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OBR  št. 1a 

OBRAZEC PONUDBE za sklop 1 

 
Na osnovi javnega razpisa »SUKCESIVNA DOBAVA RAČUNALNIŠKE OPREME« objavljenega 
na portalu javnih naročil dne  1.3.2017 pod številko objave JN 001556/2017-W01, dajemo ponudbo, 
kot sledi: 
 

Številka ponudbe:  

Datum:   

 
 
PONUDBO ODDAJAMO (ponudnik ustrezno obkroži): 
 
Samostojno v skupnem nastopu* s podizvajalci* 

 
*V primeru, da ponudnik ponudbo oddaja v skupnem nastopu ali s podizvajalci, ponudnik (poleg zase) tudi za 
vsakega partnerja ali podizvajalca predloži izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih 
subjektih na OBRAZCU št. 2. 

 
PONUDNIK1: 

Naziv:  

Naslov:  

Matična številka:  

Identifikacijska številka za DDV:  

 
 

SKLOP 1: 
 
A) Skupna ponudbena vrednost  
 

 
Ponudbena vrednost brez DDV2: 
 

 

DDV    __________  %:  

 
Skupna ponudbena cena vključno z DDV 
 

 

 
 
 

																																																													
1 V primeru skupne ponudbe se navedejo podatki vodilnega partnerja. 
2 Ponudnik vnese vrednost iz postavke »Cena s popustom brez DDV« iz  Ponudbenega predračuna  
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1. SKLOP 
PONUDBENI PREDRAČUN  

	

Zap. 
št.  

OPIS EM Okvirna 
letna 

količina 

VREDNOST 
(EM*količina) 

 (v EUR) 

1. 1. OSEBNI RAČUNALNIK 

Proizvajalec. 

Tip opreme: 

1 30  

3. CENA s popustom brez DDV    

4. __________ % DDV    

5. CENA z DDV    

6. 2. LCD zaslon 

Proizvajalec: 

Tip opreme: 

1 30  

8. CENA  s popustom brez DDV    

9. ___________ % DDV    

9. CENA z DDV     

10. CENA skupaj s popustom brez DDV (3+8)    

10. CENA SKUPAJ z DDV (5+9)    

 

Ponudba je podana pod naslednjimi pogoji: 

PONUDBENI POGOJI: 
1. Veljavnost ponudbe je do ______________ (OPOMBA: Naročnik zahteva najmanj 60 dni od dneva 

poteka roka za oddajo ponudb); 
2. Popust na dobavo artiklov iz 2. člena okvirnega sporazuma za blago, ki ni zajeto v ponudbenem 

predračunu znaša _______ %; 
3. Ponudbene cene so določene kot maksimalne cene ves čas trajanja pogodbe;  
4. Blago, s katerim se prijavljamo na predmetno javno naročilo, ustreza vsem tehničnim specifikacijam iz 

te razpisne dokumentacije; skladna je s tehničnimi predpisi veljavnimi v EU; prilagamo prospekte, 
katalog ali drugo listinsko dokumentacijo, iz katere so razvidne tehnične karakteristike ponujenega 
blaga; s primopredajo predmeta ponudbe bomo izročili vse dokumente, ki se nanašajo na dobavljeno 
opremo – izjava o skladnosti, CE certifikat, atesti, navodila za uporabo, navodila za vzdrževanje, 
garancijski listi in ostalo. Dokumenti bodo v slovenskem jeziku, razen izjave o skladnosti, CE certifikat 
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in atestov, ki so lahko v angleškem jeziku. V primeru, da proizvajalec ne razpolaga s slovensko verzijo 
dokumentov, bomo prevod teh dokumentov v slovenski jezik na lastne stroške zagotovili sami; 

5. Vsa dobavljena oprema se dostavi v prostore naročnika (ZD Murska Sobota);  
6. Zagotavljamo brezplačno izobraževanje osebja za varno in uspešno delo z opremo, vkolikor bo to 

potrebno; 
7. Za ponujeno opremo zagotavljamo pooblaščen servis/serviserja v R Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat 

s strani proizvajalca za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme; prilagamo dokument, ki dokazuje, 
da ima proizvajalec ponujene opreme pooblaščen servis/serviserja v R Slo ali EU; 

8. Garancijsko obdobje za ponujeno opremo je minimalno 36 mesecev od končne pisne primopredaje. V 
garancijskem obdobju zagotavljamo odpravo vseh napak (okvar) glede na določila razpisne 
dokumentacije; 

9. Sprejemamo plačilne pogoje naročnika; 
10. V celoti smo seznanjeni z drugimi pogoji dobave določenimi v okvirnem sporazumu in jih v celoti 

sprejemamo; 
 

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa 
naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo 
ponudb. 
 

KRAJ 
 

ŽIG PONUDNIK 
ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis 

 
 
 
 
 

DATUM 

 

 
OBVEZNE priloge: 

1. Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni 
material, katalog, tehnični opisi, atesti, certifikati…) v slovenskem jeziku (lahko tudi v 
angleškem jeziku), iz katerega bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje 
zahteve iz razpisne dokumentacije. Ponudnik mora v tehnični dokumentaciji označiti 
zahtevane parametre; 

 
POMEMBNO: 
Iz prilog mora biti razvidno, na kateri strani v priloženi dokumentaciji so navedbe, s katerimi 
se dokazuje izpolnjevanje posameznih tehničnih značilnosti  ponujenega blaga/storitev 
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OBR  št. 1b 

OBRAZEC PONUDBE za sklop 2 

 
Na osnovi javnega razpisa »SUKCESIVNA DOBAVA RAČUNALNIŠKE OPREME« objavljenega 
na portalu javnih naročil dne  1.3.2017 pod številko objave JN 001556/2017-W01, dajemo ponudbo, 
kot sledi: 
 

Številka ponudbe:  

Datum:   

 
 
PONUDBO ODDAJAMO (ponudnik ustrezno obkroži): 
 
Samostojno v skupnem nastopu* s podizvajalci* 

 
*V primeru, da ponudnik ponudbo oddaja v skupnem nastopu ali s podizvajalci, ponudnik (poleg zase) tudi za 
vsakega partnerja ali podizvajalca predloži izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih 
subjektih na OBRAZCU št. 2. 

 
PONUDNIK3: 

Naziv:  

Naslov:  

Matična številka:  

Identifikacijska številka za DDV:  

 
 

SKLOP 2: 
 
A) Skupna ponudbena vrednost  
 

 
Ponudbena vrednost brez DDV4: 
 

 

DDV    __________  %:  

 
Skupna ponudbena cena vključno z DDV 
 

 

 
 
	

																																																													
3 V primeru skupne ponudbe se navedejo podatki vodilnega partnerja. 
4 Ponudnik vnese vrednost iz postavke »Cena s popustom brez DDV« iz  Ponudbenega predračuna  
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2. SKLOP 
PONUDBENI PREDRAČUN  

	

Zap. 
št.  

OPIS EM Okvirna  
količina 

VREDNOST 
(EM*količina) 

 (v EUR) 

1. STREŽNIK 

Proizvajalec. 

Tip opreme: 

1 2  

2. CENA s popustom brez DDV    

3. __________ % DDV    

4. CENA z DDV    

 

Ponudba je podana pod naslednjimi pogoji: 

PONUDBENI POGOJI: 
1. Veljavnost ponudbe je do ______________ (OPOMBA: Naročnik zahteva najmanj 60 dni od dneva 

poteka roka za oddajo ponudb); 
2. Popust na dobavo artiklov iz 2. člena okvirnega sporazuma za blago, ki ni zajeto v ponudbenem 

predračunu znaša _______ %; 
3. Blago, s katerim se prijavljamo na predmetno javno naročilo, ustreza vsem tehničnim specifikacijam 

iz te razpisne dokumentacije; skladna je s tehničnimi predpisi veljavnimi v EU; prilagamo prospekte, 
katalog ali drugo listinsko dokumentacijo, iz katere so razvidne tehnične karakteristike ponujenega 
blaga; s primopredajo predmeta ponudbe bomo izročili vse dokumente, ki se nanašajo na dobavljeno 
opremo – izjava o skladnosti, CE certifikat, atesti, navodila za uporabo, navodila za vzdrževanje, 
garancijski listi in ostalo. Dokumenti bodo v slovenskem jeziku, razen izjave o skladnosti, CE 
certifikat in atestov, ki so lahko v angleškem jeziku. V primeru, da proizvajalec ne razpolaga s 
slovensko verzijo dokumentov, bomo prevod teh dokumentov v slovenski jezik na lastne stroške 
zagotovili sami; 

4. Vsa dobavljena oprema se dostavi v prostore naročnika (ZD Murska Sobota);  
5. Zagotavljamo brezplačno izobraževanje osebja za varno in uspešno delo z opremo, vkolikor bo to 

potrebno; 
6. Za ponujeno opremo zagotavljamo pooblaščen servis/serviserja v R Sloveniji ali v EU, ki ima 

certifikat s strani proizvajalca za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme; prilagamo dokument, 
ki dokazuje, da ima proizvajalec ponujene opreme pooblaščen servis/serviserja v R Slo ali EU; 

7. Garancijsko obdobje za ponujeno opremo je minimalno 36 mesecev od končne pisne primopredaje. 
V garancijskem obdobju zagotavljamo odpravo vseh napak (okvar) glede na določila razpisne 
dokumentacije; 

8. V celoti smo seznanjeni z drugimi pogoji dobave določenimi v okvirnem sporazumu in jih v celoti 
sprejemamo; 
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9. Izjavljamo, da za ponujeno blago zagotavljamo normalno preskrbo z rezervnimi deli še najmanj 2 
leti po poteku garancijske dobe; 

10. Sprejemamo plačilne pogoje naročnika; 
 
Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa 
naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo 
ponudb. 
 

KRAJ 
 

ŽIG PONUDNIK 
ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis 

 
 
 
 
 

DATUM 

 

 
OBVEZNE priloge: 
1. Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, 
katalog, tehnični opisi, atesti, certifikati…) v slovenskem jeziku (lahko tudi v angleškem 
jeziku), iz katerega bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve iz razpisne 
dokumentacije. Ponudnik mora v tehnični dokumentaciji označiti zahtevane parametre; 
 
POMEMBNO: 
Iz prilog mora biti razvidno, na kateri strani v priloženi dokumentaciji so navedbe, s katerimi 
se dokazuje izpolnjevanje posameznih tehničnih značilnosti  ponujenega blaga/storitev 
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OBR  št. 2 

PODATKI O PONUDNIKU IN DRUGIH GOSPODARSKIH 
SUBJEKTIH5 

naziv gospodarskega subjekta:  

naslov gospodarskega subjekta:  

kontaktna oseba:  

elektronski naslov kontaktne osebe:  

telefon:  

telefax:  

ID za DDV:  

matična številka gospodarskega 
subjekta: 

 

št. transakcijskega računa:  

 
GOSPODARSKI SUBJEKT SODI 

MED MSP, kot je opredeljeno v 
Priporočilu Komisije 2003/361/ES 

  
  
DA NE 

 

 
Naslov subjekta – pooblaščenca za 
vročanje po ZUP-u, v primeru, da 

ponudnik nima sedeža v RS 
 

__________________________________________________ 

pooblaščena oseba za podpis 
ponudbe in pogodbe: 

 

 
OSEBE, KI SO člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki 
imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem*: 
1       
2       
3       
*V primeru, da je teh oseb več, se seznam oseb doda ali priloži ločeno k obrazcu št. 2 
 

VLOGA PRI PREDMETNEM JAVNEM NAROČILU (ustrezno obkrožite) 
 

Ponudnik Partner v skupnem nastopu Podizvajalec 
 

KRAJ 
 

ŽIG GOPODARSKI SUBJEKT 
 ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis 

 
DATUM 

																																																													
5 Ponudnik predloži za ponudnika, vsakega partnerja v skupnem nastopu in vsakega podizvajalca. 
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OBR  št. 3 

IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV 

 
Za namene javnega naročila »SUKCESIVNA DOBAVA RAČUNALNIŠKE OPREME« objavljenega 
na portalu javnih naročil dne  1.3.2017 pod številko objave JN 001556/2017-W01 
 

(ustrezno obkrožite A ali B) 
 

A. izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno 
udeležbo le-teh: 

 
PODIZVAJALCI: 

NAZIV, POLNI 
NASLOV, 

OBSEG IN VRSTA 
DEL 

PODIZVAJALCA: 

PREDMET, KOLIČINA, 
VREDNOST IZVEDBE DEL 
PODIZVAJALCA (V EUR, 

UPOŠTEVAJE DANI 
POPUST): 

NEPOSREDNO 
PLAČILO 
ZAHTEVA 
(ustrezno 
obkrožite) 

 
 
 
 

   
 

DA NE 
 

 
 
 
 

   
 

DA NE 
 

 
Izjavljamo, 

- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene 
pogodbe s podizvajalci, 

- da bomo dela izvajali le s podizvajalci, ki bodo priglašeni in bomo v primeru spremembe 
podizvajalcev pravočasno obvestili naročnika o spremembi, 

‐ da bomo v primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo v pogodbi pooblastili 
naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca 
neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložili soglasje, na podlagi katerega naročnik 
namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika in bomo svojemu računu ali 
situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki smo ga predhodno potrdili, 

‐ da bomo v primeru, da se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročniku 
najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in 
pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je 
podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma 
dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.  
 

Opomba: 
Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. Če ponudnik nastopa 
z več podizvajalci, se ta obrazec fotokopira. 
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B.  izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem. 
 
Seznanjeni smo z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz 
tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeni okvirni sporazum, če naknadno ugotovi, da ponudnik 
nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil, čeprav je v času oddaje ponudbe 
podizvajalsko razmerje že potekalo. 
 
 
 
 

KRAJ 
 

ŽIG PONUDNIK 
ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis 

 
 
 
 
 

DATUM 
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OBR št. 4 

IZJAVA PODIZVAJALCA6 

 
Za namene javnega naročila »SUKCESIVNA DOBAVA RAČUNALNIŠKE OPREME« objavljenega na 
portalu javnih naročil dne  1.3.2017 pod številko objave JN 001556/2017-W01 
 
izjavljamo, da 

‐ bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila, in sicer z: 
‐  

OBSEG IN VRSTA DEL 
PODIZVAJALCA: 

PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST 
IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA (V 

EUR, UPOŠTEVAJE DANI POPUST): 
 
 
 
 
 
 

 

 
‐ zahtevamo / ne zahtevamo (ustrezno obkrožite), da naročnik našo terjatev plačuje neposredno, 
‐ smo seznanjeni z dejstvom, da neposredna plačila niso obvezna, ampak je dolžan naročnik neposredno 

plačevati podizvajalcu, le če podizvajalec to pravočasno zahteva.  
 
 

KRAJ 
 

ŽIG PODIZVAJALEC 
ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis 

 
 
 
 
 

DATUM 

  

																																																													
6	Obrazec	je	potrebno	izpolniti	le	v	primeru,	da	ponudnik	nastopa	s	podizvajalcem.		
V	primeru	večjega	števila	podizvajalcev	se	obrazec	fotokopira.	
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OBR št. 5 

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE 
– PRAVNE OSEBE 

 
Za namene javnega naročila »SUKCESIVNA DOBAVA RAČUNALNIŠKE OPREME« objavljenega na 
portalu javnih naročil dne  1.3.2017 pod številko objave JN 001556/2017-W01 
 
izjavljamo, da Zdravstvenemu domu Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota kot naročniku, 
dajemo soglasje skladno z desetim odstavkom 77. člena ZJN-3 in skladno z 22. členom Zakona o varstvu 
osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila po odprtem postopku, pridobi podatke od Direktorata 
za pravosodno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno 
obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3 in nam ni bil izrečen prekršek iz b) točke 
četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. 
 

 
PONUDNIK (POLNO IME): 
 

 

Sedež:  
Poštna številka in kraj:  
Občina sedeža ponudnika:  
Davčna številka:  
Matična številka:  
Številka vpisa v sodni 
register: 

 

 
 

KRAJ 
 

ŽIG PONUDNIK/PODIZVAJALEC 
ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis 

DATUM 
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OBR št. 6 

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE 
– FIZIČNE OSEBE 

 
Za namene javnega naročila »SUKCESIVNA DOBAVA RAČUNALNIŠKE OPREME« objavljenega na 
portalu javnih naročil dne  1.3.2017 pod številko objave JN 001556/2017-W01 
 
izjavljamo, da Zdravstvenemu domu Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota kot naročniku, 
dajemo soglasje skladno z desetim odstavkom 77. člena ZJN-3 in skladno z 22. členom Zakona o varstvu 
osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila po odprtem postopku, pridobi podatke od Direktorata 
za pravosodno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi 
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3. 
 

IME IN PRIIMEK:  
EMŠO:  
Datum rojstva:  
Kraj rojstva:  
Občina rojstva:  
Država rojstva:  
Ulica (naslov stalnega 
prebivališča): 

 

Poštna številka in kraj 
stalnega prebivališča: 

 

Državljanstvo:  
Prejšnji priimek:  

 
OPOMBA: Soglasje se predloži za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega 
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. 
 
Obrazec mora obvezno podpisati fizična oseba, na katero se izjava nanaša, osebno. 
 
 

KRAJ 
 

  
ime in priimek fizične osebe in podpis 

DATUM 
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OBR št. 7 

 
 

ESPD OBRAZEC 

 
Ponudnik predloži za vsakega gospodarskega subjekta, ki sodeluje v okviru predmetnega postopka javnega 
naročanja ESPD obrazec. 
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OBR št. 8 

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČEGA 
ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 
Za namene javnega naročila »SUKCESIVNA DOBAVA RAČUNALNIŠKE OPREME« objavljenega na 
portalu javnih naročil dne  1.3.2017 pod številko objave JN 001556/2017-W01 
 
se zavezujemo, da bomo najkasneje v 5 (petih) dneh po podpisu okvirnega sporazuma za izvedbo javnega 
naročila »SUKCESIVNA DOBAVA RAČUNALNIŠKE OPREME« naročniku predložili finančno 
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije. 
 
 
Kraj in datum: Ponudnik: 

 
Žig in podpis: 
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Menična izjava za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti - OBR. 8a 
 

Ponudnik: ____________________________________________________ 
(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika – to izjavo potrdi ponudnik, v primeru skupine izvajalcev 
pa vodilni partner 

MENIČNA IZJAVA  
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV 

(za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti) 
 

V skladu z javnim naročilom objavljenim na Portalu javnih naročil štev. JN 001556/2017 dne 1.3.2017 pod naslovom 
»SUKCESIVNA DOBAVA RAČUNALNIŠKE OPREME« za dobavo blaga za potrebe naročnika Zdravstveni dom Murska 
Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota je ponudnik (izvajalec) po okvirnem sporazumu št.  ………….. z dne 
……………… obvezan po dogovorjenih pogojih dobavljati predmetno blago v dogovorjenem roku, količini in kvaliteti ter v 
skladu z določili, ki so opredeljeni v navedenem okvirnem sporazumu, dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom, ali vsakokrat 
podrobneje določeni ob konkretni nabavi . 

Na zahtevo naročnika (kupca) izročamo bianco menico »brez protesta« za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v 
višini ______________ EUR. 

Bianco menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in jo je podpisala pooblaščena oseba ponudnika: 

Na menici je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje: _____________________ 

 

Lastnoročni podpis:  

 

 

Na podlagi navedenega se nepreklicno obvezujemo, da bomo, ne oziraje se na veljavnost in pravne učinke uvodoma omenjenega 
okvirnega sporazuma in odpovedujoč se vsakršnim ugovorom, omogočili izplačilo za vse zneske do maksimalne višini 
____________ EUR, z besedo: _____________ EUR, proti predložitvi vašega pisnega zahtevka za plačilo in vaše potrditve, da 
prodajalec _________________________________, svojih obveznosti ni izpolnil v skladu z določili okvirnega sporazuma. 

 

NALOG ZA PLAČILO MENICE 

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo banko __________________, oziroma katerokoli drugo poslovno banko s sedežem v 
republiki Sloveniji, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na 
našem transakcijskem računu, za znesek _________________ EUR. 

Zavezujemo se, da proti tako izpolnjeni menici ne bomo vlagali nobenih ugovorov. Ta menična izjava velja še najmanj 30 dni 
po poteku roka za izpolnitev dobaviteljevih pogodbenih obveznosti.  

____________________________ 

Kraj, datum:      žig   podpis odgovorne osebe 

_________________________      ________________________ 
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OBR št. 9 

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA  
(končna vsebina za posamezni sklop se bo smiselno dopolnila glede na 

podane zahteve iz sklopa) 

	

 
  

NAROČNIK: 
Naziv in naslov: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA 

Grajska ulica 24 
9000 Murska Sobota 

ki ga zastopa: Edith ŽIŽEK SAPAČ, dr.med.spec. 
Matična številka: 5801915 
Identifikacijska številka za DDV: SI94095400 
 (v nadaljevanju: naročnik) 
 
in 
 
IZVAJALEC (DOBAVITELJ): 

Naziv in naslov: 
 
 

 

ki ga zastopa:  
Matična številka:  
Identifikacijska številka za DDV:  
Transakcijski račun:  

(v nadaljevanju: izvajalec) 
 
sklepata naslednji 

OKVIRNI SPORAZUM 
za izvajanje javnega naročila 

»SUKCESIVNA DOBAVA RAČUNALNIŠKE OPREME« 
 

SKLOP 1: _______________________________ 
 
 

UVODNE UGOTOVITVE 
 

1. člen 
Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila »Sukcesivna dobava računalniške opreme« za sklop 
št. :::::::::::::::::::::::::::::::::::: po postopku naročila male vrednosti na podlagi 47. člena ZJN-3 v povezavi 
z ::::::::::: točko sedmega  odstavka 48. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15) oziroma s sklenitvijo okvirnega 
sporazuma z največ tremi gospodarskimi subjekti z odpiranjem konkurence v primeru 
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.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 1.3.2017 pod, št. 
objave JN001556/2017-W01. 
 
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila int. št. JN-NMV/1-2017 (v nadaljevanju dokumentacije) in 
ponudba izvajalca  št. ______ z dne _______, vključno s ponudbenim predračunom izvajalca , so sestavni del 
tega okvirnega sporazuma, zato so sestavni del tega okvirnega sporazuma tudi vse zahteve in pogoji iz 
dokumentacije, ki niso izrecno navedene v tem okvirnem sporazumu.  
 
V primeru nasprotja med tem okvirnim sporazumom, dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej določbe tega 
okvirnega sporazuma, nato določbe dokumentacije, nato določbe ponudbe, če ni v tem okvirnem sporazumu 
izrecno navedeno drugače. 
 
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA 

 
2. člen 

Predmet sporazuma obsega sukcesivno dobavo blaga: 
sklop 1: osebni računalniki, LCD zasloni ter ostala računalniška oprema 
sklop 2: strežnik 
 
Specifikacije artiklov, ki jih bo v času trajanja okvirnega sporazuma naročnik nabavljal, so deloma podane v 
dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom, in deloma jih bo po potrebi naročnik dopolnil in podal ob 
posameznem povpraševanju izvajalcem s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum. 
 
Naročnik se s tem okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil določeno količino blaga, saj je količina 
zanj v trenutku sklepanja tega sporazuma objektivno neugotovljiva. Naročnik pa se s tem okvirnim 
sporazumom zavezuje, da bo v primeru, če bo naročal predmetno blago, k oddaji ponudbe povabil izvajalca, s 
katerim ima sklenjen ta okvirni sporazum. Naročnik bo naročal po dejanskih potrebah in se ne zavezuje 
posameznemu izvajalcu oddati določene količine blaga. 
(V primeru sklopa 2 bo naročnik takoj po podpisu okvirnega sporazuma z najugodnejšim ponudnikom sklenil 
aneks o nabavi 2 kom strežnikov, ostala nabava je objektivno vnaprej neugotovljiva in se bo nabavljala glede 
na  dejansko potrebo in finančne zmožnosti). 
 
Naročnik si pri izvajalcih pridržuje pravico naročati tudi druge vrste blaga, ki niso zajete v ponudbenem 
predračunu, in jih je vnaprej nemogoče predvideti, so pa v povezavi s predmetnim blagom in jih bo v obdobju 
izvajanja sporazuma potreboval. 
 
Izbrani izvajalec za te artikle zaračuna ceno po svojem ceniku, ki ga je izbrani ponudnik na vsakokratno 
zahtevo naročnika dolžan posredovati v tiskani ali elektronski obliki. 
 
SPREMEMBE MODELOV 
 

3. člen 
Izvajalec dobavlja opremo, ki jo je ponudil v ponudbi. Tekom izvajanja sporazuma lahko pride do spremembe 
modelov, vendar morajo biti ti v vseh zahtevah tehničnih specifikacijah za posamezno vrsto blaga, najmanj 
enakovredni oziroma boljši od ponujenih, ter iste blagovne znamke. 
 
Če želi dobavitelj spremeniti model, mora na naslov naročnika posredovati obvestilo o spremembi modela. 
Obvestilu mora biti priložena konfiguracija, tehnična dokumentacija in certifikati. Z dobavo novih modelov 
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lahko dobavitelj prične, le v primeru, da dobi od naročnika po tem okvirnem sporazumu potrditev o 
enakovrednosti novih modelov. 
 
VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA  
 

4. člen 
Okvirna vrednost okvirnega sporazuma, v skladu s ponudbo izvajalca št._________ z dne _________, znaša  
 

vrednost brez DDV  
_____% DDV  
Skupaj:  

 
Okvirna vrednost je opredeljena glede na pričakovane količine blaga, za katere naročnik ocenjuje, da jih bo 
potreboval v času trajanja te okvirnega sporazuma.   
 
Naročene količine so odvisne od dejanskih potreb naročnika, zaradi česar se izvajalec odpove vsem zahtevkom 
zoper naročnika iz naslova nerealiziranih okvirnih količin (npr. škoda, povečanje cene, ipd.). 
 
IZVAJANJE POSAMEZNIH POVPRAŠEVANJ NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA 
(v primeru SKLOPA 2 bo naročnik dejansko takoj nabavil 2 kom zahtevanega artikla, ter izvajal odpiranje 
konkurence le glede na dejanske potrebe in finančne zmožnosti). 
 

5. člen 
Naročnik naroča blago sukcesivno glede na dejanske potrebe po tovrstnem blagu. Naročnik se zavezuje, da bo 
ob vsakokratnem naročanju predmetnega blaga k oddaji ponudbe povabil vse izvajalce, s katerimi ima za sklop  
sklenjen ta okvirni sporazum, za oddajo ponudbe. 
 
Naročnik od izvajalca, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum, pričakuje aktivno oddajo ponudb na 
posamezna povpraševanja. V primeru, da se izvajalec ne odziva na povpraševanja (se petkrat ne javi na 
povpraševanja, na katera je vabljen) bo naročnik štel, da izvajalec nima  interesa za sklenjen sporazum. V 
takem primeru bo sklenjen okvirni sporazum štel za razdrtega s potekom roka za oddajo ponudbe iz povabila 
k oddaji ponudbe, na katerega se izvajalec ne bo odzval petič. 
 

6. člen 
Sukcesivno naročanje poteka pisno preko elektronske pošte, pri čemer naročnik opredeli način in rok oddaje 
ponudb. Naročanje lahko poteka tudi preko v ta namen vzpostavljenega informacijskega sistema, če ga 
naročnik v času trajanja okvirnega sporazuma vzpostavi, v smislu določil tega sporazuma. 
Naročnik hkrati pošlje podatek o odprtem povpraševanju vsem, ki imajo sklenjen okvirni sporazum za 
posamezni sklop za blago, ki je predmet tega naročila na naslov pooblaščene osebe izvajalca iz 8. člena tega 
sporazuma. Naročnik pri oddaji povpraševanja dokazuje zgolj, da je sporočilo zapustilo njegov informacijski 
sistem in ne odgovarja za to, da bo izvajalec dejansko prejel elektronsko sporočilo. 
 
Izvajalci pošljejo svoje ponudbe po pošti ali osebno dostavijo na naslov, ki ga v vsakokratnem povabilu 
opredeli naročnik. Vsebina ponudb je zaupna do preteka roka, določenega za oddajo ponudb. 
 
Naročnik o izbiri najugodnejšega izvajalca obvesti vse ponudnike, ki so oddali ponudbo za posamezno 
povpraševanje. 
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Naročnik z izbranim ponudnikom za posamezno povpraševanje sklene aneks k temu okvirnemu sporazumu. 
Izvajalec mora opraviti dobavo blaga v skladu s tem okvirnim sporazumom, povpraševanjem in aneksom, 
sklenjenim na podlagi posameznega povpraševanja. 
 

7. 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 podobno9. 
Izvajalec 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. 
Enak postopek lahko naročnik uporabi tudi, če pridobi sicer ponudbe, a so vse neustrezne. 
 

8. člen 
Blago sme naročati le pooblaščena naročnika ali skrbnik okvirnega sporazuma. 
 
Pooblaščena oseba naročnika za naročanje je: ____________________, naslov elektronske pošte 
_______________________ .  
Skrbnik okvirnega sporazuma na strani naročnika je: ________________________ . 
 
Pooblaščena oseba na strani izvajalca je: ______________________ , naslov elektronske pošte 
_______________________ . 
Skrbnik okvirnega sporazuma na strani izvajalca je: ________________________ . 
 
Morebitno spremembo elektronskega naslova izvajalec sporoči naročniku, in obratno. 
 
CENA IN IZVEDBENI POGOJI 

9. člen 
 
Cene/EM blaga po ponudbenem predračunu za posamezen sklop so maksimalne, kar pomeni, da jih izvajalec 
ob oddaji ponudbe na konkretno povpraševanje v okviru izvajanja posameznih povpraševanj na podlagi 
okvirnega sporazuma v času trajanja okvirnega sporazuma ne sme presegati. V primeru preseganja se takšna 
ponudba izloči. 
(V primeru SKLOPA 2 izbrani kandidati pri podajanju nadaljnjih ponudb pri odpiranju konkurence niso 
vezani na že podano vrednost cene ob oddaji ponudbe, in njihova nadaljnja ponudba ni limitirana navzgor). 
Cene zajemajo vse stroške, ki jih bo imel dobavitelj z realizacijo naročila ter morebitne popuste. 
Vrednost DDV je prikazana posebej. 
Naročnik ne odgovarja izvajalcu za nedoseganje količin iz ponudbenega predračuna.   
Cene so DDP Incoterms 2010 (na, sedež naročnika za dobavo – razloženo). 
V primeru sprememb zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se v času veljavnosti tega 
sporazuma za posamezen sklop spremeni davčna stopnja za predmetne vrste blaga, lahko dobavitelj spremeni 
svoje maksimalne cene izključno v višini nastale zakonske oziroma davčne spremembe. 
 
Če dobavitelj v času veljavnosti sporazuma nudi akcijske cene za predmetno blago, ki bodo nižje od 
maksimalnih cen po oddani ponudbi št. --------------------, se dobavitelj strinja, da bo naročnik akcijske cene 
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upošteval kot maksimalne cene po ponudbi in bodo le-te predstavljale zgornjo mejo cene, ki jo dobavitelj lahko 
ponudi ob posameznem povpraševanju na podlagi tega okvirnega sporazuma. 
 

10. člen 
Za blago, ki ni zajeto v ponudbenem predračunu posameznega sklopa, veljajo zgornje cene po ceniku, ki ga 
mora dobavitelj predložiti naročniku ob posameznem povpraševanju na podlagi okvirnega sporazuma, ob 
upoštevanju ponujenega  ______________ % popusta, ki je za obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma 
fiksen. 
 
V kolikor dobavitelj najnovejšega cenika ne predloži naročniku ob oddaji posamezne ponudbe, mora le to 
storiti najkasneje v dveh (2) delovnih dneh od datuma njegovega poziva k predložitvi. Določbe glede akcijskih 
cen in njihove zgornje vrednosti veljajo tudi za blago, ki ni zajeto v ponudbenem predračunu. 
 

11. člen 
S tem okvirnim sporazumom se izvajalec zaveže dobaviti v sporazumu določeno blago, naročnik pa se zaveže, 
da mu bo za to plača pod pogoji tega okvirnega sporazuma določeno ceno. 
 
Način izvedbe dobave blaga sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga ne določi naročnik, 
če ni določen v specifikacijah posameznega naročila ali če iz vsebine in namena naročila ne izhaja kaj drugega. 
 
Izvajalec je dolžan takoj pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno 
in pravilno dobavo blaga. 
 
PLAČILNI POGOJI 

12. člen 
Rok plačila za dobavljeno blago je 30 dni od datuma uradnega prejema računa in potrditve računa na 
transakcijski račun dobavitelja št.: SI56 _________________________________, odprt pri banki 
_____________ . Obvezna priloga k računu je podpisana dobavnica blaga/ prevzemni  zapisnik s strani 
pooblaščenih oseb naročnika in dobavitelja. 
 
V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude. 
 
Dobavitelj se zavezuje v skladu s zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike 
(ZOPSPU-a, Ur.l. RS, št. 59/10, 111/13) naročniku vse račune (skupaj s prilogami: dobavnica, drugo) za 
izvedene dobave pošiljati izključno v elektronski obliki (E-račun). 
 
Na izstavljenih listinah (dobavnica, računi) dobavitelj navede podlago za dobavo blaga. 
 
Izvajalec bo naročniku za dobavljeno blago izstavil e-račun v roku 5 dni po uspešno opravljeni dobavi. 
 
Dobava je uspešno opravljena, ko so odpravljene vse ugotovljene pomanjkljivosti, kar potrdi predstavnik 
naročnika s podpisom primopredajnega zapisnika.  
 
OBVEZE STRANK 

13. člen 
Naročnik se obvezuje, da bo: 

 Izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način; 
 Plačeval naročeno blago v dogovorjenih rokih; 
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Izvajalec se obvezuje, da bo: 

 svoje naloge opravil strokovno in s skrbnostjo dobrega gospodarja ter v skladu z veljavnimi predpisi, 
standardi in specificiranimi zahtevami naročnika; 

 izvajal dobavo blago po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika in 
v pogodbenih rokih; 

 blago dobavljal s kvalificiranimi kadri, da bo kakovost opravljene dobave preverjal in stalno skrbel za 
odpravo pomanjkljivosti, za katere bo izvedel na podlagi preverjanj ali informacij naročnika; 

 
JAMSTVO DOBAVITELJA 

14. člen 
Dobavitelj naročniku jamči: 

 da je prodano blago novo in nerabljeno; 
 da kupljeno blago deluje brezhibno in nima stvarnih ali pravnih napak; 
 da blago popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana 

v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije, ali ob posameznem povpraševanju; 
 da je blago popolnoma enako vzorčnemu, ki je bilo dano na preizkušanje, če je bilo pred nakupom s 

strani naročnika to opravljeno; 
 da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, dobavitelj pa bo brezhibno izvrševal vse 

obveznosti, ki so vezane na blago; 
 

Jamstvo izvajalca za skrite napake na blagu velja še 180 dni po dobavi. Če se v tem roku pokažejo zgoraj 
našteta odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre nakup delno ali v celoti. Prav tako ga lahko razdre v celoti, 
če izvajalec z dobavo (delno ali v celoti) zamuja toliko, da preseže največjo dogovorjeno pogodbeno kazen. 
 
GARANCIJSKI ROK IN SERVISIRANJE 

15. člen 
 
Dobavitelj zagotavlja za blago:  
 
a.) razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj dve (2) leti po izteku garancijske dobe; 
b.) garancijske roke za blago najmanj 36 mesecev;  
c.) odzivni čas za popravilo dobavljene opreme najkasneje naslednji delovni dan od datuma prijave napake; 
č.) čas popravila opreme največ tri delovne dni od začetka odpravljanja napake; 
d.) zamenjavo dobavljene opreme z novo opremo, v kolikor v 20-ih dneh od prijave napake le-te ni mogoče 
popraviti. 
 
Garancijski rok teče od dneva podpisa dobavnice/prevzemnega zapisnika. Če je bila oprema v garancijskem 
roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova in je dobavitelj dolžan izdati nov 
garancijski list. 

16. člen 
 
V primeru neizpolnitve obveznosti iz naslova zagotavljanja rezervnih delov je dobavitelj dolžan naročniku 
povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel. 
 

17. člen 
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Če oprema ni popravljena v pogodbenem roku, mora dobavitelj uporabniku naročnika zagotoviti enakovredno 
nadomestno opremo. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas popravila. 
V kolikor gre za okvaro procesne enote računalnika, ki je ni mogoče popraviti v roku za odpravo napake, se 
mora za celoten čas popravila nadomestiti s funkcionalno enako procesno enoto (z delujočimi enakimi 
programi). 
Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja. 
 
DOBAVA, PREVZEM 

18. člen 
 
Blago, naročeno po tem okvirnem sporazumu, mora biti dobavljeno v roku, ki je določen v posameznem 
povpraševanju. 
Dobavni rok iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljši od 5 delovnih dni. 
 

19. člen 
 
Prevzem blaga se opravi s prevzemnim zapisnikom/dobavnico, ki ga (jo) na podlagi pravilno izročenega 
količinsko in kakovostno ustreznega blaga ter spremljajočih dodatkov in listin, podpišeta skrbnika ali 
pooblaščenca obeh strank sporazuma. 
 
Spremljajoče listine ob prevzemu blaga so še najmanj: 

 podpisani in potrjeni garancijski listi, vključno s splošno garancijsko izjavo za dobavljeno blago; 
 tehnična dokumentacija in navodila za uporabo; 
 Ostala ustrezna dokumentacija. 

Z dnem podpisa prevzemnega zapisnika je prevzem opravljen. Na prevzemnem zapisniku morajo biti razvidne: 
številka naročilnice/predmetnega sporazuma, količina in serijska številke dobavljenega blaga ter njihova 
vrednost (po kosih). 
 
Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali 
ni skladno z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo dobavitelj prešel v zamudo. 
Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev 
bo označena na prevzemnem zapisniku. 
 
Dobavitelj je dolžan zavrnjeno blago naslednji delovni dan zamenjati z ustreznim – kvalitetnim. 
 

 
FINANČNO ZAVAROVANJE 

20. člen 
 
Izvajalec je dolžan najkasneje ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma za zavarovanje dobre izvedbe 
pogodbenih obveznosti predložiti naročniku eno (1) bianco menico z menično izjavo v skladu z razpisno 
dokumentacijo, ter predložiti ostala zavarovanja kot so zahtevana in opredeljena v dokumentaciji vezani na 
predmetno javno naročilo. 
 
ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA 

21. člen 
 
Naročnik sme odstopiti od okvirnega sporazuma 
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 če izvajalec po svoji krivdi z dobavo zamuja več kot 10 dni; 
 če izvajalec brez soglasja naročnika poveča ceno blaga iz ponudbenega predračuna vsakokratnega 

povpraševanja; 
 če je zoper izvajalca začet kakšen od postopkov po ZFPPIPP, 
 če se izkaže, da izvajalec ne spoštuje vseh tehničnih specifikacij iz dokumentacije v zvezi z oddajo 

javnega naročila; 
 če izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na Uredbo o zelenem javnem 

naročanju na način, predviden v tem okvirnem sporazumu. 
 
Izvajalec sme odstopiti od okvirnega sporazuma: 

- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z dobavo ne more nadaljevati. 
 
Naročnik bo v primeru odstopa od tega okvirnega sporazuma, o tem pisno obvestil izvajalca in sicer v roku 10 
dni pred nameravanim odstopom, razen v primeru prve, druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena, ko 
ima naročnik pravico odstopiti takoj.  
 
V primeru če naročnik odstopi od okvirnega sporazuma, je izvajalec dolžan plačati  kazen v višini 1.000 EUR 
in vso škodo, ki naročniku zaradi tega nastane.  
 
PODIZVAJALCI 

22. člen 
 
Samo v primeru nastopanja s podizvajalci 

 
Dobavitelj pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci /se upošteva le v primeru, da dobavitelj nastopa s 
podizvajalci/: 

 ______________________________________/navesti naziv, polni naslov, matično številko, 
identifikacijsko številko za DDV in račun/, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal 
_____________________________________. /navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: 
predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del/ 

 

 ______________________________________/navesti naziv, polni naslov, matično številko, 
identifikacijsko številko za DDV in račun/, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal 
_____________________________________. /navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: 
predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del/ 

V primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo: 

Dobavitelj pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, v skladu z Zakonom o javnem 
naročanju. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so sestavni del in 
priloga te pogodbe. 

Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do dobavitelja v tej 
pogodbi. Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z 
novim podizvajalcem pred spremembo o tem pridobil pisno soglasje naročnika. Če naročnik ugotovi, da dela 
izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja ali ne izpolnjuje pogojev iz dokumentacije v zvezi z 
oddajo javnega naročila, lahko odstopi od pogodbe. 
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Dobavitelj se zavezuje, da bo po pridobitvi pisnega soglasja naročnika v primeru spremembe podizvajalca ali 
sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, v 5 (petih) dneh po spremembi naročniku predložil: 

- v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu 
podizvajalcu, 

- morebitno pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu 
podizvajalcu in  

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, 
- dokazila o izpolnjevanju enakih pogojev kot jih je izpolnjeval priglašeni podizvajalec. 

 
Dobavitelj lahko zamenja podizvajalca le s soglasjem naročnika. Za spremembo podizvajalca ali vključitev 
novega podizvajalca mora dobavitelj pridobiti pisno soglasje naročnika. 

VIŠJA SILA 
23. 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 pogodbenih obveznosti. 
Izvajalec je dolžan pismeno obvestiti naročnika o nastanku višje sile takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 
dveh delovnih dneh po nastanku le-te. 
Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki 
so izven njenega andzora. 
 
POSLOVNA SKRIVNOST 

24. člen 
 
Vsi podatki povezani z izvajanjem tega okvirnega sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost. Stranki 
okvirnega sporazuma sta dolžni vse te podatke skrbno varovati ter jih uporabljati izključno za namene, 
povezane z izvajanjem tega okvirnega sporazuma. 
 
Izvajalec je dolžan zagotoviti, da njegovi delavci vse poslovne skrivnosti naročnika varujejo z največjo možno 
mero skrbnosti. 
 
Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način 
varovanja podatkov, kot ga ima naročnik. 
 
Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja okvirnega sporazuma, kot tudi za čas po 
tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko 
odgovoren za vso posredno in neposredno škodo, ki bo nastala zaradi kršitve poslovne tajnosti. 
 
Izvajalec sme objaviti svojo poslovno povezanost z naročnikom samo ob izrecnem pisnem dovoljenju 
slednjega. 
 
KONČNE DOLOČBE 

25. člen 
 
Izvajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika. 
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26. člen 
 
Ta okvirni sporazum je sklenjen za obdobje 36 mesecev in s potekom časa preneha. 
Naročnik si pridržuje pravico do podaljšanja predmetnega sporazuma samo v primeru in najdlje do izbora 
novega izvajalca/cev za izvajanje istovrstnega JN, ki ga bo izbral za dobavo predmetnega blaga za naslednje 
obdobje, najdlje za nadaljnjih 6 mesecev od poteka časa veljavnosti. 
 
Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da začne okvirni sporazum veljati z dnem obojestranskega 
podpisa okvirnega sporazuma, pod pogojem, da izvajalec naročniku v petih (5) dneh od podpisa izroči 
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz tega okvirnega sporazuma. Če izvajalec ne predloži 
pravočasno in skladno s tem sporazumom listin za zavarovanje posla, se šteje, da sporazum ni bil nikoli 
sklenjen. 
 
Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni z aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe stranki okvirnega 
sporazuma. Če katerakoli od določb okvirnega sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale 
določbe okvirnega sporazuma. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati 
namenu, ki sta ga želeli doseči strani. 
 
Odstop tega okvirnega sporazuma tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh strank okvirnega 
sporazum, oziroma kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu. 
Katerakoli od strank okvirnega sporazuma lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne 
stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od okvirnega sporazuma. V primeru odstopa sta 
stranki okvirnega sporazuma dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz sporazuma in nastalo škodo. 
 
V vsakem primeru lahko katera od strank okvirnega sporazuma odstopi brez posebnega razloga z odpovednim 
rokom 3 mesece. 
 
Stranki tega okvirnega sporazuma se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz tega okvirnega sporazuma 
rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki oz. skrbniki  obeh strank 
okvirnega sporazuma.  V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz 
tega sporazuma odločalo stvarno pristojno sodišče v murski Soboti po slovenskem pravu. 

27. člen 
 
Vsaka pogodbena stranka odgovarja drugi stranki okvirnega sporazuma za škodo, ki jo povzroči drugi stranki 
okvirnega sporazuma v posledici neizpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu, v skladu z 
veljavnimi predpisi. 
 

28. člen 
 
Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve tega okvirnega sporazuma so veljavne le, če so dogovorjene v pisni 
obliki. 
 

29. člen 
Predmetni okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka stranka 
prejme dva (2). 
 
Socialna klavzula 

30. člen 
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Okvirni sporazum 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. 
Protikorupcijska klavzula 

31. člen 
 
Stranki okvirnega sporazuma in njeni zakoniti zastopniki izrecno izjavljajo, da v postopku sklepanja in 
izvajanja te okvirnega sporazuma ni prišlo in ne prihaja do nikakršnih dejanj, ki bi bila v nasprotju z veljavno  
zakonodajo in/ali imajo znake koruptivnih dejanj. V primeru, da se pri postopku sklepanja ali izvajanja te 
okvirnega sporazuma ugotovi, da so se zgodila koruptivna dejanja, potem se šteje predmetna okvirni sporazum 
za nično in brez učinka v pravnem prometu, kar se zgodi v trenutku, ko je zoper posameznika ali zoper pravno 
osebo, ki je pogodbena stranka oz. njen zakoniti zastopnik, vložena pravnomočna obtožba oz. obtožni predlog. 
 
 
 
Kraj in datum: _____________ Kraj in datum: ____________________ 
 
Naročnik:  
ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA 

 
Izvajalec: 

  
 
Direktorica: 
Edith Žižek Sapač, dr.med.spec. 
__________________ 

 
Direktor/ica: 
 
___________________________ 

 
 
 



Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA                                                   Javno naročilo: Sukcesivna dobava računalniške opreme 

	

	
	

	 	 	

OVOJNICA 
POŠILJATELJ: 

Naziv:  
Naslov:  

Kontaktna oseba:  
Telefon:  

Telefaks:  
Elektronski naslov:  

 

 

 

☐ ponudba 

☐ sprememba 

☐ umik 
 

 

 
 

!! NE ODPIRAJ – PONUDBA !! 
 
Oddaja javnega naročila:  

»SUKCESIVNA DOBAVA RAČUNALNIŠKE OPREME« 
 
 
(izpolni vložišče naročnika): 

Datum prispetja:  
Ura prispetja:  

Podpis:  
 

 
 
 
NASLOVNIK: 
 

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA 
GRAJSKA ULICA 24 
 
9000 MURSKA SOBOTA 

 

 
 


