 

 

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi 

od okvirnega sporazuma. 
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Izvajalec odgovarja naročniku za celotno izvedbo pogodbenih del, ne glede na število 

podizvajalcev. 

 

Obveznosti dobavitelja in naročnika 

 

8. člen 

Obveznosti dobavitelja so razvidne iz tehničnih specifikacij naročnika ter tega okvirnega 

sporazuma. 

 

Dobavitelj obveže, da bo:  

1. naročilo opravil strokovno in korektno v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke 

 določil kontaktno osebo, ki bo:  

 zagotavljala strokovno in pravočasno izvedbo dobave blaga in storitev, ki so predmet te 

pogodbe, 

 promtno reševal morebitne reklamacije s strani naročnika 

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

veljavnosti tega naročila 

3. pri posredovanju in izmenjavi podatkov poskrbel za primerno stopnjo kriptiranja, in sicer: 

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

 če tako določa zakon ali ga 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, 

 

Nadalje se dobavitelj obvezuje, da bo ves čas trajanja okvirnega sporazuma izpolnjeval 

naslednje pogoje:  

1. imel status pooblaščenega prodajalca blaga, ki ga ponuja,   

2. zagotavljal in dobavljal enak material za tiskanje, kot ga je ponudil v ponudbi, 

3. bil registriran pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje kot zbiralec porabljenih tonerjev/kartuš (v 

primeru, da ponudnik ni registriran, lahko ta pogoj izpolni s podizvajalcem; v tem primeru mora 

predložiti dokumentacijo za podizvajalca), 

4. nudil brezplačen odvoz in recikliranje praznega materiala za tiskanje z lokacij naročnika in 

poskrbel za vso potrebno spremljajočo dokumentacijo,   

5. v imenu naročnika evidenčne liste dostavljal na ARSO, 

6. izročil naročniku vse listine – tehnično dokumentacijo, ki spremljajo dobavo, listine o recikliranju 

materiala ter varnostne listine v skladu z ZKEM, 

7. sprejel vrnjen neuporabljen material za tiskanje, ki mu še ni potekel rok uporabe, v 

nepoškodovani embalaži ter zanj izstavil dobropis, kadar bo naročnik določen tiskalnik, zaradi 

okvare, iztrošenosti ali drugih razlogov, prenehal uporabljati, 

8. zagotovil prevzem podatkov (posameznega naročila), ki jih bo naročnik posredoval v ecxel 

tabeli ali xml datoteki ali txt datoteki, 

9. bo v primeru nastale škode kril vse stroške popravil in poravnave škode pri naročniku (popravila 

oziroma stroške vzpostavite stroja v stanje pred okvaro), v kolikor bo pooblaščeni servis 

proizvajalca naprave ugotovil, da je do škode prišlo zaradi uporabe neustreznega ali 

nekvalitetnega materiala za tiskanje. Jamstvo mora veljati tudi po izteku pogodbe – dokler velja 

garancija za materiala za tiskanje. Popravilo tiskalnika bo izvedel naročnikov pooblaščen 

serviser. 

 

Dodatno se dobavitelj obnovljenega materiala za tiskanje obvezuje, da bo ves čas trajanja 

okvirnega sporazuma izpolnjeval naslednje pogoje:  
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10. da je proizvajalec (izvajalec obnavljanja), obnovljenega materiala za tiskanje član ETIRE 

(European Toner and Inkjet Remanufacturers Association) ali ITC (International Imagaing 

Technology Council) ali STMC (Standardized Test Methods Committee); 

 

Glede materiala za tiskanje se dobavitelj obvezuje in jamči da:  

1. ves ponujen material za tiskanje ne krši nobenih avtorskih, industrijskih in patentnih pravic na 

območju Republike Slovenije in Evropske unije v skladu s zakonodajo Republike Slovenije in 

Evropske unije, 

2. ima proizvajalec ponujenega materiala za tiskanje veljaven okoljevarstveni in kakovostni 

standard ISO 14001 ali enakovreden standard, 

3. blago popolnoma ustreza tehničnim zahtevam naročnika, 

4. ima dobavljen material za tiskanje ima vgrajen čip s sposobnostjo ustvarjanja poročil o stanju 

tiskalnika in tonerja/kartuše, in sicer:  

 prva inštalacija/zadnji dan uporabe,  

 število vseh natisnjenih strani,  

 odstotek še preostalega materiala za tiskanje,  

 obvestilo o nizkem stanju materiala za tiskanje oz. o praznem potrošnem materialu  

Vgrajeni čipi so kompatibilni z naročnikovim obstoječim sistemom HP WebJet Admin s katerim 

naročnik nadzoruje statuse, ki se nanašajo na nivoje materiala za tiskanje (barve, prahu) v celem 

času trajanja materiala za tiskanje (barve, prahu) – do izpraznitve. 

(pogoj velja za ves ponujen material (originalni, nadomestni in obnovljen, razen za tisti originalni 

material, ki čipa ne  vsebuje), 

5. vsa embalaža za ves ponujeni material vsebuje naslednje ekološke oznake s področja ravnanja 

z odpadno embalažo, in sicer: mobiusova zanka/trikotnik s puščicami, 

6. je dobavljeno blago pakirano v ustrezno embalažo (v statično zaprtih vrečkah), kar pomeni, da 

mora na embalaži (škatli) biti razvidno: 

 ime proizvajalca 

 država porekla 

 koda artikla  

 opis produkta v slovenščini ali v kateremkoli uradnem jeziku EU z navedbo vrste materiala 

za tiskanje (original, nadomestni, obnovljen) 

 ekološke oznake s področja ravnanja z odpadno embalažo, (mobiusova zanka/trikotnik s 

puščicami) 

7. material za tiskanje v skladu z Zakonom o kemikalijah (Ur. l. RS, št. 110/03 in spremembe; v 

nadaljevanju ZKEM) ni razvrščen kot nevaren proizvod in ob normalni rabi ne škoduje človeku 

ali okolju; 

 V primeru, da je material za tiskanje razvrščen kot nevaren proizvod, mora dobavitelj v roku 

3 delovnih dni po sklenitvi pogodbe naročniku dostaviti varnostni list v skladu z ZKEM, 

pripravljenega na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter 

Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o 

razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 

67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 in njunih sprememb 

ter dopolnitev.  

 Naročnik si pridržuje pravico v času izvajanja okvirnega sporazuma preveriti posredovan 

material pri neodvisni instituciji, ki te teste opravlja.  

8. proizvodi v plastičnih delih, težjih od 25 g, ne vsebujejo zdravju škodljivih snovi, zaviralcev 

gorenja ali pripravkov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za 

nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št.1272/2008: 

 R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.), 
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 R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske 

okvare.), 

 R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), R61 (Lahko 

škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) 

9. za ves ponujen material za tiskanje velja 12-mesečna garancijo za brezhibno delovanje. 

Garancija začne teči od vsakokratnega prevzema materiala za tiskanje. 

 

Dodatno se dobavitelj glede nadomestnega materiala za tiskanje obvezuje:  

10. da je nadomestni material povsem enakovreden v vseh lastnostih in funkcionalnostih 

originalnemu materialu za tiskanje, tudi po kakovosti in številu izpisanih strani,  da je ponujeni 

nadomestni material za tiskanje da je izdelan po enaki proizvodni specifikaciji kot originalen 

material za tiskanje, kar pomeni, da je enakovreden material za tiskanje visoko kvaliteten in 

izpolnjuje vse pogoje in zahteve, ki so zahtevani za originalen material za tiskanje, da se 

ponujeni nadomestni material za tiskanje od originalnega materiala za tiskanje razlikuje le v 

tem, da blagovna znamka materiala za tiskanje ni enaka blagovni znamki proizvajalca naprav 

za tiskanje, da je ponujeni nadomestni material za tiskanje 100 % primerljiv artikel, kar pomeni, 

da je popolnoma nov, originalno zapakiran, ni bil obnovljen, ali ponovno napolnjen, po 

kakovosti in številu izpisanih strani je enakovreden originalnemu materialu za tiskanje, 

11. da je ponujeni nadomestni material za tiskanje izdelan skladno (ustrezno) naslednjimi standardi:  

 ISO/IEC 19752:2004 (material za črno bele stroje oziroma naprave za tiskanje)  

 ISO/IEC 19798:2007 (material za barvne stroje oziroma naprave za tiskanje)  

 ISO/IEC 24711:2007 (kartuše). 

Dobavitelj mora dokazati, da proizvajalec izdeluje vse ponujene modele tonerjev in kartuš 

skladno z zgoraj navedenimi standardi. 

 

Dodatno se dobavitelj glede obnovljenega materiala za tiskanje obvezuje:  

12. da je ponujen obnovljen material za tiskanje obnovljen material, katerega ohišje in delo so 

originalni in je popolnoma kompatibilen in enakovreden v vseh lastnostih in funkcionalnostih 

originalnemu materialu za tiskanje, tudi po kakovosti in številu izpisanih strani, 

13. da je ponujen obnovljen material za tiskanje obnovljen skladno (ustrezno) z naslednjimi 

standardi:  

 ISO/IEC 19752:2004 (material za črno bele stroje oziroma naprave za tiskanje)  

 ISO/IEC 19798:2007 (material za barvne stroje oziroma naprave za tiskanje)  

 ISO/IEC 24711:2007 (kartuše). 

Dobavitelj mora dokazati, da proizvajalec izdeluje vse ponujene modele tonerjev in kartuš skladno 

z zgoraj navedenimi standardi.     

14. da je ponujen obnovljeni material za tiskanje pred obnovo testiran oziroma ocenjen, da je 

ohišje materiala za tiskanje primerno za ponovno polnjenje, 

15. da je ponujen obnovljen material za tiskanje bil samo enkrat obnovljen in polnjen, kar pomeni 

samo eno polnjenje na obnovo materiala za tiskanje, 

 

Dobavitelj se nadalje obvezuje, da bo pridobil pisno soglasje naročnika, v kolikor bi želel izvedeno 

pogodbeno obveznost uporabiti kot referenco. 

 

9. člen 

Naročnik se obvezuje, da bo: 

 določil osebe, ki bodo usklajevale vse aktivnosti po tem okvirnem sporazumu in 

 v roku določenem v tem okvirnem sporazumu poravnal svoje obveznosti. 
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Testiranje materiala s strani naročnika 

10. člen 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da bo tekom veljavnosti tega okvirnega sporazuma, kadarkoli preveril 

ali dobavljeni material za tiskanje izpolnjuje v ponudbi zatrjevanje lastnosti.  

 

Naročnik bo predmeti test opravil v obliki in na način kot povprečen uporabnik tonerjev/kartuš in 

ne z namenom preveritve ustreznosti posamezno zahtevanih standardov. Naročnik bo preveril ali 

ima dobavljen material za tiskanje lastnosti, ki so sama po sebi pričakovana in ponujena s strani 

dobavitelja ter jih naročnik upravičeno pričakuje glede namena uporabe, kot uporabnik ponujenega 

materiala za tiskanje.  

 

Naročnik bo primerjal izpisane strani tako, da bo za testni izpis opravil oceno:  

1. število izpisanih strani, mora biti enako kot ponujeno za posamezni artikel, pri tem pa mora 

vsaka izpisana stran zagotavljati: 

2. ločljivost izpisa posameznih črk, z visoko ostrino in čitljivim kontrastom, berljivost izpisa 

3. jasen izpis blestečih barv z visoko ostrino in čitljivim kontrastom (kontrast med svetlimi in 

temnim delom) ter intenzivnost barv, 

4. obstojnost na dotik, brez mazanja črt ter morebitnih ostankov črnila na listu, 

5. naročnik bo preverjal morebitno razsutje materiala za tiskanje (velja tudi za iztek barve) v 

tiskalniku/tudi pred vstavitvijo v tiskalnik kar pomeni, da je potrebno material za tiskanje 

dobaviti v enem kosu, neprodušno zaprt, barva pred vstavitvijo v tiskalnik ne sme iztekati, 

tudi v času uporabe (tiskanja) je material za tiskanje neprodušno zaprt, v enem kosu, barva 

ne izteka. 

6. naročnik bo preveril enostavnost in kvaliteto odstranitve zaščite materiala za tiskanje - 

tonerja/kartuše (npr. odstranitev zaščitnega traku), ki mora potekati brezhibno, brez 

zatikanja, pretrganja ipd., uporabniku ne povzroča težav pri rokovanju z njim. 

 

V vseh točkah bosta podeljeni naslednji oceni: USTREZNO ali NEUSTREZNO  

 

Pri vseh testih bo naročnik uporabil pisarniški papir, ki ga uporablja v delovnem procesu. Test izpisa 

se bo opravil z enako programsko opremo in z istim modelom tiskalnika. Naročnik bo uporabil 

vzorec testnega izpisa. 

 

Vzorec bo zadostil kvaliteti ocene uporabnika, če bo v vsaki posamezni točki ocenjevanja dosegel 

oceno »USTREZNO«. Naročnik bo opravil test na papirju, ki ga uporablja v delovnem procesu. 

Naročnik bo uporabil vzorec testnega izpisa. 

 

Naročnik bo ob testu tiska preveril tudi izpolnjevanje zahtevanih tehničnih pogojev  - oprema. 

 

Ne glede na to, ali bo naročnik izvedel testiranje materiala za tiskanje, si naročnik pridržuje pravico, 

da kadarkoli v času veljavnosti okvirnega sporazuma opravi preveritev izpolnjevanja tehničnih 

pogojev ponujenega materiala nivo – oprema in najmanj še:   

1. ločljivost izpisa posameznih črk, z visoko ostrino in čitljivim kontrastom, berljivost izpisa; 

2. jasen izpis blestečih barv z visoko ostrino in čitljivim kontrastom (kontrast med svetlimi in 

temnim delom) ter intenzivnost barv; 

3. obstojnost na dotik, brez mazanja črt ter morebitnih ostankov črnila na listu; 

4. ali je material za tiskanje bil dobavljen v enem kosu, neprodušno zaprt, barva pred vstavitvijo 

v tiskalnik ni iztekala ali je tudi v času uporabe material za tiskanje ostal neprodušno zaprt, 

v enem kosu, barva ni iztekala; 
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5. ali enostavnost in kvaliteta odstranitve zaščite materiala za tiskanje - tonerja/kartuše (npr. 

odstranitev zaščitnega traku), le-ta poteka brezhibno, brez zatikanja, pretrganja ipd., 

uporabniku ne povzroča težav pri rokovanju z njim. 

 

Ne glede na izvedena ali neizvedena testiranja, si naročnik pridržuje pravico, v času izvajanja 

okvirnega sporazuma preveriti posredovan materiala pri neodvisni instituciji, ki opravlja teste ( 

vezano na določbe ZKEM).  

 

Reklamacije, jamčenje in garancija 

 

11. člen 

Naročnik bo opravil količinski in kakovostni prevzem za vidne napake na embalaži v roku 5 dni od 

dobave, kakovostni prevzem tonerja pa v roku 5 dni od pričetka uporabe tonerja, medtem ko bo o 

morebitnih pomanjkljivostih oziroma skritih napakah, ki se pojavijo kasneje, tudi v času uporabe 

materiala, obvestil dobavitelja nemudoma, ko bo opazil napako oz. če bo izvedel testiranje, ko bo 

imel rezultate izvedenega testiranja. V primeru dobave neustreznega oz. nekvalitetnega blaga ga 

bo naročnik zavrnil, dobavitelj pa bo z dobavo v zamudi. 

 

Reklamacije nepravilno dobavljenega blaga se dobavitelj izvesti v najkrajšem roku, vendar največ v 

roku dveh (2) delovnih dni po sporočilu naročnika. 

 

Prav tako mora dobavitelj odpraviti pomanjkljivosti oz. zamenjati blago takoj po dobavi oz. 

najkasneje dveh (2) delovnih dneh od prejema pisne reklamacije. 

 

Če dobavitelj ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem času ali/in ne odpravi nepravilnosti, 

odgovarja naročniku za škodo, ki bi jo utrpel, hkrati pa si naročnik pridržuje pravico odstopiti od 

okvirnega sporazuma ali unovčiti bančno garancijo ali zaračunati pogodbeno kazen po tem 

okvirnem sporazumu. 

 

Če dobavitelj ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem času ali/in ne odpravi nepravilnosti, 

odgovarja naročniku za škodo, ki bi jo utrpel. 

 

Naročnik bo odstopil od okvirnega sporazuma, unovčil bančno garancijo oziroma zaračunal 

pogodbeno kazen v primeru nepravilno dobavljenega materiala za tiskanje ali v primeru 

neustreznega materiala za tiskanje, kot tudi v primeru večjega števila reklamacij (kot večje število 

reklamacij, se štejejo najmanj 3 reklamacije za isti material). Enako velja, če bo neskladnost 

ugotovljena za katerikoli dokument, ki mora biti priložen. 

 

12. člen 

V primeru, da bo pooblaščeni servis proizvajalca naprave ugotovil, da je prišlo do škode na 

tiskalniku zaradi uporabe neustreznega ali nekvalitetnega materiala za tiskanje, se dobavitelj zaveže 

kriti vse stroške popravil in poravnave škode pri naročniku (popravila oz. stroške vzpostavite 

tiskalnika v stanje pred okvaro oz. nabaviti nov tiskalnik). 

Navedeno jamstvo mora veljati tudi po izteku veljavnosti tega okvirnega sporazuma – dokler velja 

garancija za toner/kartušo. Popravilo tiskalnika bo izvedel naročnikov pooblaščen serviser. 
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13. člen 

Dobavitelj daje garancijo za brezhibno delovanje za ves material za tiskanje za čas dvanajst (12) 

mesecev. Garancija začne teči od vsakokratnega prevzema materiala za tiskanje. Garancijske liste 

proizvajalca preda dobavitelj naročniku ob dobavi blaga.  

 

Dobavitelj je dolžan brezplačno popraviti in odstraniti vse pomanjkljivosti, ki bi se pojavile v 

garancijskem roku. Kadar na pisno zahtevo naročnika dobavitelj pomanjkljivosti ne odpravi, lahko 

naročnik odda dela drugemu dobavitelju, na račun dobavitelja tega okvirnega sporazuma. 

 

 

Pogodbena kazen 

14. člen 

 

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

sporazuma), mora plačati pogodbeno kazen v 50 % od ponudbene vrednosti  naročila. Naročnik bo 

dobavitelja obvestil, ali zahteva izpolnitev obveznosti iz tega okvirnega sporazuma ali plačilo 

pogodbene kazni, če dobavitelj obveznosti ne bi izpolnil. 

 

V primeru, da dobavitelj po lastni krivdi obveznosti iz okvirnega sporazuma ne izpolni v 

predvidenem roku za posamezno naročilo (izpolnitev z zamudo), mora plačati pogodbeno kazen v 

višini 5 % vrednosti posameznega naročila, s katerim je dobavitelj v zamudi, za vsak dan zamude 

oziroma v izrednih naročilih za uro zamude. Pogodbena kazen za posamezno zamudo ne sme 

presegati 20 odstotkov vrednosti posameznega naročila. 

 

V primeru, da dobavitelj po lastni krivdi obveznosti odprave reklamacij iz 11. člena tega okvirnega 

sporazuma, ne izpolni v predvidenem roku (izpolnitev reklamacije z zamudo), mora plačati 

pogodbeno kazen v višini 5 % vrednosti materiala, ki je predmet posamezne reklamacije, s katero 

je dobavitelj v zamudi, za vsak dan zamude. Pogodbena kazen za posamezno zamudo z rešitvijo 

reklamacije ne sme presegati 20 odstotkov vrednosti materiala, ki je predmet reklamacije. 

 

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

izrecno izjavil, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni. Pogodbena kazen za zamudo se 

obračuna za vsako posamezno zamudo posebej. 

 

V primeru, da dobavitelj po lastni krivdi obveznosti dobave po posameznem naročilu ne izpolni v 

celoti (delna izpolnitev posamezne dobave), mora plačati pogodbeno kazen v višini 30 odstotkov 

vrednosti posameznega naročila. 

 

Če dobavitelj pogodbene obveznosti ne bi izpolnil v celoti, ga bo naročnik obvestil, ali zahteva 

izpolnitev pogodbene obveznosti z določitvijo dodatnega roka za izpolnitev celotnega naročila ali 

plačilo pogodbene kazni. 

 

Pogodbena kazen za zamudo in za neizpolnitev se obračuna pri vsaki zamudi oz. pri vsaki 

neizpolnitvi za vsako posamezno naročilo posebej. 

 

Pogodbena kazen se obračuna posebej in se za plačilo izstavi poseben račun. 

 

 



 11/21 

Bančna garancija/kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

 

15. člen 

Dobavitelj mora najkasneje v roku desetih (10) dni po podpisu tega okvirnega sporazuma naročniku 

predložiti originalno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti, in sicer v višini 20.000,00 EUR. Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje mora veljati 

še 30 dni po preteku veljavnosti tega okvirnega sporazuma. 

 

Naročnik bo unovčil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz tega 

okvirnega sporazuma, če se bo izkazalo, da naročilo ni izvedeno v izvedeno v skladu z zahtevami iz 

razpisne dokumentacije in zahtevami tega okvirnega sporazuma. 

 

Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma 

služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti dobavitelja do podizvajalcev (v kolikor bo izvajal s 

podizvajalci). 

 

Z bančno garancijo ali s kavcijskim zavarovanjem se banka/zavarovalnica  zavezuje, da bo v 15 dneh 

po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačala naročniku zgoraj navedeni znesek brez 

kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu znesek pripada 

zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera 

gre. 

Posledice kršitve zavez in jamstev s strani dobavitelja 

16. člen 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru kršitev zavez in jamstev s strani dobavitelja postopa na 

naslednji način, in sicer:  

 če dobavljen material za tiskanje ne bo izpolnjeval zahtevanega in ponujenega ob oddaji 

ponudbe, bo naročnik odstopil od okvirnega sporazuma brez odpovednega roka in unovčil 

bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje, 

 če bo dobavljen drug material, kot ga je dobavitelj ponudil, naročnik pa tega ni odobril, bo 

naročnik odstopil od okvirnega sporazuma brez odpovednega roka in unovčil bančno garancijo 

oziroma kavcijsko zavarovanje, 

 naročnik bo, v primeru izvedenega testiranja, ki je pokazalo odstopanja in neizpolnjevanje 

zahtevanih pogojev, dobavitelju zaračunal stroške materiala, papirja, ki ga je porabil za testiranje 

in stroške dela zaposlenih, ki so izvajali testiranje, 

 naročnik bo, v primeru nejasnosti oz. suma, da dobavljen material za tiskanje krši pravice 

intelektualne lastnine (patent, blagovno znamko, avtorske pravice, ali bo obstajal sum 

ponarejanja (nepooblaščena imitacija znamčenega blaga) ali bo obstajal sum piratstva 

(nedovoljeno kopiranje predmeta) ipd.), takšen material, predal proizvajalcu v preveritev. V 

kolikor bo proizvajalec potrdil naročnikov sum, bo naročnik odstopil od okvirnega sporazuma 

brez odpovednega roka in unovčil bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje ter sprožil 

ustrezne postopke pri uradnih ustanovah, 

 naročnik bo, v primeru nejasnosti oz. suma, da dobavljen material za tiskanje, predstavlja 

nevarnost za zdravje in varnosti ljudi, predal takšen material za tiskanje, neodvisni instituciji v 

pregled in test. V primeru, da bo testiranje pokazalo sum, da je dobavljen material za tiskanje, 

nevaren za zdravje in varnost ljudi, bo odstopil od okvirnega sporazuma brez odpovednega 

roka in unovčil bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje, zaračunal stroške testiranja ter 

sprožil ustrezne postopke pri uradnih ustanovah, 
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 ne glede na to, ali bo naročnik izvedel testiranje materiala za tiskanje, bo naročnik odstopil od 

okvirnega sporazuma brez odpovednega roka in unovčil bančno garancijo, če bo ugotovil, da 

dobavljen material za tiskanje ne dosega ponujene kvalitete (JE NEUSTREZEN), oz. ne izpolnjuje 

zahtevanih lastnosti, kot:   

1. število izpisanih strani, mora biti enako kot ponujeno za posamezni artikel, pri tem pa 

mora vsaka izpisana stran zagotavljati: 

2. ločljivost izpisa posameznih črk, z visoko ostrino in čitljivim kontrastom, berljivost izpisa, 

3. jasen izpis blestečih barv z visoko ostrino in čitljivim kontrastom (kontrast med svetlimi 

in temnim delom) ter intenzivnost barv, 

4. obstojnost na dotik, brez mazanja črt ter morebitnih ostankov črnila na listu, 

5. material za tiskanje je bil dobavljen v enem kosu, neprodušno zaprt, barva pred 

vstavitvijo v tiskalnik ne izteka, tudi v času uporabe je material za tiskanje neprodušno 

zaprt, v enem kosu, barva ne izteka. 

6. enostavnost in kvaliteta odstranitve zaščite materiala za tiskanje - tonerja/kartuše  (npr. 

odstranitev zaščitnega traku), poteka brezhibno, brez zatikanja, pretrganja ipd., 

uporabniku ne povzroča težav pri rokovanju z njim, 

 če bo naročnik ugotovil, da je dobavljen material neustrezen, bo štel, da je šlo za nepravilno 

dobavo, 

 naročnik bo odstopil od okvirnega sporazuma brez odpovednega roka in unovčil bančno 

garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje, če bo ugotovil, da dobavljen material za tiskanje ne 

izpolnjuje zahtevanih tehničnih pogojev materiala nivo – oprema.  

Odstopno upravičenje 

17. člen 

 

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

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

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

odstopno izjavo, poslano s priporočenim pismom po pošti. Odstop od okvirnega sporazuma velja 

od datuma prejema pisnega obvestila o odstopu, v kolikor naročnik v izjavi ne zapiše kasnejši datum 

prenehanja veljavnosti sporazuma. V kolikor dobavitelju pošiljke z odstopno izjavo iz kakršnegakoli 

razloga ni mogoče vročiti, preneha okvirni sporazum veljati z dnem, ko je bila pošiljka oddana na 

pošti. Dobavitelj v tem primeru ni upravičen do kakršnekoli odškodnine. 

Naročnik bo dobavitelju, 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 štirih (4) mesecev. Naročnik bo dobavitelja obvestil o odstopu z odstopno izjavo, poslano s 

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

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

preneha okvirni sporazum veljati štiri mesece po datumu, ko je bila pošiljka oddana na pošti. 

Dobavitelj v primeru odstopa od pogodbe po tem odstavku ni upravičen do odškodnine ali do 

kakršnegakoli drugega zahtevka. 

 

Končne določbe 

 

18. člen 

Skrbnik okvirnega sporazuma naročnika je ……………………………………., telefonska številka 02/449-……., 

e-mail:………………………(izpolni naročnik) 
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Kontaktna oseba dobavitelja je ………………………….., telefonska številka ……………………..e-mail…………… 

(izpolni ponudnik) 

 

19. 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 pogodbe 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. 

  

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 

 

20. 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. 

 

21. člen 

Dobavitelj prilaga k okvirnemu sporazumu seznam delavcev, ki bodo izvajali dobavo po tem 

okvirnem sporazumu. Na podlagi seznama delavcev je izdana dovolilnica za vstop v poslovne 

prostore naročnika.  

 

Dovolilnica za vstop in seznam delavcev sta prilogi k temu okvirnemu sporazumu. 

 

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 
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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 

Stranki okvirnega sporazuma nista odgovorni za katerokoli kršitev tega okvirnega sporazuma, če je 

nezmožnost izpolnjevanja tega 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 pogodbena stranka je dolžna o nastopu takega dogodka 

nemudoma pisno obvestiti nasprotno stranko. 

 

 

24. člen 

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

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

 

Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je za reševanje sporov 

pristojno sodišče v Mariboru. 

 

25. člen 

Okvirni sporazum je sklenjen v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme en (1) izvod.  

 

Okvirni sporazum je sklenjen z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki ter velja in se 

uporablja za obdobje enega leta, in sicer od …………..oz. takoj po podpisu (v kolikor bo OS podpisan 

kasneje) in velja do …………………..(izpolni naročnik. 

 

 

 

……………………., 

 

 

Maribor,  

  

DOBAVITELJ: 

……………………………. 

NAROČNIK: 

POŠTA SLOVENIJE d. o. o. 
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VZOREC KROVNEGA OKVIRNEGA SPORAZUMA 

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

matična številka 5881447000, ki jo po pooblastilu zastopa ……………………………………….. v 

nadaljevanju: naročnik 

 

in  

 

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

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

(izpolni ponudnik) 

  

skleneta 

 

 

KROVNI OKVIRNI SPORAZUM št. ………………………… 

 

 

Uvodne določbe 

 

3. člen 

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

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

………………. z dne …………., izbral dobavitelje, upoštevajoč določila zakona, ki ureja javno naročanje 

ter Pravilnika o izvajanju naročil. (izpolni naročnik) 

 

4. člen 

Dobavitelj po tem krovnem okvirnem sporazumu izrecno izjavlja, da je seznanjen s tem, da je 

naročnik izbral več ponudnikov za izvajanje javnega naročila nabave »Materiala za tiskanje«, in 

sicer nabave originalnega ali originalnemu enakovrednega (nadomestnega) oz. 
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obnovljenega materiala za tiskanje za naprave posameznih znamk po seznamih (v 

nadaljevanju: material oziroma blago).  

 

Naročnik bo sklenil ta krovni okvirni sporazum za obdobje treh (3) let z največ tremi izbranimi 

dobavitelji iz predhodnega odstavka tega člena, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje. 

 

Ta krovni okvirni sporazum bo podlaga za odpiranje konkurence s strani naročnika pod pogoji 

določenimi v razpisni dokumentaciji, ki so dobavitelju poznani in določili tega okvirnega 

sporazuma.  

 

5. člen 

Dobavitelj izrecno izjavlja, da je seznanjen s tem, da bo naročnik za konkretno nabavo materiala po 

seznamu iz posameznega naročila, na podlagi meril navedenih v razpisni dokumentaciji, izbral 

enega najugodnejšega ponudnika (v nadaljevanju: najugodnejši ponudnik), s katerim bo sklenil 

posebni okvirni sporazum za posamezno nabavo materiala za obdobje enega leta. 

 

 

                                                         Predmet 

6. člen 

 

Predmet tega krovnega okvirnega sporazuma je določitev splošnih pogojev izvajanja nabave 

materiala po seznamu (posamezna dobava) po postopku odpiranja konkurence v obdobju 

treh (3) let veljavnega javnega naročila naročnika, skladno s pogoji in z zahtevami iz razpisne 

dokumentacije naročnika.  

 

Naročnik bo sklenil ta krovni okvirni sporazum z največ tremi (3) ponudniki, ki bodo izpolnjevali vse 

razpisne pogoje in bodo predložili dopustne ponudbe. Če bo dopustnih ponudb manj kot tri (3), 

bo sklenjen okvirni sporazum z vsemi, ki bodo izpolnili pogoje, če pa jih bo več kot tri (3), bo 

naročnik sklenil okvirni sporazum s tremi (3) najugodnejšimi ponudniki (na podlagi razvrstitve po 

merilih), ki bodo oddali dopustne ponudbe za prvo dobavo, to je začetni material in količine po 

seznamu Naročilo št. 1 v skladu s ponudbenim predračunom. Naročnik bo brez odpiranja 

konkurence izbral najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenil okvirni sporazum za obdobje 

enega leta za material po seznamu - Naročilo št. 1 v skladu s ponudbenim predračunom.  

 

Naročnik bo brez odpiranja konkurence izbral ponudnika, s katerim bo sklenil okvirni sporazum za 

obdobje enega leta za material po seznamu-Naročilo št. 1 v skladu s ponudbenim predračunom. 

Okvirni sporazum bo naročnik sklenil s prvo uvrščenim ponudnikom, to je ponudnikom, ki bo na 

osnovi meril iz razpisne dokumentacije prejel najvišje število točk. Naročila za nove artikle, ki niso 

na seznamu, bo naročnik oddal izbranemu ponudniku po predhodni preveritvi primernih tržnih cen. 

 

Ponudba dobavitelja s podatki o dobavitelju je priloga in sestavni del tega krovnega okvirnega 

sporazuma. 

 

Splošni pogoji izvajanja okvirnega sporazuma 

 

7. člen 

Naročnik bo za nabavo materiala v času trajanja krovnega okvirnega sporazuma po poteku 

enoletnega pogodbenega obdobja za artikle iz seznama (po prenehanju posebnega okvirnega 

sporazuma za obdobje enega leta) odpiral konkurenco. 

 



 17/21 

Naročnik se ne zavezuje, da bo naročil točno določeno količino blaga, saj je količina materiala, vrsta 

in tehnične specifikacije materiala za nadaljnje dobave v trenutku izvajanja javnega naročila 

objektivno neugotovljiva. Naročnik bo za vsako posamezno naročilo pripravil tehnične specifikacije 

in količine opreme, ki jo bo naročil. 

 

8. člen 

V primeru, da najugodnejši ponudnik ne bo zmožen dobaviti naročenega materiala iz seznama 

v določenem roku oziroma v zahtevani kvaliteti oziroma bo kršil obveznosti po okvirnem 

sporazumu za obdobje enega leta (npr. da naročnik ugotovi s preverbo pri dobavi, da material ni 

enak materialu, kot ga je ponudnik navedel v ponudbenem predračunu, idr. kot je opredeljeno v 

okvirnem sporazumu za posamezno dobavo kot razlog odpovedi) bo naročnik odpiral konkurenco 

- povabil k oddaji ponudbe vse dobavitelje, s katerimi bo sklenil ta krovni okvirni sporazum. 

 

9. člen 

Naročnik bo postopek odpiranja konkurence izvedel tako, da bo povabil k oddaji ponudbe vse 

ponudnike iz 2. člena tega krovnega okvirnega sporazuma.  

 

Naročnik bo ob vsakokratnem odpiranju konkurence navedel nov seznam z novimi tehničnimi 

specifikacijami in količinami materiala. Izbor najugodnejšega ponudnika po postopku odpiranja 

konkurence bo naročnik opravil po enakih merilih kot so navedena v razpisni dokumentaciji za izbor 

najugodnejšega ponudnika, navedenega v 3. členu tega krovnega okvirnega sporazuma. Z izbranim 

ponudnikom bo naročnik za material po seznamu iz novega naročila sklenil okvirni sporazum za 

obdobje enega leta. 

 

10. člen 

Naročnik bo v postopku odpiranja konkurence s povabilom k oddaji ponudbe predstavil predmet 

vsakokratnega naročila skladno z razpisno dokumentacijo in pozval ponudnike iz 2. člena tega 

krovnega okvirnega sporazuma k oddaji ponudb.  

 

Naročnik bo odpiral konkurenco med vsemi ponudniki, s katerimi bo sklenil ta okvirni sporazum na 

več možnih načinov, in sicer bo naročnik povabilo k oddaji ponudbe ponudnikom pošiljal bodisi v 

elektronski obliki preko v ta namen postavljenega informacijskega sistema (elektronski način 

izvedbe povpraševanja), lahko pa tudi pisno, preko telefaksa ali elektronske pošte. V povpraševanju 

bo naročnik opredelil rok, do katerega je treba oddati ponudbo, način oddaje ponudbe, predmet 

naročila ter druge zahteve, ki jih ima glede izvedbe. 

Ponudniki oddajo ponudbo preko elektronskega sistema, naročnik pa po poteku roka izvede javno 

odpiranje ponudb preko elektronskega sistema in preko sistema objavi/sporoči svojo odločitev 

glede oddaje naročila oz. da naročila ne odda. Če poteka oddaja ponudb pisno, se postopek 

smiselno prilagodi glede na tak način komuniciranja. 

 

11. člen 

Naročnik bo po preteku roka za oddajo ponudb izbral najugodnejšo ponudbo v skladu z merili, kot 

je določeno v razpisni dokumentaciji in po tem krovnem okvirnem sporazumu. 

 

Po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika bo naročnik v elektronskem sistemu objavil svojo 

odločitev glede oddaje naročila oziroma vsem, ki so oddali pisno ponudbo, poslal obvestilo o oddaji 

konkretnega naročila. 

 

Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila izbranega dobavitelja pozval k podpisu 

okvirnega sporazuma za posamezno dobavo materiala.  
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Če dobavitelj ne bo v osmih (8) dneh od prejema, vrnil podpisanega okvirnega sporazuma za 

posamezno dobavo materiala, bo naročnik štel da je dobavitelj od ponudbe oziroma okvirnega 

sporazuma za posamezno dobavo materiala, odstopil. 

 

 

      Cene 

12. člen 

 

Cene za material po (posameznem) seznamu, bodo razvidne iz ponudbe dobavitelja in 

posameznega Naročila, ter so fiksne za čas trajanja pogodbenega razmerja po okvirnem sporazumu 

za obdobje enega leta, ki bo sklenjen po odpiranju konkurence, izražene v evrih (€), brez davka na 

dodano vrednost (DDV) in bodo definirane v okvirnem sporazumu za posamezno dobavo materiala. 

 

V primeru, da se količine naročenega materiala zmanjšajo oz. povečajo, ostane cena, po 

posameznem kosu materiala, enaka kot v oddani ponudbi za posamezno naročilo.   

 

Obveznosti dobavitelja 

13. člen 

 

Dobavitelj se obvezuje, da bo: 

 obveznosti tega krovnega okvirnega sporazuma opravil kvalitetno in korektno, v skladu z 

veljavnimi predpisi, razpisno dokumentacijo naročnika in pravili stroke; kakovost materiala mora 

ustrezati obstoječim standardom in deklaracijam zahtevanim v razpisni dokumentaciji, 

 v celoti odgovarjal naročniku za izvedbo prejetega naročila, ne glede na to, s koliko podizvajalci 

sodeluje, (v čistopisu pogodbe se naslednje besedilo izpiše, če bo dela opravljal s podizvajalci) 

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

reševanje morebitnih reklamacij s strani naročnika, 

 obveščal naročnika o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvrševanje obveznosti iz tega 

krovnega okvirnega sporazuma, 

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

pogodbenega razmerja in 

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

 

Nadalje se dobavitelj obvezuje, da bo ves čas trajanja predmetnega krovnega okvirnega sporazuma 

izpolnjeval naslednje pogoje:  

 imel status pooblaščenega prodajalca blaga, ki ga ponuja,   

 zagotavljal in dobavljal enak material za tiskanje, kot ga je ponudil v ponudbi, 

 bil registriran pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje kot zbiralec porabljenih tonerjev/kartuš (v 

primeru, da ponudnik ni registriran, lahko ta pogoj izpolni s podizvajalcem; v tem primeru mora 

predložiti dokumentacijo za podizvajalca), 

 nudil brezplačen odvoz in recikliranje praznega materiala za tiskanje z lokacij naročnika in 

poskrbel za vso potrebno spremljajočo dokumentacijo,   

 v imenu naročnika evidenčne liste dostavljal na ARSO, 

 izročil naročniku vse listine – tehnično dokumentacijo, ki spremljajo dobavo, listine o recikliranju 

materiala ter varnostne listine v skladu z ZKEM, 

 sprejel vrnjen neuporabljen material za tiskanje, ki mu še ni potekel rok uporabe, v 

nepoškodovani embalaži ter zanj izstavil dobropis, kadar bo naročnik določen tiskalnik, zaradi 

okvare, iztrošenosti ali drugih razlogov, prenehal uporabljati, 
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 zagotovil prevzem podatkov (posameznega naročila), ki jih bo naročnik posredoval v ecxel 

tabeli ali xml datoteki ali txt datoteki, 

 bo v primeru nastale škode kril vse stroške popravil in poravnave škode pri naročniku (popravila 

oziroma stroške vzpostavite stroja v stanje pred okvaro), v kolikor bo pooblaščeni servis 

proizvajalca naprave ugotovil, da je do škode prišlo zaradi uporabe neustreznega ali 

nekvalitetnega materiala za tiskanje. Jamstvo mora veljati tudi po izteku pogodbe – dokler velja 

garancija za materiala za tiskanje. Popravilo tiskalnika bo izvedel naročnikov pooblaščen 

serviser. 

 

Obveznosti naročnika 

14. člen 

 

Naročnik se zaveže posredovati dobavitelju v podpis okvirni sporazum za obdobje enega leta pod 

pogoji določenimi v tem krovnem okvirnem sporazumu in skladno z merili iz razpisne 

dokumentacije za izbor najugodnejšega ponudnika za nabavo materiala po posameznem seznamu 

oziroma naročilu naročnika. 

 

Končne določbe 

 

13. člen 

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

02/449-……., e-mail:…………..(izpolni naročnik) 

 

Kontaktna oseba dobavitelja je …………………., telefonska številka ………………….e-mail:…………… (izpolni 

ponudnik) 

 

 

14. člen 

Stranki tega krovnega okvirnega sporazuma se izrecno dogovorita, da se v primeru kakršnihkoli 

nejasnosti pri izvajanju javnega naročanja po tem okvirnem sporazumu smiselno uporabljajo 

določila razpisne dokumentacije. 

 

15. člen 

Naročnik ima pravico brez odpovednega roka odstopiti od tega krovnega okvirnega sporazuma s 

pisnim obvestilom, če dobavitelj obveznosti po tem krovnem okvirnem sporazumu ne izvršuje 

pravočasno in/ali kakovostno oziroma v skladu z določili tega krovnega okvirnega sporazuma ali 

kako drugače krši določila tega krovnega okvirnega sporazuma.  

 

Prav tako ima naročnik pravico brez odpovednega roka odstopiti od tega krovnega okvirnega 

sporazuma s pisnim obvestilom, če dobavitelj obveznosti po okvirnem sporazumu za obdobje 

enega leta ne izvršuje pravočasno in/ali kakovostno ali kako drugače krši določila okvirnega 

sporazuma za obdobje enega leta.  

 

Odstop od krovnega okvirnega sporazuma velja od datuma prejema pisnega obvestila o odstopu 

– poslan priporočeno s povratnico. V kolikor dobavitelju pošiljke z odstopno izjavo iz kakršnegakoli 

razloga ni mogoče vročiti preneha krovni okvirni sporazum veljati z dnem, ko je bila pošiljka oddana 

na pošti. Dobavitelj v tem primeru ni upravičen do kakršnekoli odškodnine, naročniku pa je dolžan 

vrniti oz. izročiti vse, kar je na podlagi tega krovnega okvirnega sporazuma od njega prejel in kar je 

bilo do naročnikovega odstopa izvršeno, kakor tudi vse, kar bo po odstopu na podlagi izvršenega 

za naročnika prejel.  
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Naročnik lahko kadarkoli brez razloga odstopi od krovnega okvirnega sporazuma, in sicer z 

odpovednim rokom štirih (4) mesecev. Naročnik bo dobavitelja obvestil o odstopu z odstopno 

izjavo, poslano s priporočenim pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po 

prejemu odstopne izjave. V kolikor dobavitelju pošiljke z odstopno izjavo iz kakršnegakoli razloga 

ni mogoče vročiti preneha okvirni sporazum veljati štiri mesece po datumu, ko je bila pošiljka 

oddana na pošti. Dobavitelj v primeru odstopa od pogodbe po tem odstavku ni upravičen do 

odškodnine ali do kakršnegakoli drugega zahtevka. 

 

16. člen 

Ta krovni 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. 

 

Krovni 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 dobavitelja. 

 

17. člen 

Stranki krovnega okvirnega sporazuma nista odgovorni za katerokoli kršitev tega krovnega 

okvirnega sporazuma, če je nezmožnost izpolnjevanja tega krovnega 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 pogodbena stranka 

je dolžna o nastopu takega dogodka nemudoma pisno obvestiti nasprotno stranko. 

 

 

 

18. člen 

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

krovnega okvirnega sporazuma, v kolikor niso drugače urejena, uporabljali zakon, ki ureja 

obligacijska razmerja. 

 

Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je za reševanje sporov 

pristojno sodišče v Mariboru. 

 

19. člen 

Krovni okvirni sporazum je sklenjen v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme en 

(1) izvod.  

 

 

 

 

Krovni okvirni sporazum je sklenjen z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki ter velja in se 

uporablja za obdobje treh let, in sicer od …………….oz. takoj po podpisu (v kolikor bo OS podpisan 

kasneje) in velja do …………… (izpolni naročnik). 
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……………………., 

Maribor,  

  

DOBAVITELJ: 

……………………………. 

NAROČNIK: 

POŠTA SLOVENIJE d. o. o. 

  

  

  

 

 

 

 

 

  


