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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 okvirnega 
sporazuma 

 

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 okvirnega 
sporazuma / 
odgovorna oseba 

 

Podpisnik  

 
skleneta naslednji: 
 

OKVIRNI SPORAZUM ZA NAKUP LETALSKIH KART  
 

 
1. člen 

 
Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku, v skladu s 
48. členom ZJN-3 (Zakon o javnem naročanju, 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; v 
nadaljevanju ZJN-3), objavljen na Portalu javnih naročil, št. __________________, dne 
__________________,  z namenom sklenitve okvirnega sporazuma o  organiziranju 
nakupa letalskih kart. 
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PREDMET JAVNEGA NAROČILA 
2. člen 

 
Predmet okvirnega sporazuma je sukcesivno naročanje nakupa letalskih kart.  

Naročnik se s tem okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil določeno količino 
predmetnih 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, pozval vse ponudnike, s katerimi bo imel 
sklenjen ta okvirni sporazum, za oddajo ponudb na način, naveden v nadaljevanju. 

 
VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA  

3. člen 
 
Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa obeh strank sporazuma in se sklepa za 
obdobje štirih let in sicer od 14.2.2020 do 13.2.2024. 

 
4. člen 

 
Okvirni sporazum je mogoče prekiniti, v kolikor pride do bistvenega kršenja določil tega 
okvirnega sporazuma s strani ene ali obeh pogodbenih strank. V primeru odstopa sta 
pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz tega sporazuma in nastalo 
škodo.  
 
Za bistvene kršitve se šteje neplačilo zapadle obveznosti, če je naročnik v zamudi s 
plačilom več kot 3 mesece.  
 
Naročnik lahko prekine okvirni sporazum zaradi naslednjih razlogov:  

- če naročnik porabi zagotovljena finančna sredstva za predmetno javno naročilo;  
- če naročnik izvede novo javno naročilo s področja predmeta javnega naročila; 
- zaradi neaktivnosti ponudnika ob povpraševanjih; 
- zaradi neutemeljene zavrnitve naročila s strani izvajalca, odstopanja od 

naročenega načina izvedbe ali nekvalitetno oz. nepravilno opravljene storitve. 
 
Stranka, ki prekinja okvirni sporazum zaradi bistvenih kršitev, je dolžna o tem obvestiti 
drugo stranko pisno, najmanj 1 (en) mesec pred dnem, s katerim namerava odstopiti od 
okvirnega sporazuma. 
 
Katerakoli od strank lahko brez posebnega razloga pisno odstopi od tega okvirnega 
sporazuma, za kar stranki dogovorita 3 mesečni odpovedni rok. Odpovedni rok prične teči 
z dnem, ko je nasprotna stranka prejela obvestilo o nameravanem odstopu od okvirnega 
sporazuma. 
 

IZVEDBA 
5. člen 

 
S tem okvirnim sporazumom se ponudnik zaveže opraviti v okvirnem sporazumu 
določene storitve, naročnik pa se zaveže, da mu bo opravljene storitve plačal. Cena 
storitev v trenutku sklepanja okvirnega sporazuma ni znana, saj bo dogovorjena v drugi 
fazi izvajanja tega sporazuma. 
 
Način izvedbe storitev sme ponudnik izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga ne 
določi naročnik ali če iz vsebine in namena naročila ne izhaja kaj drugega. 
 
Ponudnik je dolžan takoj pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali 
onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo storitev ali ne bi omogočale oddajo popolne 
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ponudbe. 
 
Ponudnik lahko izjemoma, če izkaže objektivne okoliščine, ki mu pred oddajo ponudbe 
niso bile znane, spremeni način organizacije ali zamenja let, vendar le s predhodnim 
pisnim soglasjem naročnika. 
 

 
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. 

 
Ponudnik se obvezuje, da bo:   

- svoje naloge opravil strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;  
- izvajal storitve po tem sporazumu po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika 

in v dogovorjenih rokih. 
 

Če naročnik naroči ponudniku storitev, s katero bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena 
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko ponudnik 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 ponudnik 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 ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni 
kršitev obveznosti po tem sporazumu, zaradi katere lahko naročnik izvede kritni kup, 
razdre sporazum, uveljavi zavarovanja za izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru 
škode pa tudi zahteva odškodnino. 
 
Če ponudnik zamuja z izvajanjem storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali 
da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem 
ponudniku 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 sporazuma. 
 
Če zamuda izvajalca ali napake v izvedbi bistveno zmanjšajo pomen posla, lahko 
naročnik prekliče naročilo. 
 
Zgoraj naštete ukrepe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem ponudnik ne 
popravi zamude v roku, ki bi ga naročnik lahko prenesel brez neugodnih posledic. 
Opomin mora biti ponudniku poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način. 
 

PODIZVAJALCI 
7. člen 

 

Izvajalec bo dela izvedel brez podizvajalcev.  

_  ALI _ 

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci. 

[naziv in polni naslov], 
Zakoniti zastopnik podizvajalca: 



Obrazec P-3                                                                                                     Vzorec okvirnega sporazuma 

                                                                                                                                                       Stran 4/9  

 

Matična številka:  
Davčna številka:  
TRR:  
Predmet del:  
Kraj in rok izvedbe:  
Količina del: v vrednosti ______________ EUR (brez DDV), kar znaša __ % od 
celotne ponudbe. 

 

Naročnik je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do 
glavnega izvajalca, za kar podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del 
okvirnega sporazuma. 

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 gradnje  naročnika obvestiti o 
morebitnih spremembah informacij  o podizvajalcih  in poslati informacije o novih 
podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje  gradenj ali 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. 

 
NAČIN NAROČANJA V DRUGI FAZI 

8. člen 
 
Naročnik naroča storitve sukcesivno glede na potrebe po tovrstnih storitvah. Naročnik se 
zavezuje, da bo ob vsakokratnem naročanju storitev pri izvedbi nakupa letalskih kart, 
opredeljenih v specifikacijah, k oddaji ponudb povabil ponudnike, s katerimi ima sklenjen 
okvirni sporazum, za katerega izdaja povpraševanje. 
 
Naročnik od ponudnikov, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum, pričakuje aktivno 
oddajo ponudb na posamezna povpraševanja. V primeru, da se ponudnik ne odziva na 
povpraševanja (se zaporedoma vsaj petkrat ne javi na povpraševanja, na katera je 
vabljen), lahko naročnik šteje da ponudnik nima interesa za sklenjen sporazum in lahko z 
obvestilom prekine sporazum, ne da bi unovčil dano zavarovanje ali zahteval odškodnino 
zaradi pasivnosti ponudnika. 
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9. člen 
 

Sukcesivno naročanje praviloma poteka v elektronski obliki preko elektronske pošte, 
lahko pa tudi v drugi obliki, če tako določi naročnik. Pri tem naročnik upošteva načelo 
enakopravnosti kandidatov. Povpraševanje se pošlje hkrati vsem ponudnikom, ki imajo z 
naročnikom sklenjen okvirni sporazum. Naročnik bo pošiljal povpraševanja na elektronski 
naslov ponudnika, ki je naveden v tem okvirnem sporazumu. Morebitno spremembo 
elektronskega naslova ponudnik takoj sporoči naročniku. 
 
Naročnik pri oddaji povpraševanja dokazuje zgolj, da je sporočilo zapustilo njegov 
informacijski sistem in ne odgovarja za to, da bo ponudnik dejansko prejel elektronsko 
sporočilo. 
 
Naročanje poteka na način, da naročnik izdela povpraševanje, pri čemer opredeli najmanj 
predmet povpraševanja ter rok za predložitev ponudb, ki praviloma ni daljši od treh dni. 
V primeru nujne nabave rok za predložitev ponudb praviloma ne sme biti krajši od štirih 
ur.  
 

10. člen 
 

Naročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo do njega prispele v roku, kot bo naveden v 
posameznem povpraševanju. 
 
Posamezen posel se praviloma odda ponudniku, ki je ponudil najnižjo ceno. Poleg tega 
merila pa lahko naročnik v posameznem povpraševanju določi še dodatna merila, ki 
naročniku v konkretnem primeru predstavljajo ugodnost, zlasti krajši čas potovanja, 
bližina letališča odhoda ali prihoda določenemu kraju, manjše število prestopanj ipd. V 
kolikor v posameznem povpraševanju ni določeno drugače, se v primeru enakih cen 
izbere ponudbo, ki je po času prej prispela do naročnika. 
 
Naročnik vse ponudnike, ki so oddali ponudbo, obvesti o izbiri najugodnejšega ponudnika 
in o ceni, ki jo je ponudil. 
 

11.  člen 
 

Če naročnik za posamezno povpraševanje ne prejme nobene ponudbe, je dolžan posebej 
skrbno preveriti ali razlog nepridobitve ponudb ne izvira iz njegove sfere (npr. objektivno 
nemogoče povpraševanje ali podobno). Ponudnik je kot strokovnjak dolžan naročnika čim 
prej opozoriti na morebitno objektivno absolutno nezmožnost izvedbe posameznega 
povpraševanja (možno je, da naročnik s posameznimi objektivnimi dejstvi ni seznanjen). 
Če naročnik ne pridobi nobene ponudbe, za tako konkretno naročilo ni več zavezan po 
temu sporazumu (naročilo lahko odda na trgu, vendar pod enakimi pogoji kot jih je 
predstavil v povpraševanju po tem sporazumu). Če naročnik spremeni pogoje neuspelega 
povpraševanja to šteje za novo povpraševanje. 
 
Naročnik se v primeru, da ne dobi nobene ponudbe, namesto za oddajo na prostem trgu 
lahko odloči tudi za ponovitev postopka. 
 
Postopka iz prejšnjih dveh odstavkov lahko naročnik uporabi tudi, če sicer pridobi 
ponudbe, a so vse nepopolne. 
 
 
Ta sporazum naročnika ne zavezuje v primeru, da pridobi popolne ponudbe, a z lastno 
raziskavo trga ugotovi, da lahko isto naročilo pod enakimi pogoji na prostem trgu dobi 
ceneje. Naročnik namreč sledi načelo gospodarne porabe javnih sredstev in lahko z 
rutinskim preverjanjem cen preveri konkurenčnost ponujenih cen s cenami na trgu. 
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12.  člen 
 

Ker lahko v času izvajanja naročila pride do sprememb okoliščin (odpoved potovanja, 
razlogi na strani naročnika ipd.), izbira najugodnejšega ponudnika še ne predstavlja 
potrditve naročila. Naročilo se šteje za potrjeno takrat, ko naročnik ponudnika izrecno 
seznani s potrditvijo.  
 
V primeru, da pride do odpovedi naročila pred zaključkom postopka, nosi svoje stroške 
vsaka stranka sama.  
 
V primeru, da pride do delne spremembe (imena in priimka potnika) že opravljenih in 
plačanih rezervacij za nakup letalskih kart, ponudnik ni upravičen do zaračunavanja 
stroškov zaradi spremembe. 
 
V primeru, da pride do popolne odpovedi rezervacije, ki je omogočena do roka, ki ga 
sistem določi ob vsaki potrditvi kot skrajni datum za možno odpoved, je ponudnik 
upravičen le do povrnitve administrativnih stroškov, ki so mu nastali in jih mora izkazati. 
  

PLAČILO 
13.  člen 

 
Za izvršene pogodbene obveznosti po tem okvirnem sporazumu izvajalec naročniku 
izstavi račun. 
  
Naročnik mora račun izvajalcu plačati 30. (trideseti) dan od datuma uradnega prejema 
računa, če je račun pravilno izdan in storitev opravljena v skladu s pogodbo. 
 
Naročnik bo znesek računa, izdanega skladno s pogodbo, plačal na izvajalčev račun. 

 
JAMSTVA PONUDNIKA 

14.  člen 
 

Ponudnik jamči, da bodo storitve in produkti izvedeni kakovostno, v skladu z veljavnimi 
predpisi in standardi in v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika. 
 
Ponudnik 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. 
 

FINANČNO ZAVAROVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI 
15.  člen 

 
Izvajalec mora najkasneje v roku 10 (desetih) 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 4 (štiri) bianco menice z menično izjavo ali bančno garancijo v višini 10 % 
pogodbene vrednosti z DDV, ki ga lahko naročnik unovči  v naslednjih primerih:  

- izvajalec ni pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili 
predmetne pogodbe ali 

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

- izvajalec je prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili 
predmetne pogodbe. 
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Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora  veljati  še 30 
(trideset) dni po prenehanju veljavnosti pogodbe. 
 
Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost 
pogodbe. 
 
Če se bodo med trajanjem izvedbe te pogodbe 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.  

 
ODPRAVA NAPAKE 

16.  člen 
 

Naročnik je dolžan vse napake in pomanjkljivosti, ki jih bo odkril, javiti ponudniku pisno, 
po elektronski pošti ali telefaksu. Ponudnik je dolžan napake in pomanjkljivosti odpraviti 
takoj, če pa to ni možno, pa v primernem času. 
 
 

VIŠJA SILA 
17.  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 obveznosti po tem sporazumu. 
 
Ponudnik je dolžan pismeno obvestiti naročnika o nastanku višje sile takoj ko je to 
mogoče, najkasneje pa v 3 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. 

 
VAROVANJE IN ZAŠČITA 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. Hkrati se zavezuje da bo spoštoval in upošteval vse določbe Pogodbe o 
obdelavi osebnih podatkov, ki je dodatek in priloga te pogodbe. Brez sklenitve Pogodbe o 
obdelavi osebnih podatkov ta pogodba ni veljavna.  

 
19. člen 

 
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). 
 

20. člen 
 
Naročnik oziroma uporabniki imajo pravico nadzorovati izvajalčevo izvajanje postopkov in 
ukrepov v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov po pogodbi. 
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PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
21. člen 

 
Če se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta 
pogodba ali pri izvajanju te 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 pogodba nična. 
 
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. 
 
Pogodba 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. 
 

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. 
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KONČNE DOLOČBE 

23. člen 
 

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

24. člen  
 

Pogodbeni stranki spore rešujeta sporazumno, v nasprotnem primeru spore rešuje 
stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. Za razlago posameznih določb 
tega okvirnega sporazuma se uporabljajo predpisi Obligacijskega zakonika. 
 

25. člen 
 

Izbrani ponudnik je dolžan najpozneje v osmih (8) dneh po prejemu okvirnega 
sporazuma v podpis vrniti naročniku vse podpisane izvode okvirnega sporazuma, sicer 
naročnik sklepa, da ponudnik od podpisa okvirnega sporazuma odstopa.   
 
Okvirni sporazum je sklenjen in začne veljati z dnem, ko ga podpiše zadnja od obeh 
pogodbenih strank. Sestavljen in podpisan je v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka 
pogodbena stranka po 1 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 

  Št. :  

 
PRILOGE OKVIRNEGA SPORAZUMA 

 

PRILOGE 

Priloga 1 Obrazec P-5 „Specifikacije“ 

Priloga 2 Obrazec P-4 „Predračun“ 

 
 
 
 
 
 

 


