
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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 dobavitelje, upoštevajoč določila zakona, ki ureja javno naročanje 

ter Pravilnika o izvajanju naročil. (izpolni naročnik) 

 

2. 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. 

obnovljenega materiala za tiskanje za naprave posameznih znamk po seznamih (v 

nadaljevanju: material oziroma blago).  

 

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.  

 

3. 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 

4. člen 

 

Predmet tega krovnega okvirnega sporazuma je določitev splošnih pogojev izvajanja nabave 

materiala po seznamu (posamezna dobava) po postopku odpiranja konkurence v obdobju 
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štirih (4) 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 

 

5. 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. 

 

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. 

 

6. 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. 

 

7. 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 
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ponudnikom bo naročnik za material po seznamu iz novega naročila sklenil okvirni sporazum za 

obdobje enega (1) leta. 

 

8. 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. 

 

9. 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.  

 

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 

10. 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 

11. člen 

Dobavitelj se obvezuje, da bo: 
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 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, 

 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 

12. 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) 
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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.  

 

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. 

 

 

17. 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  
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 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 

 

18. 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. 

 

19. 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. 

 

20. 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 štirih (4) let, in sicer od …………….oz. takoj po podpisu (v kolikor bo OS 

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

 

 

 

……………………., 

 

Maribor,  

  

DOBAVITELJ: NAROČNIK: 
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……………………………. POŠTA SLOVENIJE d. o. o. 

  

  

  

 

 

 

 

 

  


