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            Obr.5 
Naročnik:         
OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, Ljubljanska cesta 40a, 1290 Grosuplje 
ki jo zastopa ravnateljica Natalija Kotar 
matična številka: 1193481000, identifikacijska številka za DDV: 29928419 
(v nadaljevanju: naročnik) 
 
in  
izvajalec ______________ 
ki ga zastopa _______________________ 
matična številka:  _____________________ identifikacijska številka za DDV: ______________ 
transakcijski račun št: __________________ odprt pri _____________ 
(v nadaljevanju: ponudnik) 
sklepata 

  vzorec 
  OKVIRNI SPORAZUM 

 
 

I. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 

1. člen 
Predmet okvirnega sporazuma je sukcesivna dobava okolju prijaznih čistilnih sredstev in papirne 
galanterije za obdobje od podpisa pogodbe do 30. 09. 2021. 
 
Ponudnik bo v skladu s tem sporazumom  naročniku dobavljal blago po ponudbenem predračunu 
št. ______________ z dne _________________, v vrednosti brez DDV-ja ____________ €, z DDV-
jem  ________________€.  
Na osnovi uradno veljavnega cenika pa lahko ponudnik nabavlja tudi blago, ki ni v ponudbenem 
predračunu. Uradno veljavni cenik bo moral izbrani ponudnik predložiti najkasneje do podpisa 
okvirnega sporazuma. Veljavni cenik ponudnika je priloga okvirnega sporazuma.  
 
  
II.  OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN PONUDNIKA 
       
      2. člen 
Količine blaga, ki jih bo naročnik naročal so okvirne in naročnika ne zavezujejo, da bo naročil 
celotno količino blaga po ponudbenem predračunu. Naročnik bo pri ponudniku naročal tiste 
količine in vrste blaga, ki jih bo v tem obdobju dejansko potreboval. 
 

3. člen 
Za vse sorodne nabave, ki niso opredeljene v ponudbenem predračunu za dobavo blaga, za katere 
se bo izkazalo, da jih potrebujemo, ponudnik naročniku prizna  _______%  popusta.  
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4. člen 

Naročnik blago naroča po elektronski pošti na naslov _____________________________. Po 
prejemu naročila ponudnik izpiše dobavnice po nahajališčih: šola Brinje – čistilke, šola Brinje – 
kuhinja ter Polica 200.  Ponudnik se obvezuje, da bo naročniku dobavil blago v roku (3) treh dni po 
prejemu naročila.  
 

5. člen 
Cene  v času veljavnosti okvirnega sporazuma ne smejo biti višje od cen iz ponudbenega 
predračuna. V primeru spremembe cen iz uradno veljavnega cenika bo moral izbrani ponudnik o 
tem obvestiti naročnika najkasneje v 8 dneh od nastanka spremembe. Ponudnik se obveže, da bo 
naročnika sproti obveščal o izrednih spremembah cen, akcijskih prodajah, izrednih popustih 
oziroma drugih posebnih ugodnostih, ki jih nudi. 
  

6. člen 
Univerzalna čistila in pomivalna sredstva morajo ustrezati temeljnim okoljskim zahtevam za čistila, 
pri tem je potrebno upoštevati Uredbo o zelenem javnem naročanju. Na zahtevo naročnika mora 
ponudnik dokazati, da so čistila biorazgradljiva. V primeru, da naročnik ugotovi, da naročnik ne 
izpolnjuje temeljnih okoljskih zahtev lahko naročnik prekine okvirni sporazum.  Vsa čistilna in 
pomivalna sredstva morajo biti opremljena z deklaracijo v slovenskem jeziku in dobavljena v 
izvirnem pakiranju proizvajalca. 
Če naročnik pri (že) sklenjenem okvirnem sporazumu ob prevzemu blaga ugotovi, da blago ni 
kakovostno ustrezno, ga takoj zavrne, sicer takrat, ko ugotovi in zahteva, da mu na podlagi 
reklamacijskega zapisnika ponudnik dobavi blago, ki kakovostno ustreza. 
Če ponudnik blaga ne zamenja, lahko naročnik zahteva ustrezen pregled blaga pri inšpekcijski 
službi oziroma pristojnem zavodu, ki opravlja kontrolo kakovosti. V primeru ugotovljene 
neustrezne kakovosti naročnik takega blaga ni dolžan plačati, pri več kot dvakratni ugotovitvi 
neustreznosti blaga pa zaveza naročnika, da bo v času okvirnega sporazuma tovrstno blago 
prenehal kupovati pri ponudniku. 
 

7. člen 
Naročnik se zavezuje prevzeti blago v celoti na podlagi dobavnice. Količinski prevzem se opravi 
takoj po prevzemu, kakovostni pa v običajnih rokih (30 dni). 
 
 

8. člen  
Ponudnik bo naročniku izstavil zbirni račun enkrat mesečno za pretekli mesec. 
Naročnik pa se zavezuje plačevati račune v 30-ih dneh po izstavitvi računa na TRR  ponudnika št. 
___________________________________pri  banki SKB d.d.._____________________ 

 
9 . člen 

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev tega okvirnega 
sporazuma in bosta ravnali kot dobra gospodarja. 
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10. člen 
Katerakoli pogodbena stranka lahko odpove okvirni sporazum  z enomesečnim odpovednim 
rokom, če se druga pogodbena stranka ne drži določil sporazuma, s priporočenim pismom po 
pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke. 
 

11. člen 
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega okvirnega sporazuma in kakovostjo izdelkov 
sporočal prodajalcu v pisni obliki. Če ponudnik po dveh pisnih opominih ne upošteva upravičenih 
pripomb naročnika, lahko naročnik odstopi od sporazuma takoj, ne glede na določilo 10. člena te 
tega okvirnega sporazuma. O odstopu od okvirnega sporazuma  naročnik pisno obvesti ponudnika. 
Okvirni sporazum preneha veljati takoj, ko je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali 
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s 
strani izvajalca ali podizvajalca. 
 
      12. člen 
 
Ta okvirni sporazum  je ničen, če kdo v imenu ali na račun druge stranke pogodbe naročniku, 
njegovemu predstavniku ali posredniku da, obljubi ali ponudi kakšne nedovoljene koristi za 
pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad 
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za druga ravnanja in opustitve, s katerimi je naročniku 
povzročena škoda  oziroma katerikoli stranki pogodbe omogočena pridobitev nedovoljene koristi.  
 

13. člen 
Skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika je  Mojca Omahen, tel. št. 01/786-68-74. 
Za izvajanje okvirnega sporazuma s strani ponudnika skrbi _________________tel. št. 
_____________ 
 

14. člen 
Morebitne spore iz tega okvirnega sporazuma, ki jih  stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje 
Okrožno sodišče v Ljubljani oziroma  se rešuje po pravu Republike Slovenije.  
 

15. člen 
Okvirni sporazum je sklenjena z dnem, ko ga podpišeta obe stranki. Sestavljena je v dveh izvodih, 
od katerih ima vsaka veljavnost izvirnika. Vsaka stranka prejme po en izvod pogodbe. 
 
Datum:  ____________ 
Številka: ___________ 
 
 
PONUDNIK:      NAROČNIK : 
       Osnovna šola Brinje Grosuplje 
       Natalija Kotar, ravnateljica 
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