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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 OS/ 

nadzornik 
 

Podpisnik Milan Krek, dr.med., spec., 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 OS / 

odgovorna oseba 
 

Podpisnik  

 

skleneta naslednji: 

 

Okvirni sporazum št.  _______________          
  Prevozi zdravil za izvajanje programa cepljenja  

in zaščite z zdravili, št. 91K071021 
 

PRAVNA PODLAGA 

 

1. člen 

 

1) Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku, v skladu s 

40. členom ZJN-3 (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 

307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 

279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 

175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP; v nadaljevanju ZJN-3), objavljen na Portalu javnih 

naročil, št. ______________, dne ______________. 
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PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA 

 

2. člen 

 

1) Predmet tega okvirnega sporazuma je izvajanje storitev prevoza zdravil na območju 

Republike Slovenije skladno z zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji.  

2) Naročnik se s tem okvirnim sporazumom ne zavezuje izvajalcu plačati celotne ocenjene 

vrednosti, temveč le vrednost dejansko opravljenih storitev. 

3) Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za prevoza zdravil na območju Republike 

Slovenije v skladu s ponudbo izvajalca, št.______________ z dne _______________, ki 

je sestavni del tega okvirnega sporazuma.  

 

KAKOVOST 

 

3. člen 

 

1) Prevozi se opravljajo v skladu z zakonodajo na področju cestnega prometa in v skladu s 

smernicami o dobri distribucijski praksi za zdravila za uporabo v humani medicini, v 

pogojih hladne verige, v temperaturnem območju od +2 do +8 stopinj Celzija. 

2) Izvajalec mora pri svojem delu upoštevati navodila naročnika. 

 

 

VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA 

 

4. člen 

 

1) Okvirni sporazum se sklepa za obdobje štirih let, oziroma 48 mesecev in sicer od 

________________ do ________________ in začne veljati, ko ga podpišeta obe 

pogodbeni stranki, pod pogojem, da izvajalec naročniku izroči finančno zavarovanje za 

dobro izvedbo pogodbenih obveznostih opredeljeno v 12. členu okvirnega sporazuma. 

 

CENA 

 

5. člen 

 

1) Cena na ponudbenem predračunu v skladu s tehničnimi specifikacijami je fiksna za prvo 

leto trajanja okvirnega sporazuma in vsebuje vse morebitne dajatve, davke in prispevke, 

nato pa se valorizira skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki 

jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 

1/04). Kot podlaga za valorizacijo denarnih obveznosti se uporablja indeks cen 

življenjskih potrebščin v podskupini goriva in maziva, kot ga objavlja Statistični urad 

Republike Slovenije. 

2) Cena za prevoženi 1 kilometer znaša ob podpisu tega okvirnega sporazuma 

________________ EUR brez DDV, cena z DDV pa je ________________ EUR.  

 

 

NAČIN PLAČILA 

 

6. člen  

 

1) Izvajalec bo obračunaval storitve za pretekli mesec na osnovi mesečnih obveznosti in 

opravljenega dela. Podlaga za izplačilo je poročilo kot priloga računa.  

2) Naročnik mora račun izvajalcu plačati 60. (šestdeseti) dan od datuma uradnega prejema 

računa, če je račun pravilno izdan in storitev opravljena v skladu s tem okvirnim 

sporazumom. 
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3) Izvajalec mora izdanemu računu za opravljena dela priložiti specifikacijo z opisom 

opravljenih storitev ter mora storitve prikazati po dejansko prevoženih kilometrih z 

datumom in časom izvedbe (mesečno poročilo). Če naročnik za specifikacijo izdela lastne 

obrazce, mora izvajalec podatke posredovati na teh obrazcih na način, ki ga predpiše 

naročnik.  

4) 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 v 

navedenem roku ugovarjati poročilu kot celoti ali njegovemu delu in s tem v zvezi lahko 

za sporne dele zadrži plačilo deloma ali v celoti. Naročnik ima pravico obrazloženo zavrniti 

račun s priloženo dokumentacijo v roku 8 dni po prejemu.  

5) 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 okvirnega sporazuma, primerjava z 

dostavljenimi mesečnimi poročili. Rezultati teh preverjanj morajo biti dokumentirani in 

so tudi pogoj za realizacijo plačil. Dokumentiranje je lahko v pisni ali elektronski obliki. 

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

prejema, je dolžan vsak račun plačati v pogodbenem roku, šteto od dneva prejema 

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

roku. 

 

 

JAMSTVA IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

 

7. člen 

 
1) Izvajalec se zavezuje zagotavljati možnost uporabe 8 vozil na dan, od katerih morajo 

imeti 4 vozila izolirano transportno komoro prostornine od 4 m3 do 12 m3 in 4 vozila 

izolirano transportno komoro prostornine od 6 m3 do 12 m3.  

2) Med prevozom zdravil voznik ne sem izvajati nobenih drugih prevozov ali storitev za 

drugega naročnika. V primeru, da bo naročnik določen dan potreboval manj vozil, bo 

izvajalcu to sporočil 14 ur vnaprej. V času, ko naročnik prevoznikovih storitev ne bo 

izkoriščal, lahko prevoznik nudi storitev prevoza drugim naročnikom. Predvidoma bo 

naročnik potreboval povprečno tri vozila na dan.  

3) Izvajalec se zavezuje zagotavljati razpoložljivost vozil najmanj 10 ur vsak delovni dan. 

Najmanj 14 ur pred prevozi bo naročnik prevozniku pisno posredoval seznam dostavnih 

oziroma prevzemnih mest, proge prevozov in čas izvajanja prevozov. Prevoznik 

posreduje naročniku podatke o vozilih in voznikih, ki bodo opravljali posamezen prevoz 

največ dve uri po prejemu naročila.  

4) Eno vozilo z voznikom mora biti na razpolago v režimu 24 ur / 7 dni z odzivnim časom 1 

uro.  

5) V primeru izpada mora prevoznik vozila nadomestiti z drugimi ustreznimi vozili v roku 2 

ur.  

6) Dostave se bodo vršile praviloma ob delavnikih med 6.00 uro in 16.00 uro, v povprečju 

8 ur na delovni dan. 

7) Predviden obseg prevozov je od 18.999 do 40.000 km mesečno. Predviden obseg 

prevozov izven delovnih dni pa 5.000 km letno. Pri navedenem gre zgolj za okvirni obseg, 

saj naročnik iz objektivnih razlogov vnaprej ne more določiti točnega obsega prevozov. 

Naročnik bo naročal storitve prevoza v obsegu, ki ga bo dejansko potreboval. 

8) Izvajalec se zavezuje, da bo prevoze opravljal s tehnično brezhibnimi vozili. 

9) Izvajalec se zavezuje, da bodo imela vsa vozila v transportnih komorah vgrajene hladilne 

in grelne naprave, ki omogočajo nastavitev stalne temperature od +2 do +8 stopinj 

Celzija ter vgrajene, od pooblaščene ustanove umerjene merilnike in zapisovalce 

temperature, ki omogočajo merjenje temperature v intervalih največ 10 minut in dnevno 

izpisovanje izmerjenih temperatur. Izvajalec se s podpisom okvirnega sporazuma izrecno 
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zavezuje, da bo zagotovil, da bodo merilci temperatur najmanj 1 x letno umerjeni v 

pooblaščeni ustanovi, in sicer tako da nikoli ne bo preteklo več kot eno leto od zadnje 

umeritve za posamezni merilec. Temperatura v transportni komori mora biti znotraj 

predpisanega intervala v kateremkoli delu komore, ob kakršnikoli zasedenosti. Po celotni 

komori mora biti zagotovljeno enakomerno hlajenje.  

10) Izvajalec bo redno vzdrževal vozila in v transportnih komorah izvajal vsakodnevno 

čiščenje v skladu z navodili naročnika. O vzdrževanju in čiščenju vozil se izvajalec zaveže 

voditi evidenco, ki mora biti na razpolago naročniku, mesečna evidenca čiščenja pa mora 

biti priložena poročilu o opravljenih storitvah. 

11) Izvajalec se zavezuje tudi, da bo za vsako vozilo, s katerim bo opravljal storitve prevoza 

po tem okvirnem sporazumu, na lastne stroške pri pristojnem organu priskrbel dovolilnico 

za dostavo na lokacijo naročnika – Trubarjeva cesta 2, Ljubljana. 

12) Izvajalec mora za izvedbo prevozov razpolagali z vsaj 8 vozniki. Vozniki morajo imeti 

ustrezna vozniška dovoljenja in aktivno znanje slovenskega jezika. 

13) Izvajalec se zavezuje, da bo posamezni voznik imel opravljeno interno izobraževanje za 

prevoze zdravil pri naročniku pred pričetkom prvega prevoza. 

14) Izvajalec se zavezuje, da bodo naročniku na voljo vozila za izvedbo validacij vozil in 

kvalifikacij prevozov: 

 validacijo izvede pooblaščena ustanova pred prevozi,  

 kvalifikacije prevozov se izvajajo med prevozi v prazni in polni transportni hladilni 

komori. 

15) V kolikor vozilo ne ustreza zahtevam (vse izmerjene temperature morajo biti znotraj 

specificiranih mej (od 2°C do 8°C) izvajalec takoj zagotovi nadomestno vozilo ter krije 

stroške validacije vozila in kvalifikacije prevozov. Z vozili, ki ne ustrezajo zahtevanim 

specifikacijam se prevozi zdravil ne smejo izvajati. Izvajalec krije tudi stroške validacije 

vseh nadomestnih vozil. 

16) Vsaka sprememba na vozilu oziroma opremi mora biti odobrena s strani naročnika. 

 

8. člen 

 

1) Izvajalec jamči, da bodo storitve izvedene kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in 

standardi ter v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika in navodili za delo. 

2) Izvajalec organizira prevoz tako, da se med prevozi:  

 vzdržujejo s strani proizvajalcev predpisani pogoji hranjenja (od 2°C do 8°C), 

 prepreči kontaminacija zdravil in zagotovi ohranjanje identitete ter kakovosti 

zdravil, 

 prepreči zamenjava zdravil, 

 zagotovi varnostne ukrepe, ki zmanjšajo možnosti razlitja oziroma razbitja zdravil,  

 zagotovi ustrezno varovanje zdravil pred morebitnimi krajami. 

3) Izvajalec se zavezuje, da bo naročnika obvestil o vseh izrednih dogodkih in odstopih od 

specificiranih zahtev naročnika ter pri tem ravnal v skladu z navodili naročnika. 

4) Naročnik lahko kadarkoli, brez vnaprejšnje napovedi, izvede presojo izvajalca in 

prevozov. Nadzor nad izvajalcem lahko izvede kadarkoli, brez vnaprejšnje napovedi, tudi 

organ pristojen za zdravila. V primeru presoje in nadzora mora izvajalec presojevalcu, 

nadzorniku oziroma inšpektorju posredovati vse zahtevane podatke oziroma omogočiti 

dostop do dokumentacije.  

5) Izvajalec se zavezuje, da bodo naročniku na voljo vozila v primeru presoje oziroma 

nadzora. 

 

 

OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

 

9. člen 

 

1) Naročnik se obvezuje da bo: 
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- zagotovil ustrezno spremljanje in nadzor izvedbe aktivnosti po tem okvirnem 

sporazumu; 

- zagotovil razpoložljivost svojih kadrov, ki bodo potrebni za uspešno izvedbo aktivnosti  

po tem okvirnem sporazumu; 

- zagotovil razpoložljivost obstoječe dokumentacije in drugih virov, ki so potrebni za 

izvedbo nalog. 

 

NAČIN IZVAJANJA OKVIRNEGA SPORAZUMA 

 

10.  člen 

 

1) Izvajalec izvaja storitve v skladu z razpisno dokumentacijo in navodili naročnika. Za 

koordinacijo izvrševanja storitev po tem okvirnem sporazumu določita vsak svojo 

odgovorno osebo. 

 

Odgovorna oseba pri naročniku je: 

Ime in priimek  

Telefonska številka  

GSM  

E-pošta  

 

Odgovorna oseba pri izvajalcu je: 

Ime in priimek  

Telefonska številka  

GSM  

E-pošta  

 

2) Izvajalec bo za izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu uporabil naslednje kadre: 

 

Št. Ime in priimek Vloga 

 

1. 

  

voznik 

 

2. 

  

voznik 

 

3. 

  

voznik 

 

4. 

  

voznik 

 

5. 

  

voznik 

 

6. 

  

voznik 

 

7. 

  

voznik 

 

8. 

  

voznik 
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3) Izvajalec izrecno izjavlja, da so vsi navedeni kadri podali svoje soglasje za svoje 

sodelovanje pri izvedbi tega okvirnega sporazuma ter, da so seznanjeni z razpisnimi 

pogoji javnega naročila iz 1. člena tega okvirnega sporazuma. 

4) Zgoraj navedeni kadri bodo tudi dejansko izvajali dela po tem okvirnem sporazumu, pri 

čemer za naročnika ni pomembno njihovo pogodbeno razmerje z izvajalcem. 

5) Če bo prišlo pri izvajalcu do zamenjave ali dodajanja posameznega kadra, mora izvajalec 

o taki spremembi pravočasno predhodno pisno obvestiti naročnika. Obvestilo mora 

vsebovati obrazložitev za zamenjavo ali dodajanje ter enakovrstne podatke, kakor jih je 

izvajalec predložil v ponudbi za javno naročilo, navedeno v 1. členu tega okvirnega 

sporazuma. Zamenjava mora biti strokovno enakovredna ali boljša v primerjavi z 

zamenjanim ključnim kadrom. Izvajalec posameznega ključnega kadra ne sme zamenjati 

ali dodati, dokler naročnik take zamenjave izrecno predhodno ne potrdi. 

 

11.  člen 

 

1) Pogodbeni stranki se morata tekoče pisno obveščati o vsaki spremembi bistvenih 

pogojev, ki lahko vplivajo na izvajanje del po tem okvirnem sporazumu. 

 

 

FINANČNO ZAVAROVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 

12.  člen 

 

1) Izvajalec mora najkasneje v roku 8 (osmih) koledarskih dni od prejema izvoda podpisane 

pogodbe s strani naročnika naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na navodila iz razpisne dokumentacije: 

 

2) Naročnik lahko unovči finančno zavarovanje pogodbenih obveznosti  v naslednjih 

primerih: 

- izvajalec ni pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili predmetnega 

okvirnega sporazuma ali 

- izvajalec ni pravočasno in/ali pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z 

določili predmetne okvirnega sporazuma ali 

- izvajalec je prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili 

predmetnega okvirnega sporazuma. 

3) Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost 

okvirnega sporazuma. 

4) Če se bodo med trajanjem izvedbe tega okvirnega sporazuma morebiti spremenili končni 

roki za izvedbo posla, storitve, kvaliteta in količina, bo moral izvajalec ustrezno temu 

spremeniti tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  

 

 

REKLAMACIJE 

 

13.  člen 

 

1) V primeru napake pri izvajanju storitev se izvajalec obvezuje napako odpraviti takoj. 

Vrsta zavarovanja Vrednost in valuta 
Veljavnost 

(od / do) 

4 podpisane in žigosane bianco 

menice z menično izjavo ali bančno 

garancijo    

10 % skupne pogodbene 

vrednosti v EUR z DDV: 

_____________ 

Od začetka veljavnosti 

pogodbe in še 30 dni po 

prenehanju njene veljavnosti 
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2) Če izvajalec posameznih prevozov oziroma drugih posameznih pogodbenih obveznosti ne 

opravi v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in tega okvirnega sporazuma, bo 

naročnik štel, da niso bile opravljene in jih zato tudi ne bo dolžan plačati.  

 

 

POGODBENA KAZEN 

 

14.  člen 

 

1) V primeru zamude pri izvedbi storitev in če zamuda ni posledica višje sile ali razlogov na 

strani naročnika, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5% 

vrednosti posameznega naročila za vsako uro zamude, kadar so roki določeni v urah, 

vendar največ 5% skupne vrednosti posameznega naročila in jo bo naročnik ob plačilu 

odštel od zneska računa.  

2) V primeru zamude pri izvedbi storitev in če zamuda ni posledica višje sile ali razlogov na 

strani naročnika, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5% 

vrednosti posameznega naročila za vsak koledarski dan zamude, kadar so roki določeni 

v koledarskih dneh, vendar največ 5% skupne vrednosti posameznega naročila in jo bo 

naročnik ob plačilu odštel od zneska računa.  

3) Če izvajalec zamuja z izvajanjem storitve toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali 

da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem 

ponudniku na stroške zamudnika in pri tem uporabi dano zavarovanje dobre izvedbe, 

lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode. Več kot enkratna zamuda ima lahko za 

posledico razdrtje okvirnega sporazuma. 

4) Pogodbeno kazen za zamudo po urah in pogodbeno kazen za zamudo po dnevih se 

obravnavajo in zaračunavajo samostojno in ločeno. 

5) Plačilo pogodbene kazni ne odvezuje izvajalca do izpolnitve pogodbenih obveznosti. Poleg 

tega lahko naročnik uveljavlja povračilo škode po splošnih pravilih odškodninske 

odgovornosti. 

 

 

PODIZVAJALCI 

 

15.  člen 

 

1) Izvajalec bo dela izvedel brez podizvajalcev.  

_  ALI _ 

1) Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci: 

Št. 

Podizvajalec 

(naziv in sedež, 

zakoniti 

zastopnik) 

Kontaktni podatki Opis del 

Delež 

oddanih 

del v % 

od celote 

1     

2     

2) Naročnik je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do 

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

okvirnega sporazuma. 

3) Izvajalec je dolžan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma 

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

4) 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 
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ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega 

naročila. 

5) Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila od naročnika v naprej pridobiti odobritev 

za nove podizvajalce, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje  storitev. V primeru 

vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj s prošnjo 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. 

6) 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.  

7) 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. 

 

 

VAROVANJE IN ZAŠČITA PODATKOV  

 

16.  člen 

 

1) 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.    

 

17.  člen 

 

1) 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). 

 

18.  člen 

 

1) Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki in informacije, do katerih bi prišli z 

izvajanjem ali na podlagi te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost, razen tistih, za 

katere zakon izrecno določa, da ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti, in se 

zavezujeta, da bosta vse podatke in informacije skrbno varovali in jih uporabljali izključno 

v zvezi z izvedbo te pogodbe. 

 

ODPOVED OKVIRNEGA SPORAZUMA 

 

19.  člen 

 

1) Pogodbo lahko pisno odpove katera koli od pogodbenih strank brez posebnega razloga 

pisno, za kar stranki dogovorita 3 (tri)  mesečni odpovedni rok. Odpovedni rok prične teči 

z dnem, ko je nasprotna stranka prejela pisno obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma. 
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2) V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti okvirnega sporazuma sta pogodbeni strani 

obvezani poravnati obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka 

prenehanja okvirnega sporazuma. 

3) Naročnik lahko odstopi od tega okvirnega sporazuma brez odpovednega roka če: 

- izvajalec krši obveznosti in kršitve ne odpravi v 8 koledarskih dneh od prejema 

naročnikovega opomina; 

- izvajalec zamuja z aktivnostmi več kot tri dni in je očitno, da zaradi te zamude ni 

sposoben pravočasno izvesti storitev; 

- ne izpolni svojih obveznosti ali izpolni svojo obveznost, ki pa je v bistvenih delih v 

nasprotju z zahtevami naročnika. 

4) Če naročnik odstopi od okvirnega sporazuma zaradi kateregakoli v drugem odstavku tega 

člena navedenega razloga, lahko realizira finančno zavarovanje pogodbenih obveznosti. 

5) Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od okvirnega sporazuma brez odpovednega 

roka v primeru, da zanjo nima zagotovljenih sredstev. 

 

 

REŠEVANJE SPOROV 

 

20.  člen 

 

1) Pogodbeni stranki bosta ravnali kot dober strokovnjak in naredili vse, kar je potrebno za 

izvršitev okvirnega sporazuma. Vse morebitne spore bosta najprej reševali po mirni poti, 

če pa to ne bo mogoče, je za reševanje vseh sporov pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

 

21.  člen 

 

1) Če se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana 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 nična. 

2) 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. 

 

 

RAZVEZNI POGOJ 

 

22.  člen 

 

1) Ta okvirni sporazum 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  
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- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v 

času izvajanja okvirnega sporazuma 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 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 tega okvirnega sporazuma v roku 30 dni 

od seznanitve s kršitvijo.  

 

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

razvezana 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 razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 

 

 

POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

23.  člen 

 

Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom k okvirnemu sporazumu, ki 

ga sporazumno sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. 

 

Če je katero od pogodbenih določil neveljavno ali to postane, to ne vpliva na ostala določila 

okvirnega sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim. 

 

Okvirni sporazum je sestavljen v 2(dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena 

stranka 1(en) izvod. 

 

  

Izvajalec  Naročnik 

  Nacionalni inštitut za javno zdravje 

Trubarjeva cesta 2 

1000 Ljubljana 

   

V _______________, dne  V Ljubljani, dne 

Podpisnik:   Podpisnik:  Milan Krek, dr.med., spec., 

direktor  

 

 

 

 

 

 Št. :  
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PRILOGE 

Priloga 1 Obrazec P-5 „Specifikacija“ 

Priloga 2 Obrazec P-4 „Predračun“ 

Priloga 3 Obrazec P-6 „Podatki in soglasje podizvajalcev“ 


