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Posamezni 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 posameznega okvirnega sporazuma: 
      /ime, priimek in naziv/ 

Podpisnik posameznega okvirnega sporazuma: 
      /ime, priimek in naziv/ 

 
 
skleneta  
 
 

POSAMEZNI OKVIRNI SPORAZUM ŠT.       
 
 
I. UVODNE DOLOČBE IN UGOTOVITVE 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki 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;  
 

- je Skupnost občin Slovenije z dobaviteljem      , izbranim na podlagi odločitve o oddaji 
naročila št.      z dne      , podpisala krovni okvirni sporazum št.       (v nadaljevanju 
krovni okvirni sporazum) z dne      v imenu in za račun naročnikov, navedenih v prilogi 1 h 
krovnemu okvirnemu sporazumu, 
 

- da posamezni naročnik in dobavitelj na osnovi tega krovnega okvirnega sporazuma sklepata 
ta posamezni okvirni sporazum. 

 
2. člen 

 
Za vse, kar ni določeno v tem posameznem okvirnem sporazumu, se uporabljajo določbe krovnega 
okvirnega sporazuma.  
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Dobavitelj in naročnik sta dolžna spoštovani določila krovnega okvirnega sporazuma in posameznega 
okvirnega sporazuma. 
 
II. PREDMET POSAMEZNEGA OKVIRNEGA SPORAZUMA  
 

3. člen 
 
Predmet posameznega okvirnega sporazuma je dobava energijsko učinkovitih prenosnih tabličnih in 
prenosnih računalnikov v vrstah, količinah ter dobavnih rokih, kot bo opredeljeno pri vsakem 
posameznem naročilu, v okviru določil krovnega okvirnega sporazuma in tega posameznega 
okvirnega sporazuma (v nadaljevanju naprave). 
 

4. člen 
 

Posamezni okvirni sporazum se sklepa za naslednje sklope naprav: 
(vpiše se sklope za katere se sklepa posamezni okvirni sporazum) 
 

5. člen 
Posamezni naročnik bo v času trajanja tega posameznega okvirnega sporazuma predvidoma nabavil: 
     . 
 

6. člen 
 
Obseg nabav je podan okvirno za ves čas trajanja tega posameznega okvirnega sporazuma in se v 
času izvajanja posameznega okvirnega sporazuma lahko spremeni. Okvirne količine oziroma obseg je 
odvisen tudi od morebitnega rebalansa proračuna in drugih sprememb, na katere posamezni naročnik 
nima vpliva. 
 
 
III. NAČIN IZVAJANJA POSAMEZNIH NAROČIL 
 

7. člen 
 
Posamezni naročnik naroča posamezna naročila sukcesivno, glede na potrebe po napravah. 
 
Pozvani kandidat lahko poda svoj odgovor posameznemu naročniku po: 
 

- elektronski pošti:       
- telefaksu:       ali  
- na naslov:      . 

(posamezni naročnik izbere eno ali drugo ali vse možnosti) 
 

8. člen 
 
Način dobave in prevzema posamezni naročnik določi v povabilu ali najkasneje ob podpisu 
posameznega okvirnega sporazuma: 
 
Lokacija dobave posameznega naročnika je:      . 
 
Lokacijo dobave konkretnega posameznega naročila, naročnik navede v povabilu k dobavi. 
 
Iz objektivnih razlogov lahko posamezni naročnik določi tudi drugo lokacijo dobave. Drugo lokacijo 
dobave mora posamezni naročnik sporočiti dobavitelju najkasneje pred nameravano dobavo. 
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IV. CENE, VREDNOST POSAMEZNEGA OKVIRNEGA SPORAZUMA IN PLAČILNI POGOJI 
 

9. člen 
 
Skupna okvirna vrednost sporazuma znaša:  
 
 
 

 Predvidena količina Cena z DDV na kos Skupaj 

Sklop 1- tablični računalnik    

Sklop 2- Standardni prenosni računalnik    

Sklop 3 – Zmogljivi prenosni računalnik    

 
10. 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. 
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11. Člen 
 
Dobavitelj posameznemu naročniku izstavi račun po opravljenem prevzemu. Račun se mora sklicevati 
na številko posameznega okvirnega sporazuma, na podlagi katere se izstavlja. Podlaga za izstavitev 
računa sta s strani naročnika podpisana prevzemni zapisnik in dobavnica. Obvezna priloga sta kopiji  
s strani naročnika podpisanega prevzemnega zapisnika in dobavnice. 
 

12. člen 
 
Rok plačila je 30. (trideseti) dan od uradnega prejema pravilno izstavljenega računa. 
 
 
V. PODIZVAJALCI  
/opomba: Določbe, navedene v tem delu, bodo vključene v posamezni okvirni sporazum le v primeru, 
če bo dobavitelj nastopal s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del vzorca posameznega 
okvirnega sporazuma ki se nanaša na izvajanje obveznosti po okvirnem sporazumu s podizvajalci, 
črta/ 

xx. člen 
 
Dobavitelj pri izvajanju tega posameznega okvirnega sporazuma sodeluje s podizvajalci v obsegu in 
na način:      . 
 

xx. člen 
 
Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna. Dobavitelj pooblašča posameznega naročnika, da na 
podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem za pogodbene obveznosti, ki jih bodo ti 
opravljali po tem posameznem okvirnem sporazumu na transakcijski račun:      . 
 

xx. člen 
 

Če se med izvajanjem tega posameznega okvirnega sporazuma zamenja podizvajalec ali če 

dobavitelj sklene za izvajanje predmeta tega posameznega okvirnega sporazuma pogodbo z novim 

podizvajalcem, mora dobavitelj v petih dneh po nastanku take spremembe naročniku predložiti: 

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta 

zamenjan, 

- pooblastilo za plačilo opravljenih in. izvedenih dobav neposredno novemu podizvajalcu in 

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 

 

V vseh navedenih primerih bo moral podizvajalec naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil 

z izbranim ponudnikom (svojim naročnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. 
 

xx. člen 
 
Dobavitelj mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca/podizvajalcev, za 
pogodbene obveznosti opravljene po tem posameznem okvirnem sporazumu. 
 

xx. člen 
 
Dobavitelj mora imeti ob sklenitvi tega posameznega okvirnega sporazuma oziroma na dan začetka 
izvajanja tega posameznega okvirnega sporazuma in v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s 
podizvajalci. V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev mora dobavitelj naročnika o tem pisno 
obvestiti v petih dneh po spremembi in mu predložiti sklenjene pogodbe z novimi podizvajalci. 
 

xx. člen 
 
V razmerju do naročnika dobavitelj v celoti odgovarja za izvedbo pogodbenih obveznosti tega 
posameznega okvirnega sporazuma.  
 
Dobavitelj se zavezuje, da bo opravljal nadzor nad podizvajalci.  
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xx. člen 

 
Če naročnik ugotovi, da izvaja podizvajalec, ki ga dobavitelj ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni 
dogovorjen s tem posameznim okvirnim sporazumom oziroma dobavitelj ni zamenjal podizvajalca na 
način določen v tem členu, ima pravico odpovedati ta posamezni okvirni sporazum.  
 
 
VI. SKRBNIK SPORAZUMA 
 

13. člen 
 
Skrbnik posameznega okvirnega sporazuma na strani posameznega naročnika je 
________________, elektronska pošta:__________  in na strani dobavitelja  
_______________________, elektronska pošta:_________________. 
 
 
VII. POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

14. člen 
 
Dobavitelj je na poziv posameznega naročnika pri izvajanju predmetnega javnega naročila oziroma 
tega posameznega okvirnega sporazuma, v roku osmih 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 EUR brez DDV, bo moral dobavitelj na poziv 
posameznega naročnika zgoraj navedene podatke v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati 
tudi za podizvajalca. 
 

15. člen 
 
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisan ta 
posamezni okvirni sporazum ali pri izvajanju tega posameznega 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 obveznosti po tem posameznem okvirnem sporazumu 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 posamezni okvirni 
sporazum ničen. 
 
Posamezni 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 posameznega okvirnega 
sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike 
Slovenije. 
 

16. člen 
 
Stranki tega posameznega okvirnega sporazuma sta sporazumni, da začne posamezni okvirni 
sporazum veljati z dnem obojestranskega podpisa posameznega okvirnega sporazuma. 
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Posamezni okvirni sporazum je sklenjen za obdobje veljavnosti krovnega okvirnega sporazuma, to je 
do 1.9.2018. 
 
Posamezni naročnik lahko odpove posamezni okvirni sporazum. Odpovedni rok je 3 (tri) mesece. 
Odpoved mora biti pisna. 
 
V primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil posameznega okvirnega sporazuma lahko 
odpove posamezni okvirni 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 dnevnim rokom za odpravo pomanjkljivosti. 
 

17. člen 
 
Posamezni okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno 
sprejmeta in podpišeta obe podpisnici posameznega okvirnega sporazuma. Za spremembo kontaktnih 
podatkov in spremembo skrbnikov posameznega okvirnega sporazuma iz 13. člena tega 
posameznega okvirnega sporazuma, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki. 
 
Če katerokoli od določil posameznega okvirnega sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na 
ostala določila tega posameznega okvirnega sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z 
veljavnim, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno. 
 

18. člen 
 
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta morebitne spore reševali sporazumno. V kolikor to ne bo 
mogoče, spore rešuje stvarno pristojno sodišče v ____________________. 
 

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

Kraj:        

Datum:       Datum:       
 
 

 

Posamezni naročnik:   
      /naziv/ 
 
      /ime, priimek in naziv podpisnika/ 
 
      /podpis/  
 

Dobavitelj: 
      /naziv/ 
 
      /ime, priimek in naziv podpisnika/ 
 
      /podpis/  

 


