
OKVIRNI SPORAZUM  

z več izvajalci z odpiranjem konkurence 

 

ki so ga dogovorili in sklenili 

 

NAROČNIK: JAVNE SLUŽBE PTUJ d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj 

 ki jih zastopa direktor mag. Alen Hodnik 

  

Matična številka: 3441890000 

Identifikacijska štev. za DDV: SI92851525 

 

in 

 

STRANKE OKVIRNEGA SPORAZUMA: 

 

Matična številka:   

Identifikacijska štev. za DDV:  

 

 

Matična številka:   

Identifikacijska štev. za DDV:  

 

 

1. Uvodne ugotovitve 

1.1 Stranke sporazuma uvodoma ugotavljajo: 

- da je naročnik izvedel javno naročilo male vrednosti, objavljeno na Portalu javnih naročil 

dne __________, št. objave __, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma z več izvajalci 

z odpiranjem konkurence za izvedbo storitev odvzema in obdelave gorljivih frakcij iz 

določenih vrst odpadkov 19 12 12, v obsegu 1000 ton letno. 

- da se ta okvirni sporazum sklepa za obdobje 12 mesecev. 

2. Predmet sporazuma 

2.1. S tem sporazumom se naročnik in stranke okvirnega sporazuma dogovorijo o splošnih pogojih 

izvajanja javnega naročila male vrednosti za izvedbo storitev odvzema in obdelave gorljivih 

frakcij iz določenih vrst odpadkov s klasifikacijsko številko 19 12 12. 

2.2. Sestavni del tega sporazuma so pogoji, določeni z razpisno dokumentacijo in ponudbeno 

dokumentacijo strank okvirnega sporazuma. 

3. Splošni pogoji 

3.1. Predmet javnega naročila so ponavljajoče storitve, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne 

more vnaprej določiti. 

3.2. Naročnik in stranke okvirnega sporazuma se izrecno dogovorijo, da bo naročnik v obdobju 

trajanja tega sporazuma izvajal le tista naročila, ki jih bo dejansko potreboval. 

3.3. Naročnik bo na osnovi tega sporazuma za posamezno naročilo z izbrano stranko okvirnega 

sporazuma sklenil pogodbo oz. izbrani stranki izdal ustrezno naročilnico. 

3.4. Izbrana stranka okvirnega sporazuma bo morala izvesti dela v roku, ki bo določen ob 

pridobivanju ponudb. V kolikor rok ni določen ob pridobivanju ponudb, veljajo roki iz točke 

4. tega sporazuma. 



3.5. Naročnik od izbranega izvajalca lahko zahteva podatke in dokazila, za katere tako zahteva 

veljavna zakonodaja, le-ta pa mu jih mora izročiti. 

3.6. Naročnik bo pred sklenitvijo posamičnega posla lahko preveril izpolnjevanje pogojev za 

priznanje sposobnosti in če bo ugotovil, da izbrani izvajalec ne izpolnjuje več teh pogojev, le 

tega izločil in sklenil pravni posel z drugim najugodnejšim izvajalcem. 

3.7. Naročnik bo stranko iz tega sporazuma izključil iz seznama, če bo nekorektno, nestrokovno in 

nepravočasno izpolnjevala določila posameznega naročila oz. tega okvirnega sporazuma. V 

obvestilu o izključitvi stranke iz tega sporazuma mora naročnik navesti tudi razloge in 

dokazila, na katera se sklicuje. 

3.8. Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le 

v primeru, če naročnik s tem soglaša. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne 

poravnave. 

3.9. Naročnik bo pred sklenitvijo posla lahko preveril izpolnjevanje pogojev za priznanje 

sposobnosti in če bo ugotovil, da izbrani izvajalec  ne izpolnjuje več teh pogojev, le tega 

izločil in sklenil pravni posel z drugim najugodnejšim ponudnikom. 

4. Postopek izvajanja posameznih naročil 

4.1. Stranke tega sporazuma se dogovorijo, da bo naročnik med strankami tega sporazuma v času 

trajanja sporazuma izvedel konkurenco na ta način, da bo stranke tega okvirnega sporazuma, 

pozval k predložitvi ponudbe in izbral izvajalca po merilih iz tega sporazuma. Naročnik bo 

praviloma povpraševanje izvedel najmanj 1x za trimesečno obdobje, do 15. v prvem mesecu, 

izbrani izvajalec bo 1/3 predvidenih količin moral prevzeti do konca prvega meseca, 2/3 do 

konca drugega meseca in 3/3 do konca tretjega meseca. 

4.2. Kot merilo bo uporabljeno »najnižja cena ponudbenega predračuna«. 

4.3. Cene predložene v postopku izvajanja posameznih naročil morajo biti ves čas trajanja 

okvirnega sporazuma enake ali manjše, kot so navedene v ponudbi stranke okvirnega 

sporazuma, ki je bila podana ob izvedbi predmetnega javnega naročila (v osnovni ponudbi). 

4.4. Stranke tega sporazuma bodo naročniku posredovale svoje ponudbe v 1 do 3 delovnih dneh po 

povabilu k oddaji ponudbe, odvisno od nujnosti izvajanja predmetne storitve. 

4.5. Če stranka okvirnega sporazuma v tem roku ne bo naročniku posredovala ponudbe, bo 

naročnik štel, da za to naročilo ni zainteresirana. 

4.6. Naročnik bo vse stranke okvirnega sporazuma, ki so oddale ponudbo, obvestil v 5-ih dneh po 

poteku roka za oddajo ponudb o izbiri izvajalca. 

4.7. Izbrani izvajalec bo moral izvesti storitev v delovnem času CERO Gajke. V izogib 

obremenjevanja skladiščnih prostorov, bo moral izvajati tudi dnevne prevzeme odpadkov. 

4.8.  Kraj prevzema odpadkov je Dornavska 26, 2250 Ptuj – Center za ravnanje z odpadki Gajke 

(fco CERO Gajke). 

5. Pogodbena kazen 

5.1   V primeru, da pride do prekoračitve roka odvzema, ki ni posledica višje sile, je dogovorjena 

kazen v višini 3% (tri odstotke) vrednosti neizvršenih odvzemov za vsak dan zamude, pri čemer 

sme pogodbena kazen znašati največ 30 % vrednosti neizvršenih odvzemov. Naročnik si pridrži 

pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu računa, čeprav o kršitvi prevzemnega roka 

izvajalca na to ni opozoril. 



5.2. Stranke okvirnega sporazuma soglašajo, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z 

nastankom škode pri naročniku. 

6. Skrbnost strank okvirnega sporazuma 

6.1.  Stranke se obvezujejo, da bodo uredili vse kar je potrebno za izvršitev sporazuma in da bodo 

ravnale kot dobri gospodarji. 

7. Predstavniki strank sporazuma 

7.1. Skrbnik tega sporazuma na strani naročnika je Rajko Kaučič. 

7.2. Skrbnik tega sporazuma na strani izvajalca je ___________________. 

7.3. Spremembo predstavnika stranke sporazuma sporoči stranka drugi stranki pismeno. 

8. Protikorupcijska klavzula in razvezni pogoj 

8.1.   Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 

nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev 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 nična. 

8.2.  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 dobavitelja ali podizvajalca ali  

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času 

izvajanja pogodbe 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 

pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če 

zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj 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 dobavitelja. 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. 

9. Končna določila 

9.1. Vse spore iz tega sporazuma bodo stranke reševale prvenstveno sporazumno, sicer je za  

njihovo reševanje pristojno sodišče na Ptuju. 



9.2. Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa in velja do ______________. 

9.3. Ta sporazum je napisan __________________enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka 

okvirnega sporazuma po en (1) izvod. 

 

Številka: Številka: 

Ptuj, dne: __________________  Datum:_________________ 

  

NAROČNIK: STRANKA OKVIRNEGA SPORAZUMA: 

  

JAVNE SLUŽBE PTUJ d.o.o.  

direktor  

mag. Alen Hodnik  

 

 

 


