
Naziv pravne osebe: Nepremičnine Celje d.o.o. 
 

Naslov pravne osebe: Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje 
 

ID za DDV: SI 36092215 
 

Matična številka: 1468952 
 

Zakoniti zastopnik/funkcija: Primož Brvar/direktor 
 

naziv pravne osebe v tekstu besedila: naročnik 
 

 
in 
 

Naziv osebe: 
 

 

Naslov osebe: 
 

 

ID za DDV ali davčna številka: 
 

 

Matična številka ali enotna identifikacijska 
številka: 
 

 

Zakoniti zastopnik/funkcija: 
 

 

Naziv pravne osebe v tekstu besedila: izvajalec 
 

 
skleneta 
 
Okvirni sporazum št. ______________________________ 
 
 
za izvedbo cenitev nepremičnin za potrebe družbe Nepremičnine Celje d.o.o. v letih 2019 
do 2022 
 
 
Uvodne določbe 
 
1. člen 
 
(1) Na podlagi izvedenega postopka javnega naročila v skladu z ZJN – 3 , evidenčne oznake 
javnega naročila:___________________, objavljenega na Portalu javnih naročil RS dne 
__________________ in obvestila o oddaji javnega naročila št. ___________________, z dne 
_______________, ki je postalo pravnomočna dne ____________________, se stranke 
okvirnega sporazuma dogovorijo o medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih za izvedbo 
cenitev nepremičnin za potrebe družbe Nepremičnine Celje d.o.o. v letih 2019 do 2022. 
 



(2) Sestavni del pogodbe je ponudba izvajalca številka_____________________ z dne 
_______________ in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila številka 
_______________. 
 
 
Predmet okvirnega sporazuma 
 
2. člen 
 
(1) Predmet okvirnega sporazuma so cenitve nepremičnin za potrebe družbe Nepremičnine Celje 
d.o.o. v letih 2019 do 2022. 
 
(2) Naročnik je glede na svoje potrebe po cenitvah, predmet okvirnega sporazuma razporedil v 
sklope.  
 
(3) Na podlagi izpolnjevanja pogojev in meril s strani izvajalca, je naročnik v obvestilu o oddaji 
javnega naročila številka __________________ ugotovil usposobljenost izvajalca za izvajanje 
naslednjih sklopov: 
 

SKLOP 1 Cenitev tržnih vrednosti nepremičnin za namen zavarovanja kredita in druge 
namene. 
 

SKLOP 2 Cenitev vrednosti nepremičnin za namen računovodskega poročanja skladno z 
veljavnimi slovenskimi računovodskimi standardi.  
 

SKLOP 3 Izvedba cenitev tržne vrednosti stanovanja s kletjo, tržne vrednosti kletnega 
prostora, tržne vrednosti garaže, tržne vrednosti solastniškega deleža na skupnih 
prostorih večstanovanjske hiše, tržne vrednosti objekta  z ali brez pripadajočega 
zemljišča, služnosti za posamezno parcelo (hoja, vožnja, …  …), vrednosti 
stavbne pravice na posamezni parceli, vrednosti vlaganj v stanovanje oz. poslovni 
prostor, vrednosti  najema stanovanja, vrednosti najemnine, obratovalnih stroškov 
v stavbi s pomožnimi objekti in pripadajočim zemljiščem, posodobljene vrednosti 
že izdelane ocene vrednosti in revizija cenitev, ki niso namenjene 
računovodskemu poročanju in jih družba uporablja v druge namene poslovanja. 
 

 
Trajanje in veljavnost okvirnega sporazuma 
 
3. člen 
 
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa obeh strank okvirnega sporazuma in se 
uporablja do 31.12.2022.  
 
(2) Ta okvirni sporazum je veljaven, ko ga podpišejo obe pogodbeni stranki in ko izvajalec dostavi:  
 

− finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, kot je 
določeno v tem okvirnem sporazumu.  

 
Cene storitev 
 



4. člen 
 
(1) Izvajalec bo izvajal storitve cenitve nepremičnin v skladu s ceno, ponujeno v posameznem 
odpiranju konkurence. 
 
(2) Cene izvajalca, predložene v vsakem posameznem odpiranju konkurence, morajo biti fiksne 
do izvedbe konkretnih cenitev in morajo zajemati vse stroške, ki so neposredno in posredno 
nastali v procesu cenitve.  
 
Roki za izvedbo cenitev 
 
5. člen 
 
(1) Naročnik bo roke za izvedbo cenitev določil v Povabilu k oddaji ponudbe za vsako posamezno 
odpiranje konkurence. 
 
Obračun in plačilo cenitev 
 
6. člen 
 
(1) Izvajalec se zavezuje, da bo najkasneje v 5-tih dneh od dneva opravljene storitve – 
posredovanega cenitvenega poročila naročniku, izstavil in poslal naročniku račun, opremljen s 
številko okvirnega sporazuma in evidenčno številko naročilnice posameznega Povabila k oddaji 
ponudbe za vsako posamezno odpiranje konkurence. 
 
(2) Ob izdaji računa bo obvezno priložil s strani naročnika potrjeno naročilnico. 
 
(3) Naročnik si pridržuje pravico, da v času trajanja okvirnega sporazuma poda dodatne zahteve 
za obliko in vsebino računa. 
 
(4) Naročnik si pridržuje pravico, da v času trajanja okvirnega sporazuma od izvajalca zahteva 
izdajo e-računov ali računov v elektronski obliki. 
 
(5) V primeru, da stranki okvirnega sporazuma ugotavljata, da ima njuno razmerje po tej pogodbi 
značaj odvisnega razmerja v smislu drugega odstavka 35. člena ZDoh-2, kar pomeni, da izvajalec 
– avtor ne opravlja samostojne dejavnosti oz. da delo po tej pogodbi ne sodi v okvir njegove 
dejavnosti in da opravljanje dejavnosti ni omogočilo nastanka tega posla ter ni v delovnem 
razmerju z naročnikom oz. da delo po tej pogodbi ne sodi v okvir njegovih delovnih obveznosti iz 
pogodbe o zaposlitvi in se ne opravlja v okviru delovnega časa ali da ima njuno razmerje po tej 
pogodbi značaj neodvisnega razmerja v smislu 46. člena ZDoh-2, kar pomeni, da avtor 
samostojno opravlja dejavnost in je kot tak evidentiran v Poslovnem registru Slovenije oz. v 
davčnem registru ter da delo po tej pogodbi sodi v avtorjevo samostojno dejavnost oz. da je 
opravljanje dejavnosti omogočilo nastanek posla.  
 
(6) Glede na ugotovitve iz predhodnega odstavka, izvajalec – avtor pooblašča AAS (Avtorsko 
agencijo Slovenije), da v njegovem imenu in za njegov račun izda naročniku račun in prejme 
plačilo denarnih zneskov iz tega naslova. Avtor se obvezuje poravnati provizijo AAS in se strinja, 
da se AAS poplača iz prejetega bruto zneska po računu. Šteje se, da je storitev AAS opravljena, 
ko izvrši nakazilo neto zneska na avtorjev bančni račun. Naročnik pooblašča AAS, da odvede vse 
dajatve in prispevke. 



 
7. člen 
 
(1) Naročnik nesporni zaračunan znesek plača na transakcijski račun izvajalca: 

TRR:  
 

Naziv in naslov banke:  
 

 
(2) V kolikor je na računu izvajalca naveden transakcijski račun, ki ni vsebovan v tej pogodbi, se 
uporablja transakcijski račun, ki je naveden na izstavljenem računu. 
 
(3) Naročnik bo prejete začasne in končne račune v nesporni višini plačal v 30 dneh od dneva 
izstavitve, v primeru neupoštevanja datumov iz šestega (6) člena, pa v roku 30 dni od prejema. 
 
(4) V primeru morebitnega ugovora na višino računa mora naročnik najkasneje v osmih (8) dneh 
od prejema računa izvajalcu poslati obrazložen ugovor ter izračunan nesporni del višine računa, 
ki gre v izplačilo, izvajalec pa mora najkasneje pred zapadlostjo te in izstavitvijo naslednjega 
računa na naslov naročnikov dostaviti odgovor na ugovor ali dobropis za razliko med izstavljeno 
in nesporno višino računa. 
 
(5) V kolikor naročnik v roku iz predhodne točke tega člena ne ugovarja višini računa se šteje, da 
je le-ta v celoti nesporen. V kolikor izvajalec v roku osem (8) dni ne dostavi dobropisov ali 
odgovora na ugovor, lahko naročnik do dostave le-teh zadrži plačilo nespornega dela tega 
računa. 
 
(6) V kolikor naročnik in izvajalec ne dosežejo dogovora, v veljavo stopijo določila Obligacijskega 
zakonika. 
 
Potek izvedbe ponovnega odpiranja konkurence 
 
8. člen 
 
(1) Naročnik bo postopek oddaje javnih naročil izvajal skladno z 48. členom, točko 7 (b) ZJN-3, s 
ponovnim odpiranjem konkurence med gospodarskimi subjekti/osebami, ki so podpisniki 
okvirnega sporazuma. 
 
(2) Ob vsakokratnem povabilu k oddaji ponudbe, bo naročnik natančno določil podatke o cenitvi 
in merila, da podlagi katerih bo oddal posamezna javna naročila za ekonomsko najugodnejšo 
ponudbo. 
 
(3) V povabilu k oddaji ponudbe v posameznem odpiranju konkurence bo naročnik objavil:  
 

- evidenčno oznako povabila;  
- št. in naziv sklopa, za katerega gre pri posameznem povabilu; 
- točno specifikacijo nepremičnin, ki so predmet cenitve;  
- po potrebi dodatne pisne informacije;  
- navedbo roka in kraja predložitve ponudb ter načina označitve ponudb; 
- navedbo roka, v katerem mora izbrani izvajalec dokončati izvedbo naročila;  
- dodatne pogoje in zahteve;  



- merila; 
- navedbo elektronskega naslova, na katerega je potrebno pošiljati zahteve po dodatnih 

pojasnilih in 
- navedbo pooblaščene osebe naročnika za izvajanje posameznega naročila. 

 
(4) Vsa povabila k oddaji ponudbe bo naročnik objavil na spletni strani www.nepremicnine-
celje.si/javna-narocila-51/aktualna-javna-narocila-59/ v rubriki Aktualna javna naročila.  
 
(5) Izvajalec, podpisnik okvirnega sporazuma, je dolžan objave na spletni strani iz predhodne 
točke redno spremljati. Naročnik ne odgovarja, v kolikor izvajalec zaradi nespremljanja spletne 
strani, ne odda ponudbe.  
 
(6) Naročnik se zavezuje, da bo k predložitvi ponudbe, v obliki obvestila po elektronski pošti, 
pozval vse izvajalce, ki imajo za posamezni sklop sklenjen okvirni sporazum. Pošiljanje obvestila 
s strani naročnika je izključno informativne narave in ne odvezuje izvajalca dolžnosti iz predhodne 
točke. 
 
(7) Naročnik bo izvajalcu poslal obvestilo iz predhodne točke na naslednje e-poštne naslove: 
 

E – poštni naslov 1:  
E – poštni naslov 2:  

 
9. člen 
 
(1) Na posamezno povpraševanje izvajalci odgovorijo s predložitvijo zavezujočih ponudb, skladno 
z zahtevami iz povabila k oddaji ponudbe.  
 
(2) Naročnik bo izvajalca na predložitev dokazil, dopolnitev in pojasnitev ponudbe, skladno z 
določili ZJN-3, pozval izključno preko e-poštnih naslovov, opredeljenih v predhodnem členu. 
 
(3) Naročnik bo v okviru določili okvirnega sporazuma Sklep o izboru izvajalca objavil skladno z 
dvanajsto (12) točko 90. člena ZJN-3 na Portalu javnih naročil. 
 
(4) Na podlagi Sklepa o izboru izvajalca iz predhodne točke, bo naročnik izvajalcu posredoval 
naročilnico. 
 
10. člen 
 
(1) V primeru zavrnitve naročila s strani izbranega izvajalca, naročnik odda naročilo naslednjemu 
najugodnejšemu izvajalcu. 
 
(2) Če naročnik skladno s ponovljenim povabilom k oddaji ponudbe iz predhodne točke, ne prejme 
nobene ponudbe ali nobene dopustne ponudbe, odda naročilo v skladu z določili ZJN – 3.  
 
(3) Naročnik bo v primeru neobičajno nizke cene, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb in 
preseganja razpoložljivih sredstev in drugih postopkovnih določilih sprejemal odločitve skladne z 
ZJN – 3.  
 
(4) Naročnik bo povabila k oddaji ponudb objavil glede na dinamiko potreb družbe. 
 

http://www.nepremicnine-celje.si/javna-narocila-51/aktualna-javna-narocila-59/
http://www.nepremicnine-celje.si/javna-narocila-51/aktualna-javna-narocila-59/


11. člen 
 
(1) Pooblaščeni osebi naročnika za izvajanje tega okvirnega sporazuma: 
 

   
   
   

 
(2) Naročnik bo v vsakem Povabilu k oddaji ponudbe v posameznem odpiranju konkurence 
navedel svojo pooblaščeno osebo za izvajanje posameznega naročila. 
 
(3) Pooblaščena/i oseba/i izvajalca za izvajanje tega okvirnega sporazuma je: 
      

   
   

 
 
12. člen 
 
(1) Naročnik seznanja izvajalca, da bo v času trajanja okvirnega sporazuma, zaradi zahtev, ki 
izhajajo iz 118. člena ZJN-3, uveden postopek elektronskega javnega naročanja iz naslova 
ponovnega odpiranja konkurence po tem okvirnem sporazumu. 
 
(2) Naročnik bo postopek oddaje ponudb opredelil v vsakem posameznem Povabilu k oddaji 
ponudb. 
 
Naročilo 
 
13. člen 
 
(1) Pričetek pravnomočne veljavnosti posameznega naročila je dan izdaje naročilnice s strani 
naročnika, s čimer prične teči rok izvajalca za izvedbo cenitve. 
 
Cenitveno poročilo 
 
14. člen 
 
(1) Izvajalec se zavezuje, da bo cenitveno poročilo pripravil v skladu z vsakokrat veljavnimi 
predpisi in standardi na področju cenitev. 
 
(2) Izvajalec se zavezuje, da bo cenitveno poročilo izvedel v vsebini, kot jo določajo vsakokrat 
veljavni Zakon o revidiranju, vsakokrat veljavni Mednarodni standardni ocenjevanja vrednosti 
nepremičnin in vsakokrat veljavni Slovenski poslovno finančni standardi. 
 
(3) Izvajalec se zavezuje, da bo cenitvena poročila v Sklopu 1, Sklopu 2 ali Sklopu 3 izvajal 
izključno cenilec/i, ki izpolnjuje pogoje, določene v Povabilu k oddaji ponudbe zadevnega javnega 
naročila in je zaveden v ponudbi izvajalca. 
 



(4) Naročnik in izvajalec se dogovorita, da lahko izvajalec za izvedbo cenitev predloži novega 
cenilca izključno po predhodnem soglasju naročnika, ki bo za cenilca preveril izpolnjevanje 
pogojev, ki so opredeljeni v  Povabilu k oddaji ponudbe zadevnega javnega naročila. 
(5) Izvajalec bo cenitveno poročilo v enem izvodu predložil v tiskani in elektronski verziji. Tiskana 
in elektronska verzija cenitvenega poročila morata biti identični. 
 
(6) Datum izdelave cenitvenega poročila mora biti skladen z datumom izvedene storitve na 
izstavljenem računu. 
 
15. člen 
 
(1) Izvajalec se zavezuje, da bo k cenitvenemu poročilu iz Sklopa 1 priložil izjavo, iz katere je 
razvidna neodvisnost cenilca. 
 
Obveznosti naročnika 
 
16. člen 
 
Naročnik se obvezuje, da bo: 
 
− izvajalcu posredoval naročilnico v elektronski obliki na e-poštni naslov naveden v okvirnem 

sporazumu, 
 
− izvajalcu v okviru svojih zmožnosti in pristojnosti zagotovil čim manj ovirano izvedbo del, 
 
− sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo realiziral naročilo v skladu s zahtevami naročnika, 
 
− obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na 

realizacijo posameznega naročila in 
 
− plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s tem okvirnim 

sporazumom. 
 
17. člen 
 
Izvajalec se obvezuje: 
 
− izvajati dela gospodarno in v korist naročnika, v skladu z veljavnimi predpisi, po pravilih stroke 

ter v skladu s specifikacijami in zahtevami naročnika, 
 
− pred pričetkom del naročnika opozoriti na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti v 

specifikaciji naročnika ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila, 
 
− aktivno sodeloval in obveščal naročnika o poteku storitev ter o vseh okoliščinah, ki vplivajo 

ali bi lahko vplivale na časovno in vsebinsko izvedbo storitev, 
 
− da bo povrnil škodo, ki jo bo z izvajanjem del, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, 

povzročil naročniku in tretjim osebam, 
 



− na zahtevo naročnika v okviru tega sporazuma izvršil dopolnitve ali spremembe, če se izkaže, 
da je stranka okvirnega sporazuma pomanjkljivo opravila dela,  

 
− naročniku v dogovorjenem roku in dogovorjeni kakovosti predati vsakokrat zahtevano 

dokumentacijo cenitvenega poročila in 
 
− naročnika takoj obvestil o vseh morebitnih spremembah podatkov, navedenih v ponudbeni 

dokumentaciji, ki je sestavni del tega okvirnega sporazuma. 
 
18. člen 
 
(1) Naročnik lahko zaradi preverjanja obsega in kakovosti izvedene storitve sproži postopek 
presoje strokovnega mnenja oz. postopek revizije cenitve pri pristojni organizaciji. 
 
(2) V primeru, da iz pridobljenega mnenja izhaja, da cenitev ni bila opravljena strokovno, skladno 
z zakonodajo in mednarodnimi standardi za ocenjevanje vrednosti, krije stroške za izdelavo 
revizije izvajalec. V primeru, da izvajalec ne krije stroškov za izdelavo revizije, lahko naročnik 
unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
(3) Negativno mnenje revizijskega-nadzornega organa se šteje kot velika strokovna napaka 
oziroma hujša kršitev poklicnih pravil in nestrokovno izdelavo cenitve, kar predstavlja razlog za 
predčasno odpoved okvirnega sporazuma brez odpovednega roka. 
 
19. člen 
 
(1) V primeru, da naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe storitve ali pa zahteva 
rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naročnika na to dejstvo opozoriti in mu 
svetovati primernejšo izvedbo, vendar mora nalogo izpolniti, kot je bilo dogovorjeno. 
 
Kazni 
 
20. člen 
 
(1) Naročnik in izvajalec soglašata, da ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen ob vsaki 
neupravičeni prekoračitvi roka za izvedbo posameznega naročila in da ta pravica ni pogojena z 
nastankom škode naročniku. Povračilo morebitne nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih 
načelih odškodninske odgovornosti. 
 
(2) Za vsak zamujeni dan roka za izvedbo posameznega naročila znaša pogodbena kazen 5‰ 
(pet promilov) od vrednosti naročila brez DDV, vendar ne več kot 5% (pet odstotkov) od  vrednosti 
naročila brez DDV. 
 
(3) Če izvajalec ne dokonča izvedbe posameznega naročila po lastni krivdi iz razlogov, navedenih 
v tem okvirnem sporazumu kot razlog za prekinitev sporazuma, znaša pogodbena kazen 5% (pet 
odstotkov) od vrednosti naročila brez DDV. 
 
(4) Izvajalec s podpisom tega sporazuma vnaprej dovoljuje naročniku, da morebitne zaračunane 
pogodbene kazni in povračila povzročene škode naročnik pobota s katerimikoli svojimi 
obveznostmi do izvajalca. 
 



21. člen 
 
(1) Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru, ko je izvajalec na dan oddaje posamezne ponudbe  
v zamudi pri izvedbi enega ali več predhodno oddanih naročil, to ponudbo zavrne.   
 
Predčasna odpoved naročila 
 
22. člen 
 
(1)  Naročnik lahko predčasno odpove naročilo iz sledečih razlogov: 
 
− zamuda izvajalca, daljši od 10 dni, 
 
− izvaja dela v nasprotju s pravili stroke, 
 
− ne dosega predpisane kvalitete in je ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi 

naročnik; 
 
(3) Naročnik naročilo odpove v pisni obliki.  
 
Predčasna odpoved okvirnega sporazuma 
 
23. člen 
 
(1)  Naročnik lahko okvirni sporazum predčasno odpove iz sledečih razlogov: 
 
− zamenjava podizvajalca v nasprotju z določili tega okvirnega sporazuma, 
 
− neutemeljene zavrnitve naročila v drugi pogodbeni fazi s strani izvajalca; 
 
− odstopanja od naročenega načina izvedbe ali nekvalitetno oz. nepravilno opravljenih storitev; 
 
− dvakratna neupravičena izvajalčeva zamuda zahtevanega roka izvedbe del; 
 
− izvajalec ne izpolnjuje obveznosti iz naslova izvajanja dejavnosti po zakonodaji in predpisih, 

ki urejajo cenitve in ta okvirni sporazum; 
 
− v primeru neupravičene zamude izvajalca zahtevanega roka izvedbe del za več kot 20 dni; 
 
− če preneha katerikoli pogoj za izvajalca, ki je bil opredeljen v dokumentaciji za oddajo javnega 

naročila in je skladen z ZJN – 3; 
 
− če naročnik izvede novo javno naročilo z istovrstnega področja, ali organ, pooblaščen za 

izvedbo skupnega javnega naročila za to področje, izvede javni razpis, ki je po veljavni 
zakonodaji obvezujoč za naročnika in 

 
− naročnik v posameznem proračunskem letu v ta namen nima zagotovljenih sredstev. 
 
(2) V primerih kršitev s strani izvajalca, kjer še niso nastale nepopravljive posledice, mora 
naročnik pred odpovedjo pisno pozvati izvajalca k odpravi kršitve tega okvirnega sporazuma. V 



kolikor izvajalec kršitve ne odpravi v pozivu določenem primernem roku, lahko naročnik 
predčasno odpove ta sporazum. V primeru ponovitve kršitev ter v primeru dvakratne 
neupravičene izvajalčeve zamude zahtevanega roka izvedbe del lahko naročnik sporazum 
odpove brez predhodnega poziva izvajalcu. 
 
(3) V ostalih primerih kršitev s strani izvajalca lahko naročnik odpove ta sporazum brez 
predhodnega poziva.  
 
(4) Odpovedni rok znaša 5 dni od prejema pisne odpovedi. 
 
(5) Odpoved okvirnega sporazuma ne vpliva na že oddane posle na podlagi tega okvirnega 
sporazuma, v kolikor niso le-ti razlog za odpoved okvirnega sporazuma. 
 
(6) Ne glede na predhodne točke tega člena, bo naročnik, brez predhodnega opozorila, izvajalcu 
s sklepom odpovedal usposobljenost za posamezni sklop, v primeru, ko izvajalec ne bo podal 
nobene ponudbe v treh zaporednih pozivih znotraj posameznega sklopa.  
 
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
 
24. člen 
 
(1) Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma je namenjeno 
zavarovanju kršitev obveznosti v času trajanja izvedbenih del po okvirnem sporazumu. 
 
(2) Izvajalec mora najkasneje ob podpisu okvirnega sporazuma naročniku predložiti eno (1) 
bianko menico z nepreklicnim pooblastilom za izpolnitev in klavzulo brez protesta kot finančno 
zavarovanje za dobro izvedbo  obveznosti iz okvirnega sporazuma, ki je skladna z vzorcem iz 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 
(3) Izvajalec poleg menic iz predhodne točke tega člena predloži tudi en (1) izvod menične izjave, 
skladne z vzorcem iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so datirane, podpisane 
in žigosane. 
 
(5) Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma lahko naročnik 
unovči pod naslednjimi pogoji: 
 

− če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in 
roku ter v skladu s povabilom k oddaji ponudbe; 
 

− če naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, 
priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu; 

 
− če izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, 

zaradi česar mora naročnik naročilo razveljaviti, modificirati ali ponoviti in 
 

− če izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi pomanjkljivosti pri izvedbi naročila.  
 
(4) Višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: 10 odstotkov od 
potrjene obračunske vrednosti z davkom za posamezno naročilo, ki predstavlja razlog za 
unovčenje finančnega zavarovanja.  



 
(5) Trajanje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma je 30 
dni od izpolnitev vseh obveznosti iz zadevnega okvirnega sporazuma. 
 
(6) Naročnik se zavezuje vrniti neizpolnjene bianco menice v roku osem (8) dni po izpolnjenih 
vseh obveznostih iz zadevnega okvirnega sporazuma. 
 
(7) Naročnik lahko ob posameznem povabilu k oddaji ponudbe zahteva predložitev drugega 
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kadar to po oceni naročnika 
zahteva tveganost in kompleksnost posameznega posla. 
 
Poslovna skrivnost 
 
25. člen 
 
(1) Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo tega 
okvirnega sporazuma, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke 
skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma. 
 
Varovanje osebnih podatkov 
 
26. člen 
 
(1) Izvajalec se zavezuje, da bo vse osebne podatke, ki jih bo pridobil od naročnika in se nanašajo 
na kontaktne podatke o najemnikih stanovanj, kjer se dela izvajajo, varoval skladno z Uredbo 
(EU) 2016/679 (Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov).  
 
(2) Naročnik bo osebne podatke posredoval izključno kontaktnim osebam, ki so navedene v 11. 
členu tega okvirnega sporazuma kot pooblaščeni izvajalci. 
 
(3) Naročnik bo osebne podatke posredoval po elektronski pošti, v datotekah, zaščitenih z 
geslom. 
 
Podizvajalci 
 
27. člen 
 
(1) Izvajalec lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme 
oddati celotnega javnega naročila. 
 
(2) Izvajalec lahko ta okvirni sporazum izvaja samo s podizvajalci, ki jih je priglasil v svoji ponudbi 
in za katere je naročnik ugotovil, da za njih ne obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjujejo vse 
pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 
(3) V kolikor na strani izvajalca nastane potreba po angažiranju novih podizvajalcev ali 
zamenjavi podizvajalca, lahko izvajalec angažira nove podizvajalce samo po predhodnem 
soglasju naročnika, pri čemer mora izvajalec za vsakega novega podizvajalca dokazati, da zanj 
ne obstajajo razlogi  za izključitev in  izpolnjuje vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni 
v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 



(4) Izvajalec mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalcev v roku 5 dni predložiti 
naročniku v potrditev nov seznam podizvajalcev, vključno z vso z javnim naročilom zahtevano 
dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca. Novega podizvajalca, v kolikor 
izpolnjuje vse pogoje, naročnik potrdi s soglasjem. Izvajalec pogodbenih del ne sme izvajati 
s podizvajalcem, ki je bil priglašen po roku za oddajo ponudb in ki še ni bil potrjen s strani 
naročnika. 
 
(5) Naročnik lahko zavrne  predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega 
podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izključitev gospodarskega subjekta, če 
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil za podizvajalce v dokumentaciji v 
zvezi z oddajo javnega naročila ter tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje. Naročnik 
bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih 
dneh od prejema predloga, pri čemer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na 
pravico naročnika do zavrnitve podizvajalca, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. 
 
(6) Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo 
delo, vendar pa je to zgolj pravica in ne dolžnost naročnika. Vsi delavci so naročniku dolžni dati 
verodostojne podatke. 
 
(7) Naročnik lahko: 
 

- odpove okvirni sporazum, v kolikor ugotovi, da dela izvajajo podizvajalci, ki nimajo 
soglasja s strani naročnika ali niso bili priglašeni v ponudbi in 
 

- unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo del, v kolikor ugotovi, da pri 
posameznem naročilu dela izvajajo zaposleni podizvajalca, ki ni bil priglašen v ponudbi 
ali ni prejel soglasja s strani naročnika. 

 
28. člen 
 
(1) Izvajalec odgovarja za delo podizvajalcev tako, kot bi ga opravil sam, oziroma v celoti 
odgovarja za izvedbo del proti naročniku. 
 
(2) Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno 
plačilo, mora: 

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa 
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu in 

 
- glavni izvajalec svojemu računu priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je 

predhodno potrdil. 
 
Naročnik in izvajalec se strinjata, da bo naročnik v skladu z določbami ZJN-3 izvajal neposredna 
plačila podizvajalcem, za katere je izvajalec v ponudbi preložil njihovo izjavo, da zahtevajo 
neposredno plačilo. V ta namen izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na 
podlagi računa, ki ga bo potrdil izvajalec in priložil svojemu računu, znesek potrjenega računa 
plača neposredno podizvajalcu in soglaša, da naročnik namesto njega poravna podizvajalčevo 
terjatev do njega. Naročnik pa naročilo izvajalca, da namesto njega plača njegovo obveznost 
podizvajalcu, sprejema in s takšnim načinom plačila soglaša in se zavezuje poravnati terjatev 
podizvajalca. Izvajalec se zavezuje, da bo svojim računom, ki jih bo posredoval naročniku, priložil 
potrjene račune svojih podizvajalcev, ki so neposredno plačilo zahtevali. 



(3) Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, izvajalec naročniku najpozneje v 60 
dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje 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. 
 
(4) Navedena pogodbena določba velja kot izpolnitev obveznosti naročnika o pozivanju 
glavnega izvajalca k predložitvi izjav, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena. 
 
(5) Naročnik glavnega izvajalca opozarja, da nepredložitev izjav predstavlja elemente prekrška 
po ZJN - 3, za katerega je med drugim zagrožena stranska sankcija izločitve iz postopkov 
javnega naročanja. 
 
Protikorupcijska klavzula 
 
29. člen 
 
(1) V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisan 
ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega 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 
obveznosti okvirnega sporazuma 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 pogodba nična. 
 
(2) 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 pogodbe iz 
prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 
 
Socialna klavzula 
 
30. člen 
 
(1) Ta pogodba 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 pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 
 
Prenos avtorskih pravic 
 
31. člen 
 
(1) Na vseh avtorskih delih, ki jih izvajalec po tem okvirnem sporazumu izdela sam ali da izdelati 
za naročnika (npr. cenitvena poročila), pridobi naročnik vse materialne avtorske pravice in druge 
pravice avtorja, kot je to določeno v tem členu.  
 
(2) Izvajalec naročniku izrecno zagotavlja, da je oz. bo od vseh avtorjev oz. soavtorjev, ki bodo 
izdelovali ali sodelovali pri izdelavi avtorskih del, pridobil vse materialne avtorske in druge pravice 



avtorja ter jih nato skladno z določili tega okvirnega sporazuma prenesel na naročnika. Za vse 
materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja se šteje, da so skladno z določili tega 
okvirnega sporazuma prenesene na naročnika v trenutku, ko jih pridobi izvajalec.  
 
(3) V skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena izvajalec na naročnika prenaša materialne 
avtorske pravice in druge pravice avtorja na vseh avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve 
tega okvirnega sporazuma, zlasti pa naslednje pravice: pravico reproduciranja, pravico 
distribuiranja, pravico dajanja na voljo javnosti, pravico predelave in pravico uporabe dela v 
predelani obliki. 
 
Končne določbe 
 
32. člen 
 
(1) Izvajalec se zavezuje, da bo na poziv naročnika v roku osmih dni od prejema poziva, 
posredoval 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. 

 
(2) Izvajalec zagotavlja, da je izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb pri lastništvu ponudnika, 
ki je sestavni del tega okvirnega sporazuma, resnična in izkazuje resnične podatke. V kolikor se 
ugotovi, da je lažna ali da vsebuje neresnične podatke, je ta okvirni sporazum ničen. 
 
(3) V skladu z ZJN-3 bo naročnik periodično, po izteku vsakih šest mesecev od sklenitve 
okvirnega sporazuma preveril, ali je na dan tega preverjanja izpolnjena ena ali več naslednjih 
okoliščin: 
 

− izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih 
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni 
organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če 
vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan preverjanja znaša 50 eurov ali več. 
Šteje se, da izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka 
tudi, če na dan preverjanja ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za 
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne preverjanja, 
 

− je izvajalec ali njegov podizvajalec izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi 
uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami in 

 
− je v zadnjih treh letih pred dnevom tega preverjanja pristojni organ Republike Slovenije 

ali druge države članice ali tretje države pri izvajalcu ali njegovemu podizvajalcu ugotovil 
najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela 
na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi 
z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več 
pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 

 
33. člen 



 
(1) Stranki okvirnega sporazuma se dogovorita, da bosta morebitne spore iz tega okvirnega 
sporazuma reševali sporazumno. V kolikor se stranki okvirnega sporazuma v sporu ne moreta 
sporazumeti, je za reševanje spora pristojno sodišče v Celju. 
 
34. člen 
 
(1) Vse spremembe okvirnega sporazuma bodo izvedene v skladu s 95. členom ZJN – 3 in 
dogovorjene v pisni obliki kot dodatek k tem okvirnem sporazumu. 
 
 
35. člen 
 
Okvirni sporazum je sestavljen v dveh izvodih, od katerih naročnik prejme en (1) izvod in izvajalec 
en (1) izvod. 
 

Nepremičnine Celje d.o.o. Izvajalec:  
Primož Brvar, direktor 
Podpis: 
 

Zastopnik in funkcija: 
Podpis: 

Dne: Dne: 
Kraj: Celje Kraj: 
Žig: Žig: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


