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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 info@nijz.si 

Skrbnik okvirnega 
sporazuma/ 
nadzornik 

Teja Tovornik 

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

in 
 

IZVAJALEC Poslovodeči partner Partner 2 Partner X 

Naziv in sedež    

ID št. za DDV    

Matična številka    

Poslovni račun    

Telefon    

Faks    

E-pošta    

Skrbnik okvirnega 
sporazuma / 
odgovorna oseba 

 

Podpisnik  
 
skleneta naslednji 
 

OKVIRNI SPORAZUM o poštnih storitvah 27K110418;  
št. okvirnega sporazuma . . . . . . . . . . .  

 
1. člen 

PODLAGA OKVIRNEGA SPORAZUMA 

Oznaka javnega naročila, ki je podlaga za 
sklenitev okvirnega sporazuma 

27K110418, objava na Portalu javnih naročil 
pod številko JN……./2018 z dne ……… ter na 
portalu EU dne …………… pod številko S/2018 
…../…………… 

 
 
 

mailto:info@nijz.si
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2. člen 

VELJAVNOST OKVIRNEGA SPOARZUMA 

Začetek veljavnosti Konec veljavnosti 

Z dnem 1.11.2018, oz. z dnem podpisa 
zadnje od pogodbenih strank. 

Po preteku 4 let od sklenitve okvirnega 
sporazuma oz. do porabe zagotovljenih 
sredstev pri naročniku. 

Predčasna odpoved / razdrtje okvirnega sporazuma 

Razlogi Odpovedni rok 

Naročnik lahko prekine okvirni sporazum zaradi naslednjih razlogov 

1. Uveljavljeno finančno zavarovanje za 
dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. 

1. Z dnem unovčenja finančnega 
zavarovanja. 

2. Neutemeljene zavrnitve naročila s 
strani izvajalca, odstopanja od 
naročenega načina izvedbe ali 
nekvalitetno oz. nepravilno 
opravljenih storitev.  

2. Z dnem, ko izvajalec prejme 
obvestilo o odpovedi okvirnega 
sporazuma 

3. Zamude izvajalca ali napake v 
izvedbi, ki bistveno zmanjšajo 
pomen posla. 

3. Z dnem, ko izvajalec prejme 
obvestilo o odpovedi okvirnega 
sporazuma. 

4. Če izvajalec po pisnem opominu* (2 
pisna opomina) naročnika še vedno 
nekvalitetno oz. nepravilno opravlja 
storitve. 

4. Z dnem, ko dobavitelj prejme 
obvestilo o odpovedi okvirnega 
sporazuma. 

5. 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. 

5. 3 mesece 

6. Odložni pogoj, če naročnik za tekoče 
leto nima zagotovljenih finančnih 
sredstev. 

6. 2 meseca 

Izvajalec lahko prekine okvirni sporazum zaradi naslednjih razlogov 

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

Vsaka stranka lahko prekine okvirni 
sporazum brez razloga z odpovednim 
rokom treh mesecev. 

po preteku odpovednega roka 

*Opomin mora biti dobavitelju poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način. 
 

3. člen 

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA 

1) Predmet okvirnega sporazuma je sukcesivno naročanje poštnih storitev za obdobje štirih 
let, oz. do porabe sredstev, na način, kot je to navedeno v obrazcu P-5 »Specifikacije«, ki 
je priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma.  

2) Naročnik si pridružuje pravico do naročanja storitev, ki niso opredeljene v obrazcu P-5 
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»Specifikacije«. Naročnik takšne storitve plačuje v skladu z veljavnim cenikom izvajalca na 
dan opravljene storitve, znižane v višini popusta, ki ga je izvajalec ponudil. 

 
4. člen 

KOLIČINE, CENE IN IZVEDBENI POGOJI (PREDRAČUN) 

1) Naročnik se s tem okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil točno določeno količino 
storitev, ki je v obrazcu P-5 »Specifikacije« zgolj ocenjena na podlagi opravljenih storitev v 
preteklem letu. Natančna količina storitev je za naročnika v trenutku sklepanja tega 
sporazuma objektivno neugotovljiva. Naročnik pa se z okvirnim sporazumom zavezuje, da 
bo, v primeru, če bo naročal storitve, ki so predmet tega razpisa, pozval izvajalca, s 
katerimi ima sklenjen ta okvirni sporazum. 

2) Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta okvirnega sporazuma so opredeljeni v prilogah, 
in sicer v obrazcu P-5 »Specifikacije«.  

3) Predračun se nahaja v obrazcu P-4, ki je prav tako priloga tega okvirnega sporazuma. 

Lokacija 
realizacije 

Dostava pisemskih in paketnih pošiljk v skladu s specifikacijami 

Izvedba Sprememba cen Način realizacije 

V ceno izvedbe so 
vključeni vsi stroški, 
dajatve, popusti ter vse 
spremljajoče storitve, ki 
so potrebne za izvajanje 
naročenih storitev. Cena v 
predračunu je za 
naročnika končna (DDV se 
obračuna v skladu z 
veljavno zakonodajo, ki 
velja na dan opravljene 
storitve). 

Cene so prvo leto trajanja okvirnega 
sporazuma fiksne razen za storitve za 
katere k cenam daje soglasje Agencija 
za komunikacijska omrežja in storitve  
Republike Slovenije (AKOS).  

Po preteku enoletnega obdobja se cene 
iz ponudbenega predračuna usklajujejo 
z indeksom gibanja cen storitev pri 
proizvajalcih s Pravilnikom o načinih 
valorizacije denarnih obveznosti, ki jih 
v večletnih pogodbah dogovarjajo 
pravne osebe javnega sektorja, Uradni 
list RS, št. 1/04. 

Izvedbeni rok Sukcesivno v skladu z obrazcem P-5 »Specifikacije«. 

Odzivni čas 
izvajalca 

Izvedba storitev v roku, skladno s specifikacijami 

Plačilni rok / 
način 
financiranja 

30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa. 

 
5. člen 

NASTOPANJE S PODIZVAJALCI 

1) Izvajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, navedenimi v obrazcu P-6 »Podatki o 
podizvajalcih in soglasje za neposredno plačilo«, ki je priloga okvirnega sporazuma. 

2) Izvajalec mora za vsakega podizvajalca predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik 
namesto glavnega izvajalca neposredno plača podizvajalčevo terjatev do glavnega 
izvajalca. Soglasja podizvajalcev so vsebovana v obrazcu P-6, ki je priloga okvirnega 
sporazuma. Neposredna plačila podizvajalcem so skladno z zakonom, ki ureja javno 
naročanje, obvezna. 

3) Podatki o podizvajalcih, vsebovani v obrazcu P-6 so obvezna sestavina okvirnega 
sporazuma. Če izvajalec po sklenitvi okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila 
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zamenja podizvajalca ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora 
izvajalca v roku 5 dni po spremembi predložiti:  

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

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

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

4) V primeru zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem soglasja 
novih podizvajalcev za neposredno plačilo postanejo priloga tega okvirnega sporazuma. 

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

6. člen 

IZVEDBA STORITEV 

1) S tem okvirnim sporazumom se izvajalec zaveže opraviti v okvirnem sporazumu določene 
storitve, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal pogodbeno ceno glede na cene, 
podane v obrazcu P-4 »Predračun«, ki je priloga okvirnega sporazuma. 

2) Način in drugi pogoji izvajanja storitev so navedeni v obrazcu P-5 »Specifikacije«, ki so 
priloga tega okvirnega sporazuma. 

3) Izvajalec storitve izvaja v skladu z veljavno zakonodajo in splošnimi pogoji izvajalca. Način 
izvedbe storitev sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga ne določi 
naročnik ali če iz vsebine in namena naročila ne izhaja kaj drugega. 

4) Izvajalec je dolžan takoj pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali 
onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo storitev. 

5) Storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, se izvajajo redno za čas veljavnosti 
sporazuma po pogojih določenih v določilih tega sporazuma in v njenih prilogah. 

6) Naročnik se obvezuje, da bo: 

• izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način;   

• pošiljke za oddajo pripravil v skladu z Zakonom o poštnih storitvah (Uradni list RS, 
št. 51/2009, 77/2010, 40/2014 - ZIN-B, 81/2015), z vsakokrat veljavnimi Splošnimi 
pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve ter Splošnimi pogoji izvajanja drugih 
poštnih storitev in navodili izvajalca (pošiljke oddal izvajalcu skupaj s sprejemno in 
spremljajočo dokumentacijo). Če naročnik tega ne stori in izvajalec to delo opravi 
namesto njega, lahko izvajalec dodatno delo naročniku posebej zaračuna po ceniku 
izvajalca, ki velja na dan opravljene storitve, znižane v višini ponujenega popusta 
izvajalca; 

• omogočil izvajalcu dostop do svojih poslovnih prostorov; 

• plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih. 

7) Izvajalec se obvezuje, da bo: 

• svoje naloge opravil strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;  

• izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke, v skladu z Zakonom 
o poštnih storitvah in splošnih pogojih izvajalca ter v skladu z navodili naročnika;  

• vodil dnevni pregled števila in vrste oddanih pošiljk in zneskov poštnine; 

• obveščal naročnika o morebitnem nastopu okoliščin, ki utegnejo vplivati na 
vsebinsko, vrednostno in terminsko izvršitev nalog; 
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• opozoril naročnika na morebitno objektivno absolutno nezmožnost izvedbe 
posameznega naročila (možno je, da naročnik s posameznimi objektivnimi dejstvi ni 
seznanjen); 

• naročnika pisno obveščal o vseh spremembah v zvezi s plačilom.  

8) Če naročnik naroči izvajalcu storitev, upoštevajoč Zakon o poštnih storitvah in splošnih 
pogojev izvajalca, s katero bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena nesorazmerna škoda 
izvajalcu, naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno naročilo odkloni, ne da bi kršil 
okvirni sporazum, vendar mora razlog za odklonitev dokazati. Če naročilo ne omogoča 
strokovno optimalne izvedbe storitve ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, 
mora izvajalec naročnika na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo, 
vendar mora nalogo izpolniti, kot mu je bilo naročeno, če naročnik pri tem vztraja. 

9) Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni 
kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik razdre okvirni sporazum, 
uveljavi  zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi 
zahteva odškodnino. Odgovornost za škodo in višine odškodnin so v skladu z Zakonom o 
poštnih storitvah ter v skladu s Splošnimi pogoji izvajalca. 

10) Če izvajalec po svoji krivdi in neupravičeno zamuja z izvajanjem storitev toliko, da bi lahko 
naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno 
storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika (pri tem uporabi dano 
zavarovanje dobre izvedbe), lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode. Več kot enkratna 
zamuda ima lahko za posledico razdrtje okvirnega sporazuma. Odgovornost za škodo in 
višine odškodnin so v skladu z Zakonom o poštnih storitvah ter v skladu s Splošnimi pogoji 
izvajalca. 

 
7. člen 

NAČIN PLAČILA 

1) Izvajalec bo obračunaval storitve enkrat mesečno v začetku meseca za opravljene storitve 
v preteklem mesecu za posamično lokacijo naročnika. Izvajalec mora izdanemu računu za 
opravljeno storitev priložiti poročilo (specifikacijo) z opisom opravljenih storitev v kolikor 
specifikacija opravljenih storitev ni razvidna iz računa.  

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

3) Če naročnik poročila o opravljenih storitvah  ne zavrne delno ali v celoti v roku 8-ih dni od 
prejema, je dolžan vsak račun plačati v 30-ih dneh od dneva prejema pravilno izstavljenega 
računa. Če je naročnikova zavrnitev delna, je nesporni del računa dolžan plačati v istem 
roku. 

4) Izvajalec bo v primeru zakasnitve plačila zaračunal naročniku zamudne obresti v skladu z 
veljavnimi predpisi. 
 

8. člen 

JAMSTVA IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA  

1) Izvajalec jamči, da bodo storitve izvedene kakovostno, v skladu z Zakonom o poštnih 
storitvah, podzakonskimi akti, izdanimi na njegovi podlagi, splošnimi pogoji izvajalca, 
splošnimi prevoznimi pogoji, konvencijo in pravilniki Svetovne poštne zveze ter drugimi 
mednarodnimi predpisi in dogovori. 

2) Izvajalec se zavezuje, da bo storitve opravljal s kvalificiranimi kadri, da bo kakovost 
opravljenih storitev preverjal in stalno skrbel za odpravo pomanjkljivosti, za katere bo 
izvedel na podlagi preverjanj ali informacij naročnika. 
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9. člen 

VIŠJA SILA 

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

2) Izvajalec je dolžan pismeno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh 
po nastanku le-te. 

3) Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih 
obveznosti iz razlogov, ki so posledica višje sile. 

 
10. člen 

ZAVAROVANJE POSLA 

1) Izvajalec mora najkasneje v 15-ih dneh od prejema izvoda podpisanega okvirnega 
sporazuma s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma, naročniku 
izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki bančne garancije 
v višini 10 % vrednosti z DDV, z veljavnostjo 15 dni po preteku veljavnosti 
okvirnega sporazuma. 

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

2) Naročnik in izvajalec 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 te 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. 

3) Naročnik po predhodnem obvestilu lahko bančno garancijo unovči pod naslednjimi 
pogoji: 

• če se bo izkazalo, da izvajalec storitve ne opravlja v skladu z okvirnim 
sporazumom, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami; 

• zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca; 

• če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov; 

• nepredložitev nove bančne garancije v zahtevanem roku. 
 

11. člen 

POSLOVNA SKRIVNOST 

1) Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo 
ali na podlagi tega okvirnega sporazuma, predstavljajo poslovno skrivnost in se 
zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z 
izvedbo tega okvirnega sporazuma. 

2) Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z 
zaupnimi ali osebnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največja mero 
skrbnosti. 

3) Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja okvirnega sporazuma, 
kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je 
stranka, ki je poslovno skrivnost kršila drugi pogodbeni stranki odškodninsko odgovorna za 
vso posredno in neposredno škodo. 
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12. člen 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

1) Pogodba, 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: 

• 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; 

je nična. 
 

13. člen  

KONČNE DOLOČBE 

1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja za 
čas veljavnosti, kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu. Če je v tem okvirnem 
sporazumu zahtevano zavarovanje posla in izvajalec ne predloži pravočasno in skladno s 
tem sporazumom listin za zavarovanje posla, se šteje, da okvirni sporazum ni bil nikoli 
sklenjen. 

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

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

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

5) V vsakem primeru lahko katerakoli od pogodbenih strank od okvirnega sporazuma odstopi, 
s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse 
do tedaj nastale obveznosti. 

6) 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 tega okvirnega sporazuma odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu 
naročnika, ki presoja po slovenskem pravu.  

7) Za urejanje razmerij, ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom, se uporabljajo 
določila Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/2009, 77/2010, 40/2014 - ZIN-B, 
81/2015), podzakonskih aktov, izdanih na njegovi podlagi, splošnih pogojev izvajalca in vsi 
ostali veljavni predpisi, ki urejajo področje, ki je predmet tega okvirnega sporazuma. 

8) Za urejanje razmerij s področja mednarodnega poštnega prometa, ki niso izrecno 
dogovorjena v tem okvirnem sporazumu, se uporabljajo določila Zakona o poštnih storitvah 
(Uradni list RS, št. št. 51/2009, 77/2010, 40/2014 - ZIN-B, 81/2015), podzakonskih aktov, 
izdanih na njegovi podlagi, splošnih pogojev izvajalca, splošnih prevoznih pogojev, 
konvencije in pravilnikov Svetovne poštne zveze ter drugih mednarodnih predpisov in 
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dogovorov. 

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

 
 
 
 
 
 

VSEBINA OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 

OKVIRNI SPORAZUM 

1. del Okvirni sporazum o poštnih storitvah 

PRILOGE 

1. del Obrazec P-5 „Specifikacije“ 

2. del Obrazec P-4 „Predračun“ 

3. del Finančno zavarovanje, ki se v originalu hrani pri naročniku 

 
 
 
 

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. :   


