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  NAROČNIK 

Naziv in sedež Nacionalni inštitut za javno zdravje 
Trubarjeva cesta 2 
1000 Ljubljana 

ID št. za DDV 44724535 

Matična številka 6462642000 

Poslovni račun IBAN SI56 0110 0600 0043 188 (UJP)  

Telefon 01 244 14 00 

Faks 01 244 14 47 

E-pošta mia.spiranec@nijz.si 

Skrbnik pogodbe/ 
nadzornik 

Spomenka Lajtner 

Podpisnik Nina Pirnat, direktor 
 

in 
 

IZVAJALEC Poslovodeči partner Partner 2 Partner X 

Naziv in sedež    

ID št. za DDV    

Matična številka    

Poslovni račun    

Telefon    

Faks    

E-pošta    

Skrbnik pogodbe / 
odgovorna oseba  

Podpisnik  
 
skleneta naslednji: 
 
 
 

Okvirni sporazum za Nakup testerjev SVIT   
46K060618; št.  4300-83/18-1/172  

 
PRAVNA PODLAGA 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki sklepata ta okvirni sporazum na podlagi izvedenega postopka oddaje 
javnega naročila, naročnikova št. 4300-83/18-1/172 – Odprti postopek s sklenitvijo okvirnega 
sporazuma z enim gospodarskim subjektom – 48. člen,  6. točka ZJN-3. 
 
 
 
 
 

mailto:mia.spiranec@nijz.si


Obrazec P-3                                                                                                              Vzorec okvirnega sporazuma 

                                                                                                                                                       Stran 2/10  

 

 
 

2. člen 

VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA 

Začetek veljavnosti Konec veljavnosti 

Z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank. Po preteku 4 let od sklenitve okvirnega 
sporazuma. 

Naročnik lahko predčasno odpove / razdre okvirni sporazum 

Razlogi Odpovedni rok 

1. Bančna garancija za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti. 1. Z dnem unovčenja. 

2. Neutemeljena zavrnitev naročila s strani 
dobavitelja, odstopanje od naročenega 
načina dobave ali nekvalitetno oziroma 
nepravilno opravljanje dobav. 

3. Zamuda dobavitelja ali napake pri dobavi, ki 
bistveno zmanjšajo pomen posla. 

4. Če dobavitelj po pisnem opominu naročnika 
še vedno dobavlja blago neustrezne 
kakovosti. 

5. Če dobavitelj dobavi nekvalitetno blago in ga 
na zahtevo naročnika ne zamenja. 

6. Dosežek maksimalne višine pogodbene kazni 

Ad 2, 3, 4, 5, 6) Z dnem, ko izvajalec prejme 
obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma. 

7. V primeru kakršnihkoli organizacijskih 
sprememb oz. če naročnik ali njegov 
pooblaščenec izvede novo javno naročilo z 
istovrstnega področja, ali organ, pooblaščen 
za izvedbo skupnega javnega naročila za to 
področje, izvede javni razpis, ki je po 
veljavni zakonodaji obvezujoč za naročnika. 

7. 30 dni od prejema pisnega obvestila oz. z 
dnem pravnomočnosti novega javnega 
naročila. 

8. Če naročnik za tekoče leto nima 
zagotovljenih finančnih sredstev. 8. 2 meseca od prejema pisnega obvestila 

Dobavitelj lahko predčasno odpove / razdre okvirni sporazum 

Razlogi Odpovedni rok 

1. Če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti. 1. Po preteku 30 dni od obvestila naročniku. 
 

*Zgoraj naštete ukrepe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem dobavitelj ne odpravi kršitve oziroma je 
kršitev kljub opominu ponovno zagrešil. Opomin mora biti dobavitelju poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski 
način. 

3. člen 

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA 

 
1) Predmet okvirnega sporazuma je nakup reagentov, kontrolnega materiala, kalibratorjev, 

bio razgradljivega papirja za zbiranje blata, posebnih ovojnic za pošiljanje vzorcev blata 
po pošti ter testerjev za določanje hemoglobina v blatu na analizatorju OC-SENZOR 
DIANA, EIKEN. 
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2) Vrsta lastnosti, kakovost in opis predmeta okvirnega sporazuma so opredeljeni v 
obrazcu P-5 »Specifikacija«, ki je priloga tega okvirnega sporazuma. 

3) Dobavitelj lahko zamenja artikel, ki ga je ponudil v obrazcu P-4 »Predračun« samo v 
primeru, da na trgu ta artikel ne obstaja več. Artikel lahko zamenja samo z 
enakovrednim ali boljšim. 

4. člen 

KOLIČINE, CENE IN IZVEDBENI POGOJI 

1) Naročnik se s tem okvirnim sporazumom ne zavezuje naročiti točno določeno količino 
blaga opredeljenega v obrazcu P-4 »Predračun«, saj je količina zanj v trenutku 
sklepanja tega sporazuma objektivno neugotovljiva. Naročnik pa se z okvirnim 
sporazumom zavezuje, da bo v primeru, če bo naročal blago, ki je predmet tega 
okvirnega sporazuma, le-to naročal pri dobavitelju s katerim ima sklenjen okvirni 
sporazum. 

2) Cena blaga (razvidno iz obrazca P-4 »Predračun«) vključuje končno nabavno vrednost 
blaga z vsemi stroški (npr. z morebitnimi trošarinami, taksami, zavarovanji prevoza, 
davki) in morebitne popuste. 

3) Ocenjena skupna končna (1-letna) pogodbena vrednost je ……………………………………. EUR 
brez DDV, ocenjena skupna končna (4-letna) pogodbena vrednost je 
…………………………………….  EUR brez DDV. 

4) Dobavni rok, ki ga ponuja ponudnik ……………. 

 

Lokacija realizacije 

Nacionalni inštitut za javno zdravje 

Program Svit 

Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana 

Dobava Sprememba cen 

Način realizacije 
DDP lokacija 
realizacije  
(Incoterms 2010 – 
Delivery Duty Paid) z 
vključenim DDV 

Cene so fiksne za obdobje 12 mesecev od 
podpisa okvirnega sporazuma. Cene ostanejo 
fiksne tudi v primerih zamenjave kataloških 
številk ali imen artiklov.  
Po preteku 12 mesecev se cene na pisno 
zahtevo dobavitelja usklajujejo skladno s 
Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih 
obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah 
dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja 
(Uradni list RS, št. 1/2004), pri čemer se za 
valorizacijo uporabi indeks rasti cen življenjskih 
potrebščin. 

Dobavni rok največ 12 tednov od naročila 

Plačilni rok / način 
financiranja 

30 dni po uspešno opravljeni dobavi in prejemu pravilno izstavljenega 
računa 

Rok uporabe 
Posamezen artikel, za katerega proizvajalec določi rok uporabe, mora 
imeti ob dobavi vsaj še 2/3 veljavnega roka uporabe. Artikle s krajšim 
rokom uporabe mora naročnik izrecno odobriti. 
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5. člen 

NASTOPANJE S PODIZVAJALCI 

1) V kolikor dobavitelj pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, navedenimi v obrazcu 
P-6 »Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredno plačilo«, ki je priloga tega 
okvirnega sporazuma, se zavezuje, da bo z njimi  sklenil pogodbe, v katerih bo 
natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. 

2) Dobavitelj s tem okvirnim sporazumom pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega 
računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem navedenim v obrazcu iz 
prejšnjega odstavka tega člena 

3) Dobavitelj mora za vsakega podizvajalca predložiti soglasje, na podlagi katerega 
naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega 
izvajalca. Soglasja podizvajalcev za neposredna plačila so vsebovana v obrazcu iz 
prvega odstavka tega člena, ki je priloga tega okvirnega sporazuma. 

4) Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe mora dobavitelj, ki po 
sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo 
z novim podizvajalcem v roku petih (5) dni po spremembi predložiti: 

• izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 

• pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu 
podizvajalcu in 

• soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, v katerem so vsebovani vsi 
podatki iz obrazca P-6. 

5) Pred zamenjavo podizvajalca mora dobavitelj o nameravani zamenjavi obvestiti 
naročnika, kateri mu po preveritvi določb iz 4. odstavka 94. člena ZJN-3 zamenjavo 
bodisi odobri ali zavrne. Dobavitelj lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi 
odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka. 

(če dobavitelj nastopa brez podizvajalcev, se ta člen izbriše) 

6. člen 

DOBAVA IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

1) S tem okvirnim sporazumom se dobavitelj zaveže, da bo naročniku dobavil ter izročil v 
last in posest blago, naročnik pa mu bo za to plačal pogodbeno ceno glede na cene 
podane v obrazcu P-4 »Predračun«, ki je priloga tega okvirnega sporazuma. 

2) Naročnik se obvezuje, da bo: 

1. izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način; 

2. zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih 
virov; 

3. plačeval dobavljeno blago v dogovorjenih rokih. 

3) Dobavitelj se obvezuje, da bo: 

• svoje naloge opravil strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka; 

• izvajal svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih; 

• naročnika obveščal o akcijskih ponudbah blaga, ki je predmet tega okvirnega 
sporazuma; 

• takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile 
kvalitetno in pravilno dobavo; 
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• na zahtevo naročnika predložil dokazila o kakovosti blaga oziroma skladnosti z 
razpisno dokumentacijo; 

• omogočal ustrezen nadzor naročniku. 

4) V skladu z Zakonom o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/2003, s spremembami in 
dopolnitvami), Pravilnikom  o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi 
(Uradni list RS,  št. 35/2005, s spremembami in dopolnitvami) in Pravilnikom o 
razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Uradni list RS, št. 67/2005, 
s spremembami in dopolnitvami) bo dobavitelj ob dobavi kemikalij oz. reagentov 
naročniku predložil tehnično dokumentacijo (varnostni list). 

5) Ob dobavi izotopov je potrebno ravnati v skladu z določbami Zakona o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-UPB2, Uradni list RS, št. 102/2004, s 
spremembami in dopolnitvami). 

6) Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina dobave pomeni 
kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik izvede kritni kup, razdre 
okvirni sporazum, uveljavi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v 
primeru škode pa tudi zahteva odškodnino. 

7) Dobavitelj je dolžan ponujati blago po cenah, ki so primerljive z aktualnimi cenami na 
trgu. V primeru, da naročnik na podlagi raziskave trga ugotovi, da na trgu obstaja 
istovrstno blago po ugodnejši ceni, si pridružuje pravico, da naročila ne odda skladno s 
tem okvirnim sporazumom. Naročnik namreč sledi načelu gospodarne porabe javnih 
sredstev in lahko z rutinskim preverjanjem cen preveri konkurenčnost ponujenih cen s 
cenami na trgu. 

7. člen 

NAROČANJE 

3) Naročnik naroča blago sukcesivno, glede na potrebe po blagu, ki je predmet okvirnega 
sporazuma. 

na strani naročnika na strani dobavitelja 
Pooblaščeni 
predstavniki 
strank za 
naročanje 

Ime in priimek: 
Tel. št.: 
Faks: 
E-pošta: 

Ime in priimek: 
Tel. št.: 
Faks: 
E-pošta: 

4) V kolikor dobavitelj določenega naročenega artikla nima na zalogi mora naročniku 
ponuditi ustrezen nadomestni artikel. Naročnik mora dobavitelju sporočiti ali 
nadomestni artikel sprejema. 

5) Naročnik lahko v primeru, da ponujeni nadomestni artikel ni ustrezen, na stroške 
dobavitelja naročeni artikel kupi na trgu. 

8. člen 

PREVZEM 

1) Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Količinski 
prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu blaga. Na dobavnici morajo biti razvidne: 
številka okvirnega sporazuma, številka naročilnice, količina in vrsta blaga. Količinska 
odstopanja, ki jih ni bilo moč ugotoviti ob prevzemu, mora naročnik pisno reklamirati 
najkasneje v 15-ih dneh od prevzema. 

2) Dobavitelj se zavezuje naročniku dobaviti blago, ki je predmet posameznih naročil, v 
kvaliteti, roku in na mesto dobave, kot je dogovorjeno v posameznem naročilu. V 
kolikor dobavitelj dogovorjenih obveznosti ne bi mogel izpolniti, mora o nastanku 
objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti takoj obvestiti 
naročnika. 
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3) Dobavitelj mora hkrati z blagom in pravilno izpolnjeno dobavnico ob prevzemu 
naročniku izročiti še: 

• vse tovorne liste od odpravnega do namembnega kraja; 

• predpisana potrdila o atestih in testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolžni 
predložiti; 

• tehnično dokumentacijo in slovenska navodila za uporabo. 

4) Dobavitelj naročniku jamči: 

• da kupljeno blago nima stvarnih napak; 

• da nima pravnih napak; 

• da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, 
ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga tega 
sporazuma. 

5) Naročnik je dolžan vse napake in pomanjkljivosti, ki jih je odkril, javiti dobavitelju 
pisno, po elektronski pošti ali telefaksu.  

6) Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali 
ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili tega sporazuma in s specifikacijami, 
bo zavrnjeno, zaradi česar bo dobavitelj prišel v zamudo. Enako velja, če bo 
neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. 

7) Če dobava ne ustreza naročeni količini in kvaliteti, je dobavitelj pomanjkljivosti  dolžan 
nemudoma odpraviti brezplačno. V kolikor dobavitelj napak ne odpravi v roku 48 ur od 
prejema reklamacije, to lahko stori naročnik na stroške dobavitelja naročnik pa lahko v 
tem primeru tudi odstopi od sporazuma in zahteva od dobavitelja povrnitev nastale 
škode. 

8) Če se izkaže, da dobava ponujenega blaga ni možna zaradi objektivnega razloga, ki 
nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti 
razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo 
obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestno blago v vsakem pogledu 
enake ali boljše lastnosti. 

9. člen 

NAČIN PLAČILA 

1) Dobavitelj izstavi naročniku račun na podlagi dobavnice, ki jo je ob dobaviteljevi pravilni 
izpolnitvi podpisal naročnik. Dobavitelj računu priloži originalen izvod dobavnice in 
ostalo potrebno dokumentacijo glede na vrsto posla. 

2) Naročnik se obvezuje, da bo po prejemu računa in prilog v roku osmih (8) dni le-te 
pregledal, ter dobavitelju sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti. Naročnik 
ima pravico obrazloženo zavrniti račun s priloženo dokumentacijo v roku osmih (8) dni 
po prejemu. 

3) V kolikor naročnik računa ne zavrne delno ali v celoti v roku osmih (8) dni od prejema, 
ga je dolžan plačati v pogodbenem roku, šteto od dneva prejema pravilno izstavljenega 
računa. Če je naročnikova zavrnitev delna, je nesporni del računa dolžan plačati v istem 
roku. 

4) Stranki se dogovorita, da bo dobavitelj za dobavljeno blago izstavljal mesečne račune, 
najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. 

5) Dobavitelj lahko v primeru zakasnitve plačila zaračuna naročniku zamudne obresti v 
skladu z veljavnimi predpisi. V primeru ponavljanja zamud pri plačilu lahko dobavitelj 
po pisnem opominu razdre okvirni sporazum. 
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10. člen 

ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN 

1) V primeru, da dobavitelj zamuja z dobavo blaga iz razlogov, ki niso na strani naročnika 
ter ne gre za opravičeno zamudo, je dolžan plačati pogodbeno kazen. 

Višina Maksimalna višina 

0,5 % od pogodbene vrednosti za vsak dan 
zamude 

vendar največ 10 % pogodbene vrednosti. 

2) Če bi pogodbena kazen v posameznem mejniku presegla mejo, ki je v tem okvirnem 
sporazumu določena kot največja vrednost pogodbene kazni, lahko naročnik unovči 
finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, razdre okvirni sporazum 
in zahteva povrnitev dejanske škode. 

3) Če dobavitelj zamuja z dobavo toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi 
dobava izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno blago naroči pri drugem dobavitelju 
na stroške zamudnika (pri tem uporabi dano zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih 
obveznosti), lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre okvirni sporazum. 

4) Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno blago se obračuna pri naslednjih izplačilih 
dobavitelju. Stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti dobavitelju, da si 
pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je dobavitelj z 
njegovo dobavo zamujal. 

5) Naročnik in dobavitelj soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z 
nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po 
splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene 
kazni. 

11. člen 

VIŠJA SILA 

1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo 
neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju okvirnega 
sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. 

2) Dobavitelj je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh (2) delovnih 
dneh po nastanku le-te. 

3) Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz 
razlogov, ki so izven njenega nadzora. 

12. člen 

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

1) Dobavitelj mora najkasneje v tridesetih (30) delovnih dneh od prejema izvoda 
podpisanega okvirnega sporazuma s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost okvirnega 
sporazuma, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti v naslednji obliki: 

Vrsta zavarovanja Vrednost in valuta Veljavnost (od / do) 

Zavarovanje za dobro 
izvedbo pogodbenih 
obveznosti v obliki 
bančne garancije. 

V višini 10 % vrednosti z DDV, z 
veljavnostjo 30 dni po preteku 
veljavnosti okvirnega sporazuma. 

Predložitev zavarovanja za dobro 

Od sklenitve okvirnega 
sporazuma do 30 dni po 
prenehanju veljavnosti 
okvirnega sporazuma 
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Vrsta zavarovanja Vrednost in valuta Veljavnost (od / do) 

izvedbo pogodbenih obveznosti je 
pogoj za veljavnost okvirnega 
sporazuma. 

Naročnik in izbrani ponudnik se lahko 
dogovorita, da je zavarovanje za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 
10 % letne vrednosti z DDV in se 
obnavlja letno, in sicer mora izvajalec 
najmanj 15 dni pred potekom že 
predložene garancije predložiti novo 
bančno garancijo v višini 10 % letne 
vrednosti z DDV. Nepredložitev nove 
bančne garancije v zahtevanem roku 
je razlog za uveljavitev bančne 
garancije. 

Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji: 

• če se bo izkazalo, da dobavitelj dobave ne opravlja v skladu z zahtevami okvirnega 
sporazuma ali s specifikacijami; 

• če bo naročnik razdrl okvirni sporazum zaradi kršitev ali zamude na strani 
dobavitelja; 

• če bo dobavitelj kršil zaupnost podatkov. 

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost 
tega okvirnega sporazuma. 

13. člen 

POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNI PODATKI 

1) Izvajalec se zavezuje, da bo v okviru zakonitega interesa opravljanja svoje dejavnosti 
obdeloval osebne podatke, ki jih pridobi s strani naročnika,  oz. do katerih bi lahko 
prišel s strani naročnika,  zaupno in v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v 
nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov) in vsakokrat veljaven zakon, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov. Hkrati se zavezuje da bo spoštoval Pravilnik o varstvu 
osebnih podatkov na NIJZ, s katerim se lahko seznani na sedežu naročnika. 

Izvajalec se zavezuje, da bo osebne podatke uporabil le za drug namen opredeljen v 
prejšnjem odstavku tega člena in za izvajanje obveznosti na podlagi zakona ali predpisa 
EU.  

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta pri svojem delovanju zagotovili in izvajali 
potrebne tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo varovanje osebnih podatkov 
in uresničevanje pravil v zvezi z njimi v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih 
podatkov (člena 28 in 32). 

14. člen 

KONČNE DOLOČBE 

1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja za 
čas veljavnosti, kot je opredeljeno v 2. členu okvirnem sporazumu. 

2) Ničen je okvirni sporazum, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene 
stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, 
ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 
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• pridobitev posla ali 

• za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

• za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

• za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega 
sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi 
pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku. 

3) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in 
podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb tega okvirnega sporazuma je 
ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti 
z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna 
določba. 

4) Odstop okvirnega sporazuma tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh 
pogodbenih strank. 

5) Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani 
nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od tega 
okvirnega sporazuma. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati 
medsebojne obveznosti iz tega okvirnega sporazuma in nastalo škodo. 

6) V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od okvirnega sporazuma odstopi, 
s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna 
vse stroške, ki jih s tem povzroči. 

7) Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s tem 
okvirnim sporazumom, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, 
ki urejajo pogodbene odnose. 

8) Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz tega okvirnega 
sporazuma rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki 
obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se 
dogovorita, da bo o sporih iz okvirnega sporazuma odločalo stvarno pristojno sodišče po 
sedežu naročnika. 

9) 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 izvajalca okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila 
ali njegovega podizvajalca. 

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

15. člen 

PRILOGE OKVIRNEGA SPORAZUMA 

1.  Izpolnjen in podpisan obrazec P-4 »Predračun« 

2.  Izpolnjen in podpisan obrazec P-6 »Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna 
plačila« (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci) 

3.  Finančno zavarovanje, ki ga v originalu hrani naročnik 
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Ponudnik  Naročnik 

  Nacionalni inštitut za javno zdravje 
Trubarjeva cesta 2 
1000 Ljubljana 

   

V                  , dne  V Ljubljani, dne 

Podpisnik:   Podpisnik: Nina Pirnat, dr. med., spec., 
direktorica 

  Št. :  

 


