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Naročnik: Dobavitelj: 

 
      /popolna firma/ 
 
      /naslov/  
 
ki ga zastopa       /Ime, priimek in naziv/ 
 

 
      /popolna firma/ 
 
      /naslov/  
 
ki ga zastopa       /Ime, priimek in naziv/ 
 

 

Identifikacijska št.:           Identifikacijska št.:       

Matična št.:       Matična št.:       

Transakcijski račun:       Transakcijski račun:  

Telefon št.:       Telefon:       

Telefaks št.:       Telefaks:       

E-naslov:       E-naslov:       

Podpisnik krovnega okvirnega sporazuma:       
 

Podpisnik krovnega okvirnega sporazuma:       
 

 
 
skleneta 
 
 

KROVNI OKVIRNI SPORAZUM št.  
 
 

I UVODNE DOLOČBE IN UGOTOVITVE 
 

1. člen 
 
Naročnik in dobavitelj uvodoma ugotavljata, da: 

 da je Skupnost občin Slovenije (v nadaljevanju naročnik) na podlagi zbranih potreb in pooblastil 
občin (posameznih naročnikov) in v skladu z ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno 
besedilo in 19/14) izvedlo postopek oddaje skupnega javnega naročila z oznako SOS_rac-2014 
za dobavo energijsko učinkovitih tabličnih in prenosnih računalnikov; 
 

 da je naročnik izvedel postopek oddaje skupnega javnega naročila z oznako SOS_rac-2014 po 

odprtem postopku, objavljenega na portalu javnih naročil dne       pod št. objave JN/      in 

v Dodatku k Uradnemu listu EU z oznako      /S     -     , z dne      . 2014; 
 

- da se ta krovni okvirni sporazum (v nadaljevanju sporazum) sklepa z namenom določitve načina 

izvajanja posameznih sukcesivnih dobav energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov (v 

nadaljevanju naprave); 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014664
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- da sporazum sklepa naročnik za potrebe v prilogi št. 1 tega sporazuma navedenih občin (v 

nadaljevanju posamezni naročniki), posamezni naročniki pa bodo na podlagi tega sporazuma 

sami sklepali posamezne okvirne sporazume in izvajali neposredna naročila; 
 

 krovni okvirni sporazum se sklepa za obdobje od ___________ do 1.9.2018; 
 

 se enak sporazum sklepa z vsemi dobavitelji, ki so oddali popolne ponudbe za posamezen sklop; 
 

 se za potrebe tega sporazuma uporabljata pojma dobavitelj in kandidat, ki imata enak pomen.  
 

II PREDMET  SPORAZUMA 
 

2. člen 
 
Predmet sporazuma je dobava energijsko učinkovitih tabličnih in prenosnih računalnikov v vrstah, 
količinah ter dobavnih rokih, kot bo opredeljeno pri vsakem posameznem naročilu (v okviru določil 
tega sporazuma). 
 
Predmet sporazuma je podrobneje specificiran v tehničnih specifikacijah (Priloga 2) in v prilogi 
ponudba/predračun (Priloga 3), ki sta prilogi tega sporazuma in njen sestavni del ter se izvaja na 
način, kot je določen v teh prilogah in tem sporazumu. 
 

3. člen 
 
Sporazum se sklepa za naslednje sklope naprav: 
(vpiše se sklope za katere se sklepa krovni okvirni sporazum) 
 

4. člen 
 
Vrstni red dobaviteljev po posameznem sklopu je razviden iz seznama kandidatov (Priloga 4), ki je 
sestavni del in priloga tega sporazuma. Seznam kandidatov se tekom tega sporazuma lahko spremeni 
v skladu z odločitvami iz ponovnega odpiranja konkurence. 
 

5. člen 
 
Obseg nabav oziroma količine so okvirne za ves čas trajanja tega sporazuma in se v času izvajanja 
sporazuma lahko spremenijo. Okvirne količine so odvisne tudi od morebitnih rebalansov proračunov 
občin in drugih sprememb, na katere posamezni naročnik nima vpliva. 
 

III NAČIN NAROČANJA 
 

6. člen 
 
Ponovno odpiranje konkurence izvaja Skupnost občin Slovenije posamezna naročila pa oddajajo 
posamezni naročniki. 
 

7. člen 
 
Posamezni naročniki naročajo posamezna naročila sukcesivno, glede na potrebe po napravah. 
 
Posamezni naročniki bodo pri oddaji posameznih naročil pozvali kandidate, s katerimi ima naročnik 
sklenjen sporazum za posamezen sklop, na način, določen s tem sporazumom, naročnik pa se ne 
zavezuje, da bodo posamezni naročniki naročili določeno količino naprav. 
 

8. člen 
 
Kandidat oziroma dobavitelj je dolžan aktivno sodelovati v ponovnih odpiranjih konkurence in v 
postopku povpraševanja za oddajo posameznega naročila. Aktivno sodelovanje pomeni, da se 
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pozvani kandidat odziva z oddajo ponudbe v ponovnem odpiranju konkurence in s potrditvami dobav 
naprav, po kateri se povprašuje v okviru posameznih naročil, in dobavo tudi izvede.  
 
III.1 Ponovno odpiranje konkurence 
 

9. člen 
 
Naročnik lahko v času trajanja tega sporazuma ponovno odpre konkurenco, na način, določen v 
nadaljevanju tega poglavja. 
 
Predvidoma bo naročnik odpiral konkurenco vsakih 4 (štiri) do 6 (šest) mesecev, med kandidati s 
seznama kandidatov. 
 
Naročnik lahko ponovno odpira konkurenco za celotno javno naročilo, v vseh sklopih ali le po 
posameznem sklopu. Kandidat lahko pri posameznem odpiranju konkurence odda ponudbe tudi za 
sklope, za katere z naročnikom nima sklenjenega sporazuma, vendar mora za ponujene naprave 
izpolnjevati vse tehnične in kadrovske pogoje, določene z razpisno dokumentacijo naročila, na podlagi 
katerega je podpisan ta sporazum. V primeru, da bo uvrščen na seznam kandidatov za sklope, za 
katere še nima sklenjenega sporazuma, bo k temu sporazumu sklenjen dodatek, s katerim bodo 
dodani novi sklopi v sporazum. 
 
Naročnik bo po vsakem ponovnem odpiranju konkurence sestavil nov seznam kandidatov z novim 
vrstnim redom kandidatov znotraj posameznega sklopa. 
 
Ponovno odpiranje konkurence se lahko izvaja na klasičen način ali preko informacijskega sistema, 
vzpostavljenega v ta namen. 
 

10. člen 
 
Naročnik k predložitvi nove ponudbe hkrati pozove vse kandidate s seznama kandidatov za 
posamezen sklop s povabilom k predložitvi ponudb (v nadaljevanju povabilo).  
 

11. člen 
 
Naročnik v povabilu navede vsaj: 

 sklop in oznako naprave, 

 tehnične specifikacije naprav, 

 rok za predložitev ponudbe, ki ne sme biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, 

 naslov, na katerega morajo kandidati posredovati ponudbo, 

 ali se ponovno odpiranje konkurence izvaja na klasičen način ali preko informacijskega sistema (v 
primeru izvajanja preko informacijskega sistema naročnik navede v povabilu vse zahteve, 
povezane s tem). 

 
12. člen 

 
V primeru, če naročnik izvaja ponovno odpiranje konkurence na klasičen način, naročnik poziva 
kandidate preko elektronske pošte:        ali preko telefaksa:       ali na naslov:      . Naročnik 
pri oddaji povabila dokazuje samo oddajo povabila, se pravi da je elektronsko sporočilo zapustilo 
njegov informacijski sistem oziroma da je bil telefaks poslan in ne odgovarja za to ali je kandidat 
dejansko prejel povabilo. 
 
Morebitno spremembo elektronskega naslova ali telefaks številke ali pisnega naslova, kandidat pisno 
sporoči naročniku. Obvestilo mora obvezno vsebovati številko tega sporazuma. V kolikor naročnik do 
novega posredovanega povabila ne prejme spremembe naslova, se kandidatu povabilo pošlje na do 
tedaj sporočeni naslov. 
 

13. člen 
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V primeru, če naročnik izvaja ponovno odpiranje konkurence na klasičen način, mora kandidat 
ponudbo vložiti v ovojnico oziroma obsegu ponudbe primerno embalažo. Na ovojnico mora kandidat 
nalepiti izpolnjen obrazec »Ponudba«, ki bo kandidatu posredovano hkrati s povabilom. V primeru, da 
obrazec »Povabilo k predložitvi ponudbe« kandidatu ne bo posredovan, je kandidat dolžan na 
ovojnico sam napisati oznako ali številko naročila, svoj naziv in naslov in »Ne odpiraj – ponudba«. 
 
V primeru, če naročnik izvaja ponovno odpiranje konkurence preko informacijskega sistema, se 
ponudba predloži na način določen v povabilu.  
 

14. člen 
 
V ponovnem odpiranju konkurence se bodo oddala naročila oziroma sestavil nov seznam kandidatov 
za posamezen sklop na podlagi merila najnižja cena za posamezen sklop (na način kot je določen v 
razpisni dokumentaciji predmetnega naročila). 
 

15. člen 
 
Naročnik bo po pregledu ponudb kandidatom, ki bodo predložili ponudbo, posredoval odločitev o 
ponovnem odpiranju konkurence, katere sestavni del je nov seznam kandidatov, z navedbo cen. Nov 
seznam kandidatov se bo dodal kot nova priloga k temu sporazumu. Nov seznam kandidatov začne 
veljati po preteku 10 (desetih) delovnih dni od dneva, ko naročnik pošlje odločitev o ponovnem 
odpiranju konkurence kandidatom, razen če je na odločitev vložen zahtevek za revizijo (za posamezni 
sklop). 
 
Z dnem veljavnosti novega seznama kandidatov preneha veljati predhodni seznam (v delih, na katere 
se nanaša izvedeno ponovno odpiranje konkurence). 
 
III.2 Posamezno naročilo na podlagi seznama kandidatov 
 

16. člen 
 
Posamezna naročila izvajajo posamezni naročniki. 
 
Naročanje posameznih naročil poteka na klasičen način ali preko informacijskega sistema, 
vzpostavljenega v ta namen. V primeru, da poteka preko informacijskega sistema, je dobavitelj dolžan 
zagotoviti slikovni barvni katalog, kot je določeno v točki 12 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe 
iz razpisne dokumentacije. 
 

17. člen 
 
Posamezni naročnik pri posameznem naročilu najprej pozove prvega kandidata s seznama 
kandidatov (Priloga 4) za posamezen sklop. 
 
V primeru, da prvo pozvani kandidat v zahtevanem roku posameznemu naročniku sporoči, da ne more 
dobaviti naprav, posamezni naročnik k dobavi pozove naslednjega kandidata. 
 
Posamezni naročnik ravna kot je določeno v drugem odstavku tega člena vse do takrat, da prejme 
sporočilo kandidata s potrditvijo dobave. 
 

18. člen 
 
Posamezni naročnik v povabilu navede vsaj: 

 vrsto, oznako in količino naprave, ki jo naroča, 

 dobavni rok, 

 lokacijo dobave, 

 rok za predložitev potrditve dobave naprav, ki ne sme biti krajši od 2 (dveh) delovnih dni. 
 

19. člen 
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V primeru, če posamezni naročnik izvaja naročanje posameznih naročil na klasičen način, kandidate 
poziva preko elektronske pošte ali preko telefaksa ali na naslov oziroma številko ki jo kandidat navede 
v obrazcu »Prijava« iz kandidatove ponudbe na predmetno javno naročilo. Posamezni naročnik pri 
oddaji povabila dokazuje samo oddajo povabila, se pravi, da je elektronsko sporočilo zapustilo njegov 
informacijski sistem oziroma da je bil telefaks poslan in ne odgovarja za to ali je kandidat dejansko 
prejel povabilo. 
 
Morebitno spremembo elektronskega naslova ali telefaks številke ali pisnega naslova, kandidat pisno 
sporoči vsem posameznim naročnikom. Obvestilo mora obvezno vsebovati številko tega sporazuma. 
V kolikor posamezni naročnik do novega posredovanega povabila ne prejme spremembe naslova, se 
kandidatu povabilo pošlje na do tedaj sporočeni naslov. 
 
Če se posamezna naročila izvajajo preko informacijskega sistema, posamezni naročniki kandidate 
pozivajo preko informacijskega sistema, vzpostavljenega v ta namen. 
 

20. člen 
 
Pozvani kandidat mora posameznemu naročniku posredovati odgovor v roku, ki ga določi posamezen 
naročnik, le ta pa ne sme biti krajši od dveh delovnih dni, od dneva pošiljanja povabila. 
 
V primeru, če posamezni naročnik izvaja naročanje posameznih naročil na klasičen način kandidat 
lahko poda svoj odgovor posameznemu naročniku po elektronski pošti, telefaksu ali na naslov, ki ga 
posamezni naročnik določi v posameznem okvirnem sporazumu. 
 
Dobavitelj lahko zavrne dobavo oziroma jo ne potrdi le v primeru objektivnih razlogov, ki niso nastali 
na njegovi strani oziroma zanje dobavitelj ni mogel vedeti. Kot objektivi razlog ni mogoče šteti 
sprememb tečajev valut (npr. dolarja), nezmožnost dobave zaradi razlogov na strani proizvajalca in 
podobno. 
 
Naročnik lahko v zvezi s sodelovanjem kandidatov v posameznih povpraševanjih s strani posameznih 
naročnikov po posameznih sklopih vodil statistiko, ki bo lahko podlaga za sodelovanje pri naslednjem 
javnem naročilu (morebitna omejitev sodelovanja: če bo v času trajanja sporazuma izkazana več kot 
40% neodzivnost, ki pomeni razmerje med povpraševanji posameznih naročnikov in izvedenimi 
dobavami). 
 

IV DOBAVA IN PREVZEM 
 
IV.1 Dobava 
 

21. člen 

 
Dobavitelj mora dobavljati naprave, ki jih je ponudil, ves čas veljavnosti seznama kandidatov do 
ponovnega odpiranja konkurence oziroma ves čas trajanja sporazuma (z morebitnimi spremembami 
modelov). 
 

22. člen 
 
Dobavni rok za naprave, ki so predmet posameznega naročila, je rok določen v povpraševanju o 
posameznem naročilu oziroma v kolikor je dobavitelj v potrditvi posameznega naročila ponudil krajši 
rok dobave, v tem roku. 
 

23. člen 
 
Dobavitelj mora dobaviti naprave na lokacijo na področju Republike Slovenije, ki bo določena v 
povabilu.  
 
Način dobave in prevzema bo posamičen naročnik določil ob podpisu posameznega okvirnega 
sporazuma oziroma najkasneje v naročilu. 
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IV.2 Obvestilo o nameravani dobavi 
 

24. člen 
 
Dobavitelj bo moral posameznega naročnika o nameravani dobavi obvestiti preko faksa, e-pošte ali 
pisno vsaj 2 delovna dneva pred dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave, 
način dobave in količino naprav. Posamezni naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v 1 delovnem 
dnevu po prejemu obvestila oziroma predlagati nov termin. Posamezni naročnik naprav, ki ni bila tako 
najavljena ali katere dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžen sprejeti. 
 
IV.3 Prevzem naprav 
 

25. člen 
 

Prevzem naprav se opravi na lokaciji posameznega naročnika. 
 

26. člen 
 
Dobavitelj bo moral ob prevzemu, hkrati s prenosnimi računalniki oz. tabličnimi računalniki, 
posameznemu naročniku izročiti še: 

 pravilno izpolnjeno dobavnico, 

 podpisane in potrjene garancijske liste, 

 tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo v slovenskem jeziku, 

 druge dokumente, če so zahtevani.  
 

Dobavitelj bo moral ob dobavi opreme posameznemu naročniku izročiti tudi navodila za uporabo za 
zmanjšanje porabe energije v slovenskem jeziku. Navodila morajo vsebovati vsaj: 

 Informacije o dejavnikih, ki vplivajo na porabo električne energije (npr.: nastavitve stanja 
pripravljenosti, stanja mirovanja, svetlost zaslona, zatemnitev zaslona, ko računalnik ni v uporabi, 
priključki – USB, vklopljene brezžične povezave…) in način kako prihraniti električno energijo v 
povezavi z njimi, 

 Navodila na kakšen način je možno na ponujeni napravi prilagoditi nastavitve, ki vplivajo na 
porabo električne energije in podaljšanje trajanja napajanja z baterijo  (npr.: prilagoditev svetlost 
monitorja, izključitev ohranjevalnika zaslona, vklop načina, ki omogoča varčevanje z energijo…) 

 Informacije o načinu podaljševanja življenjske dobe baterije (način polnjenja, praznjenja,…) 

 Opozorilo o tem, da treba polnilec izklopiti iz vtičnice ko je računalnik že napolnjen, ker polnilec 
še vedno porablja električno energijo, 

 Opozorilo o tem, da računalnik kljub temu, da je v stanju pripravljenosti ali mirovanja še vedno 
porablja električno energijo in, da je napravo v primeru daljše uporabe primerno izključiti. 
 

Posamezni naročnik bo, glede na svoje poslovanje, lahko zahteval morebitne dodatne dokumente. 
 
Zaradi vodenja skladiščnega poslovanja bo dobavitelj moral namestiti inventarne nalepke, po navodilih 
posameznih naročnikov, pred dobavo naprav. 
 
Navedeno v prejšnjem odstavku tega člena bo moral dobavitelj opraviti samo po izrecnem navodilu 
posameznega naročnika. Posamezni naročnik bo, glede na svoje poslovanje, lahko zahteval samo 
enega izmed zgoraj naštetih dokumentov oziroma ravnanj ali vse oziroma morebitna dodatna. 
 

27. člen 
 
Prevzem se opravi s prevzemnim zapisnikom, ki ga na podlagi pravilno izročenih količinsko in 
kakovostno ustreznih naprav ter spremljajočih dodatkov in listin, pripravi dobavitelj ter podpišeta 
predstavnik dobavitelja in predstavnik posameznega naročnika.  
 
Ko je prevzemni zapisnik podpisan od vseh zgoraj naštetih podpisnikov, oseba, ki jo določi 
posamezen naročnik, podpiše dobavnico. Na dobavnici morajo biti razvidne: številka in datum 
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posameznega okvirnega sporazuma, številka in datum posameznega naročila, količina in serijske 
številke naprav ter njihova posamična vrednost. Z dnem podpisa dobavnice je prevzem opravljen. 
 

28. člen 
 
Naprave, za katere se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopajo od zahtev v povabilu ali ponudbi, ali niso 
skladne z določili tega sporazuma in s specifikacijami, bodo zavrnjene, zaradi česar bo dobavitelj 
lahko prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral 
biti napravam priložen. Zavrnitev bo označena na prevzemnem zapisniku. 
 
IV.4 Posebni prevzem 
 

29. člen 
 
V primeru, da posamezni naročnik v povabilu oziroma najkasneje pred dobavo, to določi, mora 
dobavitelj instalirati naprave na lokaciji uporabnika, ki ga določi posamezni naročnik ter po navodilih 
posameznega naročnika (ki so v takem primeru kot dodatek k posameznem okvirnem sporazumu 
sestavni del predmetnega posameznega okvirnega sporazuma), instalirati tudi programsko opremo. 
Dobavitelj mora po uspešni instalaciji opraviti preizkus delovanja naprav v prisotnosti odgovorne 
osebe uporabnika, ki potrdi uspešnost instalacije s podpisom na prevzemnem zapisniku. Prevzemni 
zapisnik in listine, ki spremljajo naprave, dobavitelj izroči posameznemu naročniku, ki v primeru 
pravilne dobave s podpisom potrdi prevzemni zapisnik. 
 
IV.5 Dodatne instalacije 
 

30. člen 
 
Posamezni naročnik bo prevzel samo naprave, ki so bile po končani izdelavi testirani po predpisih 
proizvajalca. Kakršnekoli spremembe na takih napravah lahko opravi dobavitelj le s soglasjem 
posameznega naročnika. 
 
IV.6 Dodatne obveznosti dobavitelja v zvezi s prevzemom 
 

31. člen 
 
Če posamezni naročnik izda svoje obrazce za prevzemni zapisnik, dobavnico in druge poslovne 
listine, jih je dobavitelj dolžan uporabljati. Če posamezni naročnik naroči dobavitelju, da naprave 
predhodno ali ob dobavi označi zaradi evidentiranja, je dobavitelj to dolžan storiti. V nasprotnem 
primeru posamezni naročnik naprav ni dolžan prevzeti. 
 

V CENE IN PLAČILNI POGOJI IN NAČIN OBRAČUNAVANJA 
 

32. člen 
 
Naprave se zaračunava po cenah iz ponudbe/predračuna (Priloga 3). Navedene cene so fiksne ves 
čas trajanja tega sporazuma, spremenijo se lahko le, ko se izvede ponovno odpiranje konkurence. V 
tem primeru se naprave zaračunava po cenah, ponujenih (in z odločitvijo sprejetih) na podlagi 
izvedenega ponovnega odpiranja konkurence. 
 
Pri ponovnem odpiranju konkurence ni dovoljeno zvišanje cen za istovrstne naprave, ki jih je ponudnik 
ponudil v odprtem postopku oziroma predhodnem ponovnem odpiranju konkurence. 
 

33. člen 
 
Skupna okvirna vrednost sporazuma za vse posamezne naročnike znaša:  
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 Predvidena količina Cena z DDV na kos Skupaj 

Sklop 1- tablični računalnik 263   

Sklop 2- Standardni prenosni računalnik 224   

Sklop 3 – Zmogljivi prenosni računalnik 38   

 
34. člen 

 
Dobavitelj posameznemu naročniku izstavi račun po opravljenem prevzemu. Podlaga za izstavitev 
računa je s strani posameznega naročnika potrjen prevzemni zapisnik in s strani posameznega 
naročnika potrjena dobavnica. Račun se mora sklicevati na številko sporazuma in posamičnega 
okvirnega sporazuma, na podlagi katerega se izstavlja. Obvezna priloga računa sta kopiji potrjenega 
prevzemnega zapisnika in dobavnice. 
 

35. člen 
 
Rok plačila je 30. (trideseti) dan od uradnega prejema pravilno izstavljenega računa. 
 

36. člen 
 
Posamezni naročnik je dobavitelju zavezan za plačila do datuma, navedenega v posamičnemu 
sporazumu. V kolikor pogoji za nadaljnja naročila ne bodo izpolnjeni, bo posamezni naročnik o tem 
pisno obvestil dobavitelja. Z dnem prejema obvestila se šteje posamični sporazum za razvezan. 
Obveznosti in pravice nastale do dne razveze posamičnega sporazuma sta posamezni naročnik in 
dobavitelj dolžna medsebojno izpolniti in poravnati. 
 
 

VI JAMSTVA DOBAVITELJA 
 

37. člen 
 
Dobavitelj posameznemu naročniku jamči: 

 da dobavljene naprave deluje brezhibno in nima stvarnih napak; 

 da nima pravnih napak; 

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

 da je popolnoma enaka vzorčnim napravi, ki je bila dana na testiranje, če je bilo pred nakupom s 
strani posameznega naročnika to opravljeno; 

 da bo posamezni naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na naprave, dobavitelj pa bo 
brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na naprave. 

 
Jamstvo dobavitelja za skrite napake naprav velja še 180 dni po dobavi (šteto od dneva zadnje 
dobave). Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenih naprav pokažejo zgoraj našteta 
odstopanja ali napake, lahko posamezni naročnik odpove posamezno naročilo delno ali v celoti. Prav 
tako lahko naročnik odpove posamezno naročilo v celoti, če dobavitelj z dobavo (delno ali v celoti) 
zamuja za več kot 10 (deset) dni.  
 

VII GARANCIJE DOBAVITELJA IN ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKI DOBI 
 

38. člen 
 
Za vse naprave daje dobavitelj garancijo za brezhibno tehnično delovanje v skladu z zahtevami 
naročnika v tehničnih specifikacijah, razen v kolikor da dobavitelj daljšo garancijo od zahtevane velja 
ta. 
 

39. člen 
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Garancijski rok teče od dneva prevzema naprav. Če so bile naprave v garancijskem roku zamenjane 
ali bistveno popravljene, začne teči garancijski rok znova in je dobavitelj dolžan izdati nov garancijski 
list. 
 

40. člen 
 
V primeru, da posamezni naročnik ugotovi nepravilno delovanje naprave, o tem po elektronski pošti: 
_________ ali po telefaksu:_____  ali po telefonu: __________________ obvesti kontaktno osebo 
dobavitelja. 
 
Dobavitelj se zaveže, da bo za popravila dobavljene naprav v času garancijskega roka nemoteno 
zagotavljal servis na lastne stroške, praviloma na lokaciji uporabnika. 
 

41. člen 
 
Rok za odpravo napake se začne šteti od trenutka, ko je bil dobavitelj o okvari obveščen. Za čas 
obvestila se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do dobavitelja na številko ali e-pošto, dogovorjeno med 
posameznim naročnikom in dobaviteljem, pod pogojem, da je bilo oddano s strani posameznega 
naročnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo naprav. 
 

42. člen 
 
Rok za odpravo napake v garancijski dobi (čas popravila oz. zagotovitev nadomestnega prenosnega 
računalnika) je največ 12 ur od prejema obvestila posameznega naročnika. 
 

 Odzivni čas, v garancijski dobi, je največ 6 ur od prejema obvestila posameznega naročnika, 
in sicer na celotnem območju države. Za odzivni čas se šteje čas prihoda serviserja izbranega 
ponudnika na lokacijo posameznega naročnika po prejemu obvestila.  

 

 Čas odprave napake je največ 8 ur od prihoda serviserja. V primeru, da okvare opreme oz. 
napake na opremi ni mogoče odpraviti v roku iz prejšnjega stavka, bo izbrani ponudnik 
uporabniku najkasneje naslednji delovni dan brezplačno zagotovil nadomestno opremo z vsaj 
enakimi tehničnimi lastnostmi, in sicer za čas trajanja popravila okvarjene opreme. 

 
Če odprava napake, ni opravljena v roku 30 dni ali če se ista napaka pojavi najmanj 3-krat zapored v 
roku dveh mesecev na isti napravi, mora dobavitelj posameznemu naročniku dostaviti novo, pravilno 
delujočo, ekvivalentno napravo. 
 

VIII NADOMESTNI DELI 
 

43. člen 
 
Doba zagotavljanja nadomestnih delov za tablične računalnike je 4 (štiri) leta za prenosne računalnike 
pa 5 (pet) let. 
 
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči od datuma prevzema posamezne naprave. 
 
Doba zagotavljanja razpoložljivosti in združljivosti baterij in napajalnikov ter tipkovnice in njenih delov 
je najmanj dve leti po izteku garancijske dobe. 
 
Dobavitelj bo moral pri vzdrževanju naprav v garancijski dobi, vgrajevati oz. uporabljati le originalne 
nadomestne dele. 
 
V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka, je dobavitelj dolžan posameznemu 
naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jo naročnik zaradi tega utrpel. 
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IX. OSTALE OBVEZNOSTI DOBAVITELJA 
 

44. člen 
 
Dobavitelj mora naročniku vsakih 9 mesecev poročati o statističnih podatkih, razen če se naročnik in 
kandidati zaradi objektivnih okoliščin dogovorijo drugače. 
 
Statistični podatki, ki jih je najmanj potrebno predložiti so: 

- število kosov dobavljenih naprav po posameznem sklopu, 
- v primeru, da je med izvajanjem sporazuma bila potrjena sprememba modela, mora biti število 

kosov dobavljenih naprav ločeno po posameznih modelih, 
- število zavrnjenih dobav po posameznih sklopih (nezmožnost dobav). 
 

Na zahtevo novega naročnika mora kandidat predložiti statistične podatke novemu naročniku tudi za 
vmesno obdobje. V tem primeru naročnik in kandidat predhodno dogovorita rok za pripravo poročila. 
 

45. člen 
Naročnik si pridržuje pravico, da testira posamezne ponujene naprave, ki mu jih mora ponudnik 
dostaviti na testiranje. 
 
IX.1 Spremembe modelov  
 

46. Člen 
 

Tekom izvajanja krovnega okvirnega sporazuma lahko pride do spremembe modelov, vendar morajo 
biti v vseh zahtevanih tehničnih karakteristikah za posamezen sklop, najmanj enakovredni oziroma 
boljši od ponujenih in po enakih cenah, ter iste blagovne znamke. 
 
Če želi dobavitelj spremeniti model, mora poslati naročniku tega sporazuma obvestilo o spremembi 
modela. Obvestilu mora biti priložena konfiguracija, tehnična dokumentacija iz katere izhaja 
izpolnjevanje vseh zahtev iz tehničnih specifikacij.. Z dobavo novih modelov lahko dobavitelj prične, ko 
dobi od naročnika tega sporazuma potrditev o enakovrednosti novih modelov. Po potrditvi spremembe 
modela dobavitelj o novem modelu obvesti vse posamezne naročnike, s katerimi ima sklenjene 
posamične okvirne sporazume. 
 
X. PODIZVAJALCI  
 
(Opomba: Določbe navedene v tem delu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo dobavitelj 
nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del vzorca sporazuma, ki se nanaša na 
izvajanje del z podizvajalci črta). 
 
xx. člen 
Dobavitelj bo pogodbene storitve izvajal s podizvajalci navedenimi v izpolnjenem obrazcu prijava, ki je 
priloga te pogodbe in njen sestavni del, v obsegu in načinu, ki je določen v tej prilogi. 
 
xx. člen 
Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna. Dobavitelj pooblašča vsakokratnega posameznega 
naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti 
opravljali po tem sporazumu.  
 
Če se med izvajanjem tega sporazuma zamenja podizvajalec ali če dobavitelj sklene za izvajanje 
predmeta tega sporazuma pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj v petih dneh po nastanku 
take spremembe naročniku predložiti: 
 
- podatek o tem kateri del izvedbe naročila bo novi podizvajalec izvedel, 
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le ta 

zamenjan, 
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in 
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 
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xx. člen 
Dobavitelj mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so 
opravljali storitve po tem sporazumu. 
 
xx. člen 
Dobavitelj mora imeti, ob sklenitvi tega sporazuma oziroma na dan začetka izvajanja tega sporazuma 
in v času njegovega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. V primeru morebitne zamenjave 
podizvajalcev mora dobavitelj naročnika o tem pisno obvestiti v petih (5) dneh po spremembi in mu 
predložiti sklenjene pogodbe z novimi podizvajalci.  
 
xx. člen 
V razmerju do naročnika dobavitelj v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet tega 
sporazuma.  
 
xx. člen 
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga dobavitelj ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni 
dogovorjen s tem sporazumom oziroma dobavitelj ni prijavil podizvajalca na način določen v tem 
členu, ima pravico odpovedati ta sporazum. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se 
dela izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so 
naročniku dolžni dati verodostojne podatke. 
 
XI ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POSLA 
 

47. člen 
 
Zavarovanje morata prvi in drugi s seznama kandidatov v posameznem sklopu predložiti Skupnosti 
občin Slovenije ob podpisu krovnega okvirnega sporazuma oziroma najkasneje v roku 10 (deset) dni 
od obojestranskega podpisa krovnega okvirnega sporazuma. Prvi kandidat s seznama kandidatov 
predloži zavarovanje v višini 4% (štirih odstotkov) od skupne okvirne vrednosti za posamezen sklop z 
DDV ali več sklopov krovnega okvirnega sporazuma, za katere je prvi kandidat podpisal krovni okvirni 
sporazum. Drugi kandidat s seznama kandidatov predloži zavarovanje v višini 2% (dveh odstotkov) od 
skupne okvirne vrednosti za posamezen sklop z DDV ali več sklopov krovnega okvirnega sporazuma, 
za katere je drugi kandidat podpisal krovni okvirni sporazum. Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo 
posla mora biti 9 mesecev od obojestranskega podpisa krovnega okvirnega sporazuma. 
 
Po ponovnem odpiranju konkurence in novem seznamu ponudnikov bo moral ponudnik, ki je bil pred 
ponovnim odpiranjem konkurence uvrščen kot prvi ali drugi na seznamu kandidatov, temu ustrezno 
predložiti novo zavarovanje oziroma spremeniti z dodatkom že predloženo zavarovanje, s 
spremenjeno višino in podaljšano veljavnostjo za 9 (devet) mesecev. Prvi kandidat predloži 
zavarovanje v višini 2 % (dveh odstotkov) ter drugi kandidat v višini 1% (enega odstotka) od skupne 
okvirne vrednosti za posamezen sklop ali več sklopov krovnega okvirnega sporazuma, za katere je 
kandidat podpisal krovni okvirni sporazum. Predmetno novo ali spremenjeno zavarovanje bo moral 
ponudnik predložiti najkasneje v roku 10 (deset) dni od veljavnosti novega seznama kandidatov. 
 
V primeru, da bo po ponovnem odpiranju konkurence kot prvi ali drugi na seznamu kandidatov 
uvrščen ponudnik, ki pred tem ni bil uvrščen na prvo ali drugo mesto, mora zavarovanje predložiti 
najkasneje v roku 10 (deset) dni od veljavnosti novega seznama kandidatov. Prvi kandidat s seznama 
kandidatov predloži zavarovanje v višini 2% (dveh odstotkov) od skupne vrednosti za posamezen 
sklop z DDV ali več sklopov krovnega okvirnega sporazuma, za katere je prvi kandidat podpisal krovni 
okvirni sporazum. Drugi kandidat s seznama kandidatov predloži zavarovanje v višini 1% (enega 
odstotka) od skupne vrednosti za posamezen sklop z DDV ali več sklopov krovnega okvirnega 
sporazuma, za katere je drugi kandidat podpisal krovni okvirni sporazum, z veljavnostjo 9 (devet) 
mesecev od veljavnosti novega seznama kandidatov. 
 
V primeru, da naročnik ne bo ponovno odpiral konkurence, bo moral dobavitelj zagotoviti vsaj 15 
(petnajst) dni pred potekom veljavnega zavarovanja temu ustrezno novo zavarovanje oziroma 
spremeniti z dodatkom že predloženo zavarovanje s podaljšano veljavnostjo 9 (devet) mesecev. 
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Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru: 
- če dobavitelj ne bo pričel izvajati svojih obveznosti v skladu z določili sporazuma in posameznih 

okvirnih sporazumov, 
- če dobavitelj ne bo izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili sporazuma in posameznih 

okvirnih sporazumov, 
- če dobavitelj ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili sporazuma in 

posameznih okvirnih sporazumov, 
- če dobavitelj ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili sporazuma in 

posameznih okvirnih sporazumov ali  
- če bo dobavitelj prenehal izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z določili sporazuma in 

posameznih okvirnih sporazumov. 
 
Zavarovanje, izročeno Skupnosti občin Slovenije, je zavarovanje za dobro izvedbo posla za sklenjeni 
sporazum ter velja za vse okvirne sporazume, sklenjene s posameznimi naročniki na podlagi 
sklenjenega sporazuma. 
 
V primerih zamud ali kršitev, za katere je v tem sporazumu določena pogodbena kazen, se 
prvenstveno obračuna pogodbena kazen na način, določen v naslednjem členu tega sporazuma, 
zavarovanje za dobro izvedbo posla pa se lahko unovči ob nadaljevanju zamude ali kršitve. 
 
XII POGODBENA KAZEN 
 

48. člen 
 
V primeru zamude roka dobave, ki nastane po izključni krivdi dobavitelja, je ta dolžan plačati kazen v 
višini 1 % (en odstotek) vrednosti naprav posameznega naročila z DDV za vsak dan zamude. Zamuda 
se obračuna do vključno 15 (petnajst) dni. 
 
Če dobavitelj zamuja z dobavo toliko, da bi lahko posameznemu naročniku nastala škoda ali da bi 
dobava izgubila pomen, lahko posamezni naročnik nabavi naprave pri kandidatu, ki je naslednji po 
vrsti iz priloge št. 4, na stroške dobavitelja ali razdre posamezno naročilo, v obeh primerih pa lahko 
zahteva povrnitev škode. 
 
V primeru neizpolnjevanja garancijskih obveznosti, ki nastanejo po izključni krivdi dobavitelja je ta 
dolžan plačati kazen v višini 20% vrednosti naprav za katere se uveljavlja garancija. 
 
Če bi škoda presegla pogodbeno kazen iz prvega odstavka, lahko posamezni naročnik zahteva 
povrnitev dejanske škode, lahko pa tudi v celoti razdre okvirni sporazum za posamezni sklop, brez 
obveznosti do dobavitelja. 
 
V primeru, da kandidat ne izpolnjuje določb aktivnega sodelovanja v postopku povpraševanja za 
oddajo posameznega naročila in sicer, da posameznemu naročniku dvakrat zaporedoma zavrne 
dobavo oziroma ne potrdi povpraševanja, lahko posamezni naročnik dobavitelju zaračuna kazen v 
višini 1000,00 EUR. 
 
Pogodbena kazen se dobavitelju obračuna pri naslednjih izplačilih oziroma v kolikor to ni mogoče, 
naročnik iz tega naslova dobavitelju izstavi poseben račun, ki ga je dobavitelj dolžan plačati v osmih 
dneh od uradnega prejema. 
 
XIII VARNOSTNE DOLOČBE  
 

49. člen 
 
Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih 
podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Pogodbeni strank i bosta tudi 
zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne 
zlorabe, v smislu določil navedenega zakona. 
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Dobavitelj se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in 
zaščite podatkov. Naročnik je dolžan dobavitelje obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi 
svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov. 
 
XIV SKRBNIK SPORAZUMA 
 

50. člen 
 
Skrbnik tega sporazuma na strani naročnika je ________________, elektronska pošta:__________  in 
na strani dobavitelja  _______________________, elektronska pošta:_________________ . 
 
XV POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

51. člen 
 
Stranki tega sporazuma sta sporazumni, da začne sporazum veljati z dnem obojestranskega podpisa 
sporazuma, pod pogojem, da dobavitelj naročniku izroči zavarovanje za dobro izvedbo posla iz 47. 
člena tega sporazuma. 
 

52. člen 
 
Sporazum je sklenjen za obdobje od obojestranskega podpisa tega sporazuma do 1.9.2018. 
 
Naročnik lahko odpove sporazum. Odpovedni rok je 3 (tri) mesece. Odpoved mora biti pisna. 
 
V primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil sporazuma lahko odpove sporazum katerakoli 
od pogodbenih strank. Odpovedni rok je v tem primeru 1 (en) mesec. V primeru uveljavljanja 
skrajšanega odpovednega roka morata stranki predhodno pisno opozoriti na bistvene ali ponavljajoče 
se kršitve s 30 (trideset) dnevnim rokom za odpravo pomanjkljivosti. 
 

53. člen 
 
Dobavitelj je na poziv naročnika pri izvajanju predmetnega javnega naročila oziroma tega sporazuma, 
v roku 8 (osem) dni od prejema poziva, naročniku posredovati podatke o: 
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih 

lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 

šteje, da so z njim povezane družbe. 
 

V primeru, da bo dobavitelj prijavil sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost pogodbenih del, ki jih bo 
podizvajalec izvedel v tem naročilu, višja od 10.000 (deset tisoč) EUR brez DDV, bo moral dobavitelj 
na poziv naročnika zgoraj navedene podatke v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati tudi za 
podizvajalca. 
 

54. člen 
 
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisan ta 
sporazum, ali pri izvajanju tega sporazuma, kdo v imenu ali na račun druge 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 stranki sporazuma ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta 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 
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domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti sporazuma iz prejšnjega odstavka 
tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 
 

55. člen 
 
Sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in podpišeta 
obe podpisnici sporazuma. Za spremembo kontaktnih podatkov in spremembo skrbnikov sporazuma 
iz  50. člena tega krovnega okvirnega sporazuma, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki. 
 
Če katerokoli od določil sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila 
sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je 
želelo doseči neveljavno. 
 
 

56. člen 
 
Podpisnici sporazuma se zavezujeta, da bosta morebitne spore reševali sporazumno. V kolikor to ne 
bo mogoče, spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru. 
 

57. člen 
 
Ta sporazum začne veljati s podpisom naročnika in dobavitelja.   
 
Ta sporazum je sestavljen v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) in dobavitelj 1 
(en) izvod. 
 
Priloge: 

- Priloga 1: Seznam posameznih naročnikov (občin) 
- Priloga 2: Tehnične specifikacije 
- Priloga 3: Ponudba-predračun 
- Priloga 4: Seznam kandidatov za posamezni sklop 

 
 
 
 
Kraj: Maribor 
 

Kraj:  

Datum:  Datum: 
 
 
 

 

Naročnik: 
 
 
 

Dobavitelj: 
 
 
 
 

 
 


