
OSNUTEK OKVIRNEGA SPORAZUMA (v čistopisu okvirnega sporazuma, se določbe ustrezno 

prilagodijo, glede na to za kateri sklop bo pogodbena stranka izbrana.) 

 

  

 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 

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

(izpolni ponudnik) 

 

skleneta 

OKVIRNI SPORAZUM ŠT. 660000___/___ 

 

1. člen 

Uvodna določba 

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po 

postopku oddaje naročila male vrednosti in z odločitvijo št. …………….. (izpolni naročnik) z dne 

…………., sprejeto na podlagi poročila o oddaji javnega naročila po postopku oddaje naročila 

male vrednosti št. …. (izpolni naročnik) z dne …………., izbral izvajalca, upoštevajoč določila 

zakona, ki ureja javno naročanje na infrastrukturnem področju.    

 

2. člen 

Predmet sporazuma 

Predmet okvirnega sporazuma je vzdrževanje dvigal in dvižnih miz (v nadaljevanju: storitev) 

po sklopih, in sicer: 

 

Sklop 1: Uprava – Dvigalo in dvižna miza 

Sklop 2: PE Maribor, mariborska regija – Dvigala in dvižne mize 

Sklop 2.1: PE Maribor, murskosoboška regija – Dvigala in dvižne mize 

Sklop 3: PE Celje, celjska in novomeška regija – Dvigala in dvižne mize 

Sklop 3.1: PE Celje, 3102 - Posebno tovorno dvigalo 

Sklop 4: PE PLC, PLC Ljubljana – Dvigala in dvižne mize 

Sklop 4.1: PE PLC, PLC Ljubljana - Hidravlične dvižne in pregibne mize (rampe) 

Sklop 5: PE PLC, PLC Maribor – Dvigala 

Sklop 5.1: PE PLC, PLC Maribor - Hidravlične dvižne in pregibne mize (rampe)  

Sklop 6: PE Ljubljana - Dvigala in dvižne mize  

Sklop 7: PE Koper, koprska in novogoriška regija – dvigala in dvižne mize 

Sklop 8.1: Intereuropa – primorska regija - Dvigala  

Sklop 8.2: Intereuropa – primorska regija - Hidravlične dvižne in pregibne mize (nakladalne 

rampe) 

Sklop 8.3: Intereuropa – ljubljanska regija - Dvigala  

Sklop 8.4: Intereuropa – ljubljanska regija - Hidravlične dvižne in pregibne mize (nakladalne 

rampe) 

Sklop 8.5: Intereuropa – celjska in mariborska regija - Dvigala  

Sklop 8.6: Intereuropa – celjska in mariborska regija - Hidravlične dvižne in pregibne mize 

(nakladalne rampe). 
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Količina dvigal, ki se redno mesečno pregledajo, je okvirna, količina popravil je odvisna od 

nastalih potreb. 

 

Storitev se izvaja skladno s tehničnimi zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji 

ter ponudbo izvajalca in mora biti skladna s Pravilnikom o varnosti dvigal (Ur. list RS št. 25/16), 

Pravilnikom o varnosti strojev (Ur. list RS št. 75/2008, št. 66/2010, št. 17/2011, št. 74/2011) in 

Pravilnikom o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS, št. 101/2004, št. 43/2011), 

ter vsemi ostalimi predpisi, ki urejajo področje vzdrževanja skrbništva in pregledov dvigal in 

hidravličnih dvižnih miz, kot tudi navodili proizvajalca. 

 

Ponudba izvajalca je priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma. 

 

3. člen 

Rok, način in kraj izvajanja del 

 

Izvajalec bo z izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu pričel izvajati takoj po podpisu 

okvirnega sporazuma,  in sicer na naslovih posameznih poslovnih enot naročnika, ki so 

navedene v seznamu dvigal, ki je priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma. 

 

Redne mesečne preglede, ki se izvajajo najmanj enkrat mesečno in se pri tem upoštevajo 

določila  standarda SIST EN 13015 (v prilogah standarda so podrobna navodila za vzdrževanje) in 

periodični pregled dvigal, ki se opravlja najmanj enkrat letno in ga izvaja za to pooblaščena 

organizacija. 

 

Periodične preglede dvigal bo izvajalo pooblaščeno podjetje, ki ga bo izbral izvajalec, vendar pa 

mora biti izvajalec prisoten pri izvajanju slednjih.  Izvajalec bo naročnika o opravljanju 

periodičnega pregleda obvestil dva (2) delovna dneva pred izvajanjem.  

 

Izvajalec mora voditi evidenco o potrebni izvedbi periodičnih pregledov dvigal in obvestiti 

naročnika o nameravani izvedbi pregleda v skladu z zgornjim stavkom. 

 

Izvajalec mora obvestiti lastnika o nameravani izvedbi rednega mesečnega pregleda vsaj 2 (dva)  

delovna dneva pred začetkom izvajanja pregleda. Pregled se izvaja v rednem delovnem času 

lastnika med tednom med 7.00 in 15.00 uro. V primeru, da izvajalec pri opravljanju rednega 

mesečnega pregleda ugotovi, da so za nemoteno delovanje potrebne storitve, ki niso zajete v 

opisu del, o tem obvesti naročnika, pripravi popis in predračun stroškov, ki ga naročnik pisno 

potrdi. 

 

Redni kvartalni  pregledi  hidravličnih dvižnih miz 

 

Redni kvartalni pregledi hidravličnih dvižnih miz se izvajajo v skladu s Pravilnikom o varnosti 

strojev (Ur. list RS št. 75/08, 66/10, 17/11, 74/11) in navodil proizvajalca in sicer: 

 pregled dvižnega mehanizma 

 kontrola pogonskega agregata (črpalka, sklopka, elektromotor) 

 kontrola rezervoarja za hidravlično olje 

 zamenjava hidravličnega olja  

 mazanje ležajnih puš 

 popravila in druga vzdrževalna dela 

 vodenje evidence obratovalnih ur 
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 vodenje knjige o vzdrževanju 

 ipd. 

 

Redni kvartalni pregled se opravlja v dogovoru z naročnikom vsake tri mesece - kvartalno.  

Izvajalec mora obvestiti naročnika o nameravani izvedbi rednega kvartalnega pregleda vsaj dva 

(2) delovna dni pred začetkom izvajanja pregleda.  

Pregled se izvaja v rednem delovnem času lastnika med tednom med 7.00 in 15.00 uro. V  

primeru, da izvajalec pri opravljanju rednega kvartalnega pregleda ugotovi, da so za nemoteno 

delovanje potrebne storitve, ki niso zajete v opisu del, o tem obvesti naročnika, pripravi popis in 

predračun stroškov, ki ga naročnik pisno potrdi. 

 

Odzivni časi 

 

 Odzivni čas za servis po pozivu naročnika, v primeru pojavljanja napak, ki ne vplivajo 

neposredno na funkcionalno delovanje dvigala je največ 8 ur po pozivu naročnika, in 

sicer od pisnega naročila naročnika (po elektronski pošti oz telefonsko); obračuna se po 

redni delovni uri. NE VELJA ZA SKLOP 4 in SKLOP 5 

 Odzivni čas za sklop 4 in sklop 5 (oba  PLC-ja) je največ 4 ure po pozivu naročnika, in 

sicer od pisnega naročila naročnika (po elektronski pošti oz telefonsko); obračuna se po 

redni delovni uri. 

 Odzivni čas za intervencijski servis po pozivu naročnika v primeru okvare, ogrožanja 

življenja ljudi ali nastanka nepopravljive materialne škode je največ 2 uri od telefonskega 

poziva naročnika. Intervencijski servis mora izvajalec zagotavljati 24 ur dnevno, 7 dni v 

tednu, 365 dni v letu. 

4. člen 

Cena 

Cene so fiksne in enake ter razvidne iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki je priloga in sestavni 

del tega okvirnega sporazuma. 

 

I.  Cena za redne preglede mora vsebovati:  

 ceno mesečnega pregleda dvigal za obdobje enega meseca po dvigalu, zajema: 

o stroške dela, (opis del v točki 4.1. za posamezni sklop)  

o potne stroške,  

o kilometrino,  

o dnevnice,  

o cestnine,  

o stroške potrošnega materiala (maziva, krpe, olje), 

o sodelovanje pri periodičnih pregledih dvigal in 

o vse druge stroške, ki niso posebej opredeljeni in bi nastali do dokončanja izvedbe 

storitev  pri naročniku. 

 

 ceno delovne  in intervencijske  ure, ki zajema: 

o stroške dela, 

o potne stroške, 

o kilometrino,  

o dnevnice,  

o cestnine in  

o manjši potrošni material (maziva, krpe, olje), 

o stroške dostave materiala na naslov naročnika, 
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o vse druge stroške, ki niso posebej opredeljeni in bi nastali do dokončanja izvedbe 

storitev  pri naročniku. 

 

Za obe vrsti delovne ure velja čas porabljen na lokaciji naročnika. 

 

 ceno periodičnega pregleda dvigal, ki se opravlja najmanj enkrat letno in ga izvaja za to 

pooblaščena organizacija, ponudnik ponudi ločeno za posamezna dvigala. 

 

 cena letnega in kvartalnega pregleda hidravličnih dvižnih miz vključuje: 

 redni kvartalni pregled oz. redni letni pregled (PLC LJ, PLC MB ter Intereuropa se 

opravi pregled 1 x letno), 

 skrbništvo, 

 delovno uro, 

 potne stroške,  

 manjši potrošni material, 

 čas na poti,  

 cestnino, 

 stroške dostave materiala na naslov naročnika, 

 vse druge stroške, ki niso posebej opredeljeni in bi nastali do dokončanja izvedbe 

storitev  pri naročniku. 

 

 periodični  pregled in preizkus dvigal bo izvajalo pooblaščeno podjetje, ki ga bo izbral 

izvajalec/ponudnik sam.  Izvajalec/ponudnik mora biti  prisoten pri izvajanju periodičnega 

pregleda. Izvajalec/ponudnik bo naročnika o opravljanju periodičnega pregleda obvestil 

dva (2) delovna dneva pred izvajanjem. O opravljenem periodičnem pregledu in preizkusu 

delovne opreme se kopija zapisnika predloži tudi naročniku. Periodični pregled dvigal se 

izvaja enkrat letno. 

Cena periodičnega pregleda mora zajemati:  

o  pregled pooblaščene osebe in izdaja poročila 

o potne stroške, 

o čas na poti, 

o kilometrino,  

o dnevnice,  

o cestnine, 

o zapisnik 

o vse druge stroške, ki niso posebej opredeljeni in bi nastali do dokončanja izvedbe 

storitev  pri naročniku. 

 

 cena za 24 urno dežurno službo z  reševanjem zajema: 

o stroške dela, 

o potne stroške, 

o čas na poti, 

o kilometrino,  

o dnevnice,  

o cestnine 

o dežurstvo na mesec 

o strošek reševanja vse druge stroške, ki niso posebej opredeljeni in bi nastali do 

dokončanja izvedbe storitev  pri naročniku 

 

Redna delovna ura se obračuna v primerih, kadar ni potreben takojšen poseg (popravilo).  

Intervencijska delovna ura se obračuna v primeru nujnega popravila. 
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Za obe delovni  uri se obračuna čas od začetka del na določeni lokaciji do zaključka del na 

lokaciji (čas prihoda – čas odhoda).  

 

Izvajalec mora voditi evidenco o potrebni izvedbi periodičnih pregledov dvigal in obvestiti 

naročnika o nameravani izvedbi pregleda v skladu z zgornjim stavkom. Naročniku preda 

potrdilo opravljenega pregleda. 

 

Vgrajen material se pri vseh storitvah obračunava po dejansko porabljenih in vgrajenih količinah, 

po veljavnem ceniku (priporočena tržna cena) proizvajalca ali pooblaščenega distributerja v 

Republiki Sloveniji v času opravljanja storitve. Ponudnik lahko vgradi material po potrditvi 

naročnika. Naročnik si pridržuje pravico, da ceno materiala preveri na trgu. Cene materiala morajo 

biti v skladu s cenami na trgu za obračunan material. Obračuna se popust podan v ponudbenem 

predračunu. 

 

Vsa dodatna dela se izvajajo le na podlagi predhodnega soglasja naročnika, na osnovi popisa del 

in predračuna stroškov. Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala so 

dopustne le s pisnim pristankom naročnika. 

 

Naročnik ne bo izbranemu ponudniku dovoljeval dodatnega zaračunavanja. 

 

Material in rezervni deli se obračunajo po vsakokratnem veljavnem ceniku, na katerega se 

obračuna popust v višini_______%  (ponudnik vpiše % višino popusta). 

 

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

cen, lahko izvajalec ali naročnik predlagata spremembo (zvišanje ali znižanje) cen, glede na 

gibanje indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto. 

Predlog za spremembo cen pošljeta vsaj petnajst (15) dni pred predlaganim datumom za 

spremembo cen. Na podlagi prejetega predloga za spremembo cen pogodbeni stranki po 

predhodnih pogajanjih uskladita ceno največ do zvišanja ali znižanja indeksa rasti cen 

življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto. Pogodbeni 

stranki se zavežeta, da bosta spremembo cen izvedli oziroma potrdili s sklenitvijo aneksa k 

pogodbi, v katerem se določi tudi datum veljavnosti novih cen. 

 

5. člen 

Plačilni pogoji 

Rok plačila je 30 dni po prejemu računa. Priloga računa je s strani naročnika potrjen delovni nalog 

o izvedenih storitvah, iz katerega je razvidno opravljeno število delovnih ur, porabljen material in 

rezervni deli. Datum na računu ne sme biti starejši od datuma prejema materiala oz. opravljene 

storitve s strani naročnika. Na računu mora biti označen sklic na okvirni sporazum. 

 

V kolikor podizvajalec na način določen v 94. členu ZJN-3 zahteva neposredno plačilo mora: 

 glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa 

oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 

 podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika 

poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 

 glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki 

ga je predhodno potrdil. 

 

Naročnik od glavnega izvajalca v primeru, da neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, 

zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo 
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pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali 

storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 

 

Računi za Pošto Slovenije, sklopi in podsklopi od 1 do 7, se izstavijo in pošljejo na naslov: 

Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor. 

 

Računi za Intereuropo, sklopi od 8.1 do 8.6, se izstavijo in pošljejo na naslov: 

Intereuropa d .d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper. 

6. člen 

Obveznosti izvajalca 

 

Izvajalec se zaveže: 

 storitve opraviti strokovno in korektno, v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke 

ter navodili proizvajalca naprav, 

 skrbeti, da izvajajo vzdrževanje usposobljeni serviserji, ki izpolnjujejo predpisane 

zahteve in so opremljeni s potrebnimi napravami in orodjem, 

 prilagoditi načrt vzdrževanja, tako da upošteva predvidljive napake kot so npr.: napake 

zaradi zlorabe, slabega ravnanja, obrabe delov itd., 

 izvajati vzdrževanje v skladu z navodili za vzdrževanje in na podlagi periodičnih 

sistematičnih pregledov, 

 obvestiti naročnika o vsakem delu na dvigalu, še posebno o delih in ukrepih za varno 

delo na dostopih do stavbe in dvigala, 

 preveriti brezhibnost delovanja dvigala pri vožnji od postaje do postaje vzdolž jaška v 

obeh smereh ter pri pristajanju, 

 preveriti delovanje vseh varnostnih naprav, predvsem pa delovanja varnostnih naprav 

zavore pogonskega stroja in pregled oblog na čeljustih, lovilne naprave, omejilnika 

hitrosti, mejnega stikala, blažilnika, jaškovnih vrat in naprav za njihovo zaklepanje, 

 preveriti vleko, ki je izvedena s trenjem, 

 izvesti pregled, čiščenje in mazanje vseh delov dvigala, 

 izvesti kontrolo kvalitete nivoja olja v reduktorju, agregatu, itd. 

 preveriti brezhibnost pogonskih naprav in krmilja dvigala, 

 izvesti kontrolo delovanja signalnih naprav, 

 preveriti izolacije vseh tokokrogov in njihovih povezav z ozemljitvijo, 

 preveriti priključke na strelovodno instalacijo, 

 preveriti zasilne izhode, 

 nosilna sredstva (vrvi, verige, trakove….), na katerih je obešena kabina, je treba redno 

pregledovati in po potrebi zamenjati, 

 izvajati reguliranje obratovanja dvigala, 

 vzdrževati sestavne dele dvigala v brezhibnem stanju, tako da mere kljub obrabi 

ustrezajo zahtevam, 

 izklopiti pogon dvigala oziroma preprečiti njegovo uporabo v primeru nevarnosti, ki jo 

odkrije med vzdrževanjem, in ki je ni moč nemudoma odpraviti ter obvestiti naročnika 

o ustavitvi dvigala do popravila, 

 poskrbeti za izboljšanje varnosti dvigal iz kontrolnega lista dvigal, 

 pomanjkljivosti ali poškodbe, ki se ne dajo takoj odpraviti, nemudoma javiti naročniku 

in jih zapisati v kontrolno knjigo dvigala. Če nastale pomanjkljivosti ali poškodbe 

ogrožajo varno uporabo, mora vzdrževalec dvigalo izklopiti ali preprečiti njegovo 

uporabo in o tem obvestiti naročnika in pooblaščeno organizacijo, 

 voditi zapise o rezultatih rednih pregledov in vsake intervencije na dvigalu, 

 zagotavljati potrebne rezervne dele za popravilo in zamenjave, 
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 skrbeti za usposabljanje vsega vzdrževalnega osebja, 

 obveščati lastnika pismeno o potrebnih spremembah na dvigalih, 

 obveščati lastnika o potrebnih periodičnih tehničnih pregledih, 

 biti prisoten pri periodičnih pregledih, 

 voditi kontrolne knjige za dvigala, 

 določiti osebo (skrbnika), ki bo skrbela v pogodbenem obdobju za redno vzdrževanje 

in da bo izvajala skrbništvo in kontaktno osebo, ki bo zagotavljala strokovno in 

pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter reševala in koordinirala naročnikove 

reklamacije, 

 izvajati vse zahtevane naloge, določene v tehničnih specifikacijah naročnika, ki 

opredeljujejo obveznosti skrbnika dvigala, 

 zagotoviti izvedbo storitve v dogovorjenem roku, 

 naročnika obveščati o stanju dvigal in 

 vse informacije in podatke naročnika varovati kot poslovno skrivnost tudi po 

prenehanju tega pogodbenega razmerja, 

 redne kvartalne preglede hidravličnih dvižnih miz izvajati v skladu s Pravilnikom o 

varnosti  in navodili proizvajalca in sicer: 

 pregled dvižnega mehanizma, 

 kontrolo pogonskega agregata (črpalka, sklopka, elektromotor), 

 kontrolo rezervoarja za hidravlično olje, 

 zamenjati hidravlično olje, 

 mazanje ležajnih puš, 

 popravila in druga vzdrževalna dela, 

 vodenje evidence obratovalnih ur, 

 vodenje knjige o vzdrževanju, 

 ipd. 

 

Izvajalec se zaveže izročiti naročniku vse listine, ki spremljajo opravljeno storitev. Pravilno 

opravljeno storitev bo naročnik potrdil na prevzemnem zapisniku oz. potrjenem delovnem 

nalogu. 

Izvajalec mora voditi evidenco o potrebni izvedbi periodičnih pregledih dvigal in hidravličnih 

dvižnih mizah in obvestiti naročnika o nameravani izvedbi pregleda v skladu z razpisno 

dokumentacijo. 

7. člen 

Obveznosti naročnika 

Naročnik se zaveže, da bo določil osebo, ki bo z izvajalcem usklajevala čas izvajanja pogodbenih 

obveznosti in obveznosti poravnal v roku, navedenem v tem okvirnem sporazumu. 

 

 

8. člen 

Kvaliteta, garancija in reklamacije 

 

Izvajalec daje garancijo za: 

- material in rezervne dele v trajanju …………………..… (izpolni ponudnik – najmanj dvanajst 

(12) mesecev) mesecev od dneva dobave, 

- izvedeno storitev v trajanju …………………..… (izpolni ponudnik – najmanj dvanajst (12) 

mesecev)  mesecev od dneva opravljene storitve. 

 

Naročnik je dolžan opraviti količinski in kakovostni pregled takoj ob prevzemu storitve. Rezervne 

dele in potrošni material z očitno napako oziroma neustrezne kvalitete bo naročnik zavrnil takoj. 
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Vse morebitne naknadno ugotovljene pomanjkljivosti na vgrajenih delih ali materialu (skrite 

napake) se naročnik zaveže sporočiti izvajalcu takoj, ko jih opazi, vendar najpozneje v treh (3) 

delovnih dneh od ugotovitve napake. 

 

Nekvalitetno opravljeno storitev bo naročnik zavrnil. Zavrnitev bo označil na prevzemnem 

zapisniku oziroma delovnem nalogu. Ugotovljene napake bo naročnik pisno posredoval izvajalcu 

(po elektronski pošti, telefaksu ali po redni pošti). Stroški nekvalitetno opravljene storitve so 

breme izvajalca.  

 

Ugotovljene pomanjkljivosti pri prevzemu storitve se izvajalec zaveže odpraviti v najkrajšem 

možnem času oz. v skladu z dogovorom z naročnikom, vendar najpozneje 24 urah od ugotovitve 

napake.  

 

Naročnik bo v primeru, da izvajalec ni odpravil napake izvedene storitve v dogovorjenem roku 

in/ali ni nadomestil delov oz. materiala, storitev naročil in dele oz. material zamenjal in dobavil pri 

drugem izvajalcu. Stroške nadomestitve storitve in delov oz. materiala bo naročnik zaračunal 

izvajalcu. 

 

Odpravo napak, ki so posledica malomarnosti ali nevestnosti izvajalca, ali napak, ki se pojavijo v 

času garancijske dobe, se izvajalec zavezuje opraviti brezplačno. 

 

9. člen 

Pogodbena kazen 

V primeru, da izvajalec po lastni krivdi obveznosti okvirnega sporazuma ne izpolni v odzivnem 

času za intervencijski servis dvigal in hidravličnih dvižnih miz, predvidenem s tem okvirnim 

sporazumom (izpolnitev z zamudo), mora plačati pogodbeno kazen v višini pet (5) odstotkov 

vrednosti posamezne storitve, s katero je izvajalec v zamudi, za vsako uro zamude.  

 

V primeru, da izvajalec po lastni krivdi obveznosti okvirnega sporazuma ne izpolni v odzivnem 

času za servis dvigal in hidravličnih dvižnih miz po pozivu naročnika, predvidenem s tem 

okvirnim sporazumom (izpolnitev z zamudo), mora plačati pogodbeno kazen v višini petih (5) 

odstotkov vrednosti posamezne storitve, s katero je izvajalec v zamudi, za vsak dan zamude.  

 

V primeru, da izvajalec po lastni krivdi obveznosti okvirnega sporazuma ne izpolni v odzivnem 

času za intervencijski servis, predvidenem s tem okvirnim sporazumom (izpolnitev z zamudo), 

mora plačati pogodbeno kazen v višini pet (5) odstotkov vrednosti posamezne storitve, s katero je 

izvajalec v zamudi, za vsako uro zamude.  

 

Znesek skupaj zaračunanih pogodbenih kazni za zamudo z intervencijskimi servisi dvigal in 

hidravličnih dvižnih miz, kot tudi servisi dvigal in hidravličnih dvižnih miz po pozivu naročnika ne 

sme presegati petdeset (50) odstotkov vrednosti posamezne storitve.  

 

V primeru, da izvajalec po lastni krivdi obveznosti rednega mesečnega pregleda dvigal ne 

izpolni v roku, predvidenem s tem okvirnim sporazumom (izpolnitev z zamudo), mora plačati 

pogodbeno kazen v višini enega (1) odstotka vrednosti posamezne storitve za vsak dan 

zamude. Znesek zaračunane pogodbene kazni ne sme presegati petdesetih (50) odstotkov 

vrednosti posamezne storitve. 

 

V primeru, da izvajalec po lastni krivdi obveznosti rednega kvartalnega pregleda hidravličnih 

dvižnih miz ne izpolni v roku, predvidenem s tem okvirnim sporazumom (izpolnitev z 
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zamudo), mora plačati pogodbeno kazen v višini enega (1) odstotka vrednosti posamezne 

storitve za vsak dan zamude. Znesek zaračunane pogodbene kazni ne sme presegati 

petdesetih (50) odstotkov vrednosti posamezne storitve. 

 

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

izrecno izjavil, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni. 

 

V primeru, da izvajalec po lastni krivdi ne izpolni posamezne storitve (rednega mesečnega 

pregleda dvigal ali rednega kvartalnega pregleda hidravličnih dvižnih miz ali servisa dvigal in 

hidravličnih dvižnih miz po pozivu naročnika ali intervencijskega servisa dvigal in hidravličnih 

dvižnih miz) - neizpolnitev mora plačati pogodbeno kazen v višini mora plačati pogodbeno kazen 

v višini petdesetih (50) odstotkov vrednosti posamezne storitve, katere ni izpolnil. 

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

pogodbene obveznosti ali plačilo pogodbene kazni. 

 

V primeru, da izvajalec po lastni krivdi ne organizira periodičnega pregleda v skladu z zavezo v 

tem okvirnem sporazumu ter določili iz razpisne dokumentacije, mora plačati pogodbeno kazen v 

višini vrednosti storitve izvedbe periodičnega tehničnega pregleda, prav tako pa je dolžan 

poravnati vse morebitne globe, ki bi sledile v posledici neopravljenega periodičnega tehničnega 

pregleda. 

 

Pogodbena kazen se obračuna in za plačilo izstavi račun.   

 

10. člen 

Požarna varnost in zdravje pri delu 

 

Izvajalec je odgovoren za izvajanje ukrepov s področja požarne varnosti ter varnosti in zdravja pri 

delu pri izvajanju del po tem okvirnem sporazumu. Prav tako je dolžan zagotoviti nadzor in 

vodenje svojih delavcev. 

 

Izvajalec mora spoštovati določila hišnega in požarnega reda naročnika. 

 

Končne določbe 

11. člen 

Kontaktne osebe naročnika so: 

- Sklop 1: Uprava, Andrej Vernik, tel. št. 02 449 2175 

- Sklop 2, 2.1: PE Maribor, Franc Reberšak tel. št. 02 449 3607 

- Sklop 3, 3.1: PE Celje, Dejan Guzej  tel. št. 03 424 36 14 

- Sklop 4, 4.1: PE PLC, PLC LJ,  Damjan Končar tel. št. 01 476 7567 

- Sklop 5, 5.1: PE PLC, PLC MB,  Jože Kidrič  tel. št. 02 449 2779 

- Sklop 6: PE LJ Dvigala, Jure Vratarić tel. št. 01  243 1659  

- Sklop 7: PE Koper, Mihaela Gerkšič, tel. št. 05 666 6602 

- Sklop 8.1 do 8.6: Intereuropa, Igor Bubnič, 040 453 845. 

 

Kontaktna oseba izvajalca je ………………………….…., telefonska številka za 24-urno 

dosegljivost ……………………….. (izpolni ponudnik) 

 

12. člen 

Izvajalec je naročniku posredoval seznam delavcev/serviserjev, ki bodo opravljali storitve po tem 

okvirnem sporazumu. Naročnik je izdal dovolilnico za vstop na lokacije/poslovne prostore 

naročnika. Dovolilnica je priložena k okvirnemu sporazumu. 
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13. člen 

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

izvedene v pisni obliki, ki je poslana s knjiženo oziroma priporočeno pošto. Pri tem se pogodbeni 

stranki izrecno dogovorita, da za pravno zavezujočo obliko komunikacije šteje tudi komunikacija 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. Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da 

elektronska komunikacija ne velja za odstop od pogodbe, ki ga morata stranki poslati s 

priporočeno pošto. 

14. člen 

Protikorupcijska klavzula 

Ta okvirni sporazum je ničen, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke naročniku, 

njegovemu predstavniku ali posredniku da, obljubi ali ponudi kakšne nedovoljene koristi za 

pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad 

izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za druga ravnanja in opustitve, s katerimi je naročniku 

povzročena škoda oziroma katerikoli pogodbeni stranki omogočena pridobitev nedovoljene 

koristi. 

 

 

15. člen 

Poslovna skrivnost 

Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke o naročniku, pridobljene na podlagi tega okvirnega 

sporazuma ali v zvezi z njim, trajno varoval kot poslovno skrivnost po najvišjih standardih 

varovanja zaupnih podatkov, da jih ne bo posredoval tretjim osebam in da bo z njimi ravnal in 

posloval na tak način, da se prepreči njihovo nepooblaščeno razkrivanje. Izvajalec brez izrecnega 

predhodnega pisnega soglasja naročnika zaupnih podatkov ne bo uporabil na noben drug način 

oziroma za noben drug namen, ki ne bi bil v skladu z uresničevanjem skupnega poslovnega cilja, v 

svoji lasti ali pod svojim nadzorom pa ne bo zadržal nobenih zaupnih podatkov ali kopij le-teh. 

Zagotovil bo, da bodo z zahtevo varovanja poslovnih skrivnosti seznanjeni, in da bodo zahtevo 

upoštevali vsi njegovi delavci, ki bodo opravljali storitve za naročnika. Izvajalec odgovarja tudi za 

vsako nepooblaščeno razkrivanje, uporabo ali zlorabo podatkov s strani svojih delavcev in 

podizvajalcev. 

 

Izvajalec izrecno soglaša in dovoljuje naročniku, da na podlagi tega okvirnega sporazuma, vse 

podatke in informacije o tem okvirnem sporazumu, ter v zvezi s tem okvirnim sporazumom, ki jih 

je naročnik kakorkoli pridobil v zvezi z izvrševanjem tega okvirnega sporazuma ali v okviru 

poslovnega razmerja po tem okvirnem sporazumu, in ki niso poslovna skrivnost, hrani, obdeluje in 

posreduje v obsegu, ki je nujno potreben, vsakokratnim njegovim, v smislu določb Zakona o 

gospodarskih družbah, povezanim družbam ter drugim osebam, ki morajo biti seznanjene z 

vsebino tega okvirnega sporazuma zaradi narave storitev, ki jih opravljajo za naročnika ali za 

njegove povezane družbe, kakor tudi, da od tako povezanih družb zahteva in pridobi takšne 

podatke ali podatke, ki so jih pridobile takšne družbe. Prav tako daje izvajalec vnaprejšnje 

soglasje, da se njegovi podatki iz okvirnega sporazuma lahko uporabljajo, shranjujejo, vključujejo 

v baze podatkov, in računalniško obdelajo za potrebe poslovanja naročnika. Te podatke lahko 

naročnik pošlje naprej svojim matičnim, sestrskim in drugim, v smislu določb Zakona o 

gospodarskih družbah, povezanim družbam, kar izrecno vključuje tudi izvoz teh podatkov izven 

Republike Slovenije v primeru, če je sedež takšne družbe izven Republike Slovenije, pod pogojem, 

da bodo take družbe smiselno spoštovale zaveze iz tega člena. Če je za izvrševanje tega člena 

potreben podpis kakšnega dogovora, ga bosta stranki pravočasno sklenili.  
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16. 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. 

 

 

17. člen 

Odstopno upravičenje 

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

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

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

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

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

datum prenehanja veljavnosti pogodbe. V kolikor odstopne izjave izvajalcu ni bilo moč vročiti 

šteje, da je odpovedni rok pričel teči z dnem oddaje priporočene pošiljke na pošto. Izvajalec v tem 

primeru ni upravičen do kakršnekoli odškodnine. 

Naročnik bo izvajalcu, 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 treh (3) mesecev. Naročnik bo izvajalca obvestil o odstopu z odstopno izjavo, poslano s 

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

izjave. V kolikor odstopne izjave izvajalcu ni bilo moč vročiti šteje, da je odpovedni rok pričel teči z 

dnem oddaje priporočene pošiljke na pošto. Izvajalec v primeru odstopa od okvirnega sporazuma 

po tem odstavku ni upravičen do odškodnine ali do kakršnegakoli drugega zahtevka. 

 

18. člen 
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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 tega okvirnega sporazuma je dolžna o nastopu 

takega dogodka nemudoma pisno obvestiti nasprotno stranko. 

 

19. člen 

Stranki okvirnega sporazuma se izrecno dogovorita, da se v primeru kakršnihkoli nejasnosti pri 

izvajanju tega okvirnega sporazuma smiselno uporabljajo določila razpisne dokumentacije. 

 

20. člen 

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

v kolikor niso drugače urejena, uporabljali vsakokratno veljavni zakon, ki ureja obligacijska 

razmerja. 

 

Vsaka stranka sporazuma lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve tega okvirnega 

sporazuma, ki se dogovorijo in uredijo pisno v obliki aneksov k temu okvirnemu sporazumu. V 

primeru, da se spremembe in dopolnitve tega okvirnega sporazuma ne uredijo s pisnim aneksom 

k temu okvirnemu sporazumu se šteje, da predlagane spremembe in dopolnitve niso veljavne. 

21. člen 

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

nasprotnem primeru je za reševanje sporov pristojno sodišče v Mariboru. 

 

22. člen 

Ta sporazum je sestavljen v dveh (2) izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en (1) izvod. 

 

Okvirni sporazum je sklenjen, ko ga podpišeta obe stranki  in velja od podpisa okvirnega 

sporazuma  ter velja štiri (4) leta. 

 

 

 

………………….., Maribor,  

  

IZVAJALEC: 

 

NAROČNIK: 

POŠTA SLOVENIJE d. o. o. 

 


