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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  

Skrbnik pogodbe/ 

nadzornik 
 

Podpisnik Nina Pirnat, 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 pogodbe / 

odgovorna oseba 
 

Podpisnik  

 

skleneta naslednji 

 

Okvirni sporazum za tiskarske storitve   
43K090519; št.   

 

PRAVNA PODLAGA 

1. člen 

 

Naročnik je izvedel postopek javnega naročila v skladu s 48. členom ZJN-3 (Uradni list RS, št. 

91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 

14/18), objavljenega na Portalu javnih naročil, št. _____________ z dne ___________, z 

namenom sklenitve okvirnega sporazuma za storitve tiskanja SVIT in/ali storitve tiskanja 

kuvert SVIT. 
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PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA 

2. člen 

 

Predmet okvirnega sporazuma je sukcesivno naročanje tiskarskih storitev, ki so, po vrsti, lastnostih in 

kakovosti, določene v specifikaciji razpisne dokumentacije (P-5_Specifikacije in predračun) za 

potrebe Nacionalnega inštituta za javno zdravje, in sicer: 

 

- storitve tiskanja SVIT (Sklop 1); 

- storitve tiskanja kuvert SVIT (Sklop 2). 

 

Naročnik se s tem okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil določeno količino storitev, 

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 storitve, ki so predmet 

tega razpisa, naročil pri izvajalcu, s katerim ima sklenjen ta okvirni sporazum.   

 

Naročnik si pridržuje pravico, da pri izvajalcu naroči blago, ki ni bilo zahtevano v obrazcu P-

5_specifikacije, skladno s svojimi dejanskimi potrebami. Blago, ki ga naročnik ni predvidel, bo 

naročil pri izvajalcu v obsegu največ 15 % skupne vrednosti predračuna. 

 

VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA 

3. člen 

 

Začetek veljavnosti Konec veljavnosti 

28.7.2019. 27.7.2023. 

Predčasna odpoved / razdrtje okvirnega sporazuma 

Razlogi Odpovedni rok 

1. neaktivnost izvajalca ob naročilih, 

2. neutemeljena zavrnitev naročila s strani izvajalca, 

odstopanja od naročenega načina izvedbe ali nekvalitetno 

oz. nepravilno opravljenih storitev, 

3. zamude izvajalca ali napak v izvedbi, ki bistveno 

zmanjšajo pomen posla. 

4. če naročnik izvede novo javno naročilo z istovrstnega 

področja. 

 

Z dnem prejema obvestila. 

 

 

CENA IN IZVEDBENI POGOJI 

4. člen 

 

Ocenjena skupna končna pogodbena vrednost je za: 

 

Sklop 1  _____________brez DDV oz. ______________ z DDV, 

Sklop 2  _____________brez DDV oz. ______________ z DDV. 

 

V ceni so zajeti vsi stroški, popusti in rabati ter prispevki in vse morebitne dajatve. 
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Lokacija 

realizacije 

Tehnološki park 24, stavba E, 4. nadstropje, Ljubljana  

oz. druge enote naročnika 

Način realizacije Dobava Izvedba 

DDP z DDV lokacija realizacije Fiksna cena na enoto 

Sprememba cen Cene so fiksne za obdobje 12 mesecev od podpisa okvirnega sporazuma. 

Po preteku 12 mesecev se cene na pisno zahtevo izvajalca 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), in sicer 30% skladno s splošno rastjo cen 

življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji in 70% z rastjo cen 

industrijskih surovin na evropskem trgu (indeks HICP - Industrial goods 

excluding energy, EUROSTAT).  

 

Za potrebe usklajevanja cen mora izvajalec izkazati objektivno zvišanje 

cen surovin na evropskem trgu. Zavajanje naročnika glede povišanja cen 

surovin se šteje za hujšo kršitev določb okvirnega sporazuma in je lahko 

razlog za prekinitev okvirnega sporazuma s strani naročnika brez 

odpovednega roka. 

 

V primeru, da obseg strani posameznega tiskanega gradiva za več kot 

5% odstopa od obsega razpisanega v prilogi »Specifikacije in 

predračun«, se cena tiskanega gradiva preračuna glede na ponujeno 

ceno za stran oziroma povečan obseg tiskanega gradiva in se obračuna 

dejansko število strani naročene tiskanega gradiva. 

 

V primeru, da se v času veljavnosti tega sporazuma, vsebina 

posameznega  tiska spremeni, obseg tiska pa ostane enak, izvajalec ni 

upravičen do višje cene. 

Plačilni rok / 

način 

financiranja 

V 30 dneh od dneva prejema pravilnega računa 

 

IZVEDBA 

5. člen 

 

S tem okvirnim sporazumom se izvajalec zaveže opraviti v sporazumu določene storitve, 

naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal pogodbeno ceno. 

Način izvedbe storitev sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga ne določi 

naročnik, če ni določen v specifikacijah posameznega naročila ali če iz vsebine in namena 

naročila ne izhaja kaj drugega. 

Izvajalec je dolžan takoj pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali 

onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo storitev.  

 

OBVEZE STRANK 

6. člen 

 

Naročnik se obvezuje, da bo:  

 

 izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način;   

 plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih; 
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Izvajalec se obvezuje, da bo:   

 

 svoje naloge opravil strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu z 

veljavnimi predpisi, standardi in specificiranimi zahtevami naročnika;  

 izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke, v skladu z navodili 

naročnika in v pogodbenih rokih;  

 z novim naročilom upošteval zadnjo veljavno obliko tiskovine, ki jo bo pravočasno prejel 

v ustrezni obliki; 

 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; 

 storitve in produkti izvedeni kakovostno; 

 izvedel predmetne storitve tiska gradiva tudi na materialu, ki ga bo izvajalcu predložil 

naročnik sam; 

 izvajal svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih;   

 omogočal ustrezen nadzor naročniku. 

 

7. člen 

Izvajalec je kot strokovnjak dolžan naročnika čim prej opozoriti na morebitno objektivno 

absolutno nezmožnost izvedbe posameznega naročila (možno je, da naročnik s posameznimi 

objektivnimi dejstvi ni seznanjen).  

Če naročnik naroči izvajalcu storitev, s katero bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena 

nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno naročilo odkloni, ne da bi 

kršil 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. 

Neutemeljena zavrnitev naročila, odstopanje od naročenega načina izvedbe ali nekvalitetna 

oziroma nepravilna izvedba storitev pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko 

naročnik izvede kritni kup, razdre sklenjen okvirni sporazum, uveljavi zavarovanja za izvedbo 

pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino. 

Zgoraj naštete ukrepe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne popravi 

zamude v roku, ki bi ga naročnik lahko prenesel brez neugodnih posledic. Opomin mora biti 

izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način. 

 

NAČIN NAROČANJA 

8. člen 

 

Naročnik naroča storitve sukcesivno glede na potrebe po tovrstnih storitvah. Naročnik se 

zavezuje, da bo ob vsakokratnem naročanju storitev s predmeta naročila le-te naročil pri 

izvajalcu.  

 

Sukcesivno naročanje poteka preko elektronske pošte ali telefaksa.  

 

Blago sme naročati le pooblaščena oseba naročnika ali skrbnik sporazuma.  

 

Pooblaščena oseba naročnika za naročanje je: ________________, naslov elektronske pošte: 

___________________ in št. telefaksa: ___________________ . 
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Pooblaščena oseba na strani izvajalca je: ________________, naslov elektronske pošte: 

___________________ in št. telefaksa: ___________________ . 

Morebitno spremembo elektronskega naslova mora stranka nemudoma sporočiti nasprotni 

stranki.  

Za dan naročila se smatra datum, ko je naročnik s podpisom korekture potrdil materiale za 

tisk. 

 

DOBAVA 

9. člen 

 

Tiskovine, naročene po tem okvirnem sporazumu, razen artikli določeni v 2. odstavku tega 

člena, morajo biti izdelane oz. dobavljene v 8 delovnih dneh od dneva oddaje posameznega 

naročila. 

Tiskovine oz. artikli št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 iz tabele Sklop 1: Tiskarske 

storitve SVIT obrazca P5_Specifikacije in predračun morajo biti izdelane oz. dobavljene v 5 

delovnih dneh od dneva oddaje posameznega naročila. 

V kolikor naročnik naroči večjo količino tiskovin, kot pa jo dejansko potrebuje, je izvajalec 

dolžan take tiskovine brezplačno hraniti v svojem skladišču do naročila posamične dostave 

celote ali dela hranjenih tiskovin. 

V primeru naročila posamične dostave že naročenih tiskovin, ki še niso bile dobavljene,  

morajo biti te dostavljene na lokacijo naročnika v 2 delovnih dneh od dneva naročila 

posamične dostave, vendar ne prej kot v 10 oz. 5-ih delovnih dneh od oddaje naročila za iste 

tiskovine. 

Če se stranki ne dogovorita drugače, dobava praviloma poteka po predhodni najavi na lokacijo 

navedeno v 4. členu tega sporazuma, lahko pa tudi neposredno na pošto, če tako zahteva 

naročnik. 

Izvajalec mora naročnika (vsakokratnega skrbnika sporazuma), o nameravani dobavi 

predhodno obvestiti. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave, način dobave in 

količino blaga. Naročnik mora prevzem potrditi v najkrajšem času po prejemu obvestila. 

Naročnik blaga, ki ni bilo tako najavljeno ali katerega dobava poteka v nasprotju z 

dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti. 

 

PREVZEM 

10. člen 

 

Izvajalec mora hkrati z blagom ob prevzemu naročniku izročiti še pravilno izpolnjeno 

dobavnico. 

Pooblaščena oseba naročnika potrdi prevzem s podpisom dobavnice. 

Preverjanje kvalitete in obsega realizacije predmeta izvaja naročnik, ki po potrebi, za 

posamezne naloge predmeta, lahko organizira komisijo za preverjanje kvalitete in obsega v 

sestavi: naročnik, izvajalec, druge odgovorne osebe pri naročniku in zunanji svetovalec, po 

potrebi, na način: 

 primerjava z vsebino predmeta sporazuma, 

 primerjava z dostavljenimi specifikacijami opravljenih storitev. 

Rezultati teh preverjanj morajo biti dokumentirani in so tudi pogoj za realizacijo plačil. 

Dokumentiranje je lahko v pisni ali elektronski obliki. 
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NAČIN PLAČILA 

11. člen 

 

Računi se izdajajo po izvedbi posamezne naročene storitve. Izvajalec mora izdanemu računu 

za opravljeno storitev dela priložiti specifikacijo z opisom opravljenih storitev in dobavnico.  

 

Naročnik se obvezuje, da bo po prejemu računa in prilog v roku 8 dni le-te pregledal, ter 

izvajalcu sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti. Naročnik ima pravico obrazloženo 

zavrniti račun s priloženo dokumentacijo v roku 8 dni po prejemu. 

 

Če naročnik poročila o opravljenem delu ne zavrne delno ali v celoti v roku 8 dni od prejema, 

je dolžan vsak račun plačati v 30 dneh, šteto od dneva prejema pravilnega računa. Če je 

naročnikova zavrnitev delna, je nesporni del računa dolžan plačati v istem roku. 

Izvajalec lahko v primeru zakasnitve plačila zaračuna naročniku zamudne obresti v skladu z 

veljavnimi predpisi. V primeru ponavljanja zamud pri plačilu lahko izvajalec po pisnem 

opominu razdre sporazuma. 

ODPRAVA NAPAKE 

12. člen 

 

Naročnik je dolžan vse napake in pomanjkljivosti, ki jih bo odkril, javiti izvajalcu pisno, po 

elektronski pošti ali telefaksu. Izvajalec je dolžan napake in pomanjkljivosti odpraviti takoj, če 

to ni možno, pa v primernem času. 

Rok za odpravo napake stranki določita sporazumno, glede na naravo napake. Stroške v zvezi 

z odpravo napak nosi izvajalec.  

ZAMUDA 

13. člen 

 

Če izvajalec 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 trikratna zamuda ima lahko za posledico razdrtje okvirnega 

sporazuma.  

V primeru, da izvajalec zamuja pri dobavi tako, da naročniku nastane škoda, ki je večja od 

pogodbene kazni, lahko zahteva od izvajalca povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo 

povzročil.  

Če zamuda izvajalca ali napake v izvedbi bistveno zmanjšajo pomen posla, lahko naročnik 

razdre okvirni sporazum ali le prekliče naročilo. 

Zgoraj naštete ukrepe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne popravi 

zamude v roku, ki bi ga naročnik lahko prenesel brez neugodnih posledic. Opomin mora biti 

izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način. 

Izvajalec lahko sporazum razdre, če mu naročnik z zamudo pri plačilu povzroča večjo škodo ali 

če je očitno, da naročnik v razumnem roku ne bo mogel plačati celotne kupnine. V primeru 

razdrtja sporazuma stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po sporazumu, 

pogodbeno kazen, zamudne obresti in morebitno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene 

kazni ne izključuje unovčitve zavarovanja. 

 

POGODBENA KAZEN 

14. člen 

 

Izvajalec je v primeru zamude pri izvedbi storitev, ki ni posledica višje sile ali razlogov na 

strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen. Pogodbena kazen se obračuna pri 
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plačilu pogodbene cene. Stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si 

pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je izvajalec z dobavo 

zamujal. 

  

Višina Maksimalna višina 

3 % od vrednosti posameznega naročila na 

podlagi okvirnega sporazuma, s katerim 

izvajalec zamuja, za vsak dan zamude. 

vendar največ 24 % vrednosti posameznega 

naročila na podlagi okvirnega sporazuma s 

katerim izvajalec zamuja. 

 

ZAVAROVANJE POSLA 

15. člen 

 

Izvajalec mora najkasneje v desetih (10) dneh od prejema izvoda podpisanega sporazuma s 

strani naročnika, kot pogoj za veljavnost sporazuma, naročniku izročiti 4 bianco menice za 

dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z menično izjavo ter pooblastilo za izpolnitev in 

unovčenje; v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV. Naročnik lahko zavarovanje unovči pod 

naslednjimi pogoji: 

 če se bo izkazalo, da storitve ne opravlja v skladu s sporazumom, zahtevami razpisne 

dokumentacije ali specifikacijami; 

 če bo naročnik zaradi kršitev tega sporazuma s strani izvajalca odstopil od sporazuma; 

 če izvajalec objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj; 

 če izvajalec krši zaupnost podatkov; 

 če izvajalec brez dogovora z naročnikom odstopi od okvirnega sporazuma in razlogi za 

to niso na naročnikovi strani. 

 

VIŠJA SILA 

16. člen 

 

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 

sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. 

Izvajalec je dolžan pismeno obvestiti naročnika o nastanku višje sile takoj, ko je to mogoče, 

najkasneje pa v dveh delovnih dneh po nastanku le-te. 

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti 

iz razlogov, ki so izven njenega nadzora. 

 

POSLOVNA SKRIVNOST 

17. člen 

 

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.  

 

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 največjo mero skrbnosti. 

 

Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku, zaradi 

kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz 
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tega sporazuma. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji 

izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami tega sporazuma. 

 

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 izvajalec 

naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. 

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

18. člen 

 

Izvajalec se zavezuje, da bo v okviru zakonitega interesa opravljanja svoje dejavnosti 

obdeloval osebne podatke, ki jih pridobi s strani naročnika, zaupno, 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 in vsakokratnim veljavnim 

zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter spoštoval Pravilnik o varstvu osebnih podatkov 

na NIJZ, s katerim se lahko seznani na sedežu naročnika.  

 

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE 

19. člen 

 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da naročnik s plačilom postane lastnik morebitne matrice 

(avtorskih del), ki jo izvajalec ustvari za izpolnitev tega sporazuma. Izvajalec ne sme uporabiti 

matrice v noben drug namen razen za namene izvajanja tega sporazuma. 

Z dnem plačila posameznih storitev postanejo vse materialne in druge avtorske pravice 

izvajalca, ki nastanejo v zvezi s tem sporazumom, last naročnika in to izključno, v 

neomejenem obsegu in za ves čas njihovega trajanja (vključno s pravico dodelave, predelave, 

uporabe, objave, kopiranja in uporabe za potrebe predaje projekta eventualnemu drugemu 

izvajalcu); razen moralne avtorske pravice, ki ostane avtorju. 

 

PODIZVAJALCI 

20. člen 

 

Izvajalec bo dela izvedel brez podizvajalcev.  

_  ALI _ 

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci. 

[naziv in polni naslov], 

Zakoniti zastopnik podizvajalca 

Matična številka:  

Davčna številka:  

TRR:  

Predmet del:  

Kraj in rok izvedbe:  

Količina del: v vrednosti ______________ EUR (brez DDV), kar znaša __ % od celotne 

ponudbe. 
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Naročnik je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega 

izvajalca, za kar podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe. 

Izvajalec je dolžan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije 

svojega (jih) podizvajalca (ev), ki jih je predhodno potrdil. 

Če neposrednega plačila podizvajalec ni zahteval, bo naročnik od  izvajalca zahteval, da mu 

najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo 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. 

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah 

informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava 

naknadno vključiti v izvajanje storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V 

primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati 

poleg podatkov iz prvega odstavka te točke tudi podatke: 

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali izjavo o razlogih za 

izključitev ter 

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, 

drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena 

ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz 

šestega odstavka 75. člena ZJN-3.  

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega 

podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi 

podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo 

javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega 

izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. 

 

  

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

21. člen 

 

Če se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisan ta okvirni 

sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun druge 

pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije 

iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla 

ali za sklenitev tega 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 ta okvirni sporazum  

ničen. 

 

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka 

tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede 

njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega 

sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi 

Republike Slovenije. 
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RAZVEZNI POGOJ 

 

22. člen 

 

Ta pogodba je sklenjena 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: 

- plačilom za delo,  

- delovnim časom,  

- počitki,  

- 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 pogodbe še najmanj 

šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene 

kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen 

v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  

 

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba 

razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O 

datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. 

 

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega 

naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 

 

KONČNE DOLOČBE 

23. člen 

 

Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh strank sporazuma in velja za čas 

veljavnosti, kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu. Če izvajalec ne predloži pravočasno in 

skladno s tem sporazumom listin za zavarovanje posla, se šteje, da sporazum ni bil nikoli 

sklenjen. 

 

Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in 

podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma. Če katerakoli od določb okvirnega sporazuma je 

ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe okvirnega sporazuma. Neveljavna 

določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči 

strani. 

 

Odstop tega okvirnega sporazuma tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh strank 

okvirnega sporazuma, oziroma kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu.  

Katerakoli od strank okvirnega sporazuma lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani 

nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od okvirnega 

sporazuma. V primeru odstopa sta stranki okvirnega sporazuma dolžni poravnati medsebojne 

obveznosti iz sporazuma in nastalo škodo. 
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Stranki tega okvirnega sporazuma se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz tega 

okvirnega sporazuma rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi 

predstavniki obeh strank okvirnega sporazuma. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil 

mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz tega sporazuma odločalo stvarno pristojno sodišče v 

Ljubljani po slovenskem pravu.  

S podpisom tega okvirnega sporazuma se izvajalec strinja z objavo tega sporazuma in javno 

dostopnih informacij javnega značaja iz tega sporazuma na nacionalnem portalu, namenjenem 

objavam o javnih naročilih, skladno z določbami zakona, ki ureja dostop do informacij javnega 

značaja in določbami pravilnika, ki ureja objave pogodb s področja javnega naročanja, koncesij 

in javno-zasebnih partnerstev. 

Okvirni sporazum je sestavljena v dveh enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka 

en izvod. 

 

  

 
 

 

 

 

 

Izvajalec  Naročnik 

  Nacionalni inštitut za javno zdravje 

Trubarjeva cesta 2 

1000 Ljubljana 

   

V                  , dne  V Ljubljani, dne 

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

direktorica 
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