NAROČNIK:

OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Matej Slapar
ID. št. za DDV: SI28232801
matična številka: 5874483000

in
STRANKA
SPORAZUMA:

……………………………………………………………….. (naziv stranke in naslov), ki ga
zastopa direktor ………………………………….
ID. št. za DDV:
Številka TRR izvajalca:
matična številka:

skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GEODETSKIH STORITEV NA OBMOČJU OBČINE KAMNIK
353-0002/2019-5/1
Uvodne določbe
1. člen
Stranki okvirnega sporazuma ugotavljata:
- da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za sukcesivno izvedbo geodetskih
storitev po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list
RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v
skladu s sedmim odstavkom 48. člena Zakona o javnem naročanju;
- da je bilo obvestilo o naročilu objavljeno na Portalu javnih naročil dne ……………, številka objave
JN……………/2019 in v Uradnem listu EU št. …………………;
- da je bila stranka sporazuma izbrana kot ponudnik, ki izpolnjuje pogoje, določene v razpisni
dokumentaciji št. 353-0002/2019-5/1 z dne ……………..;
- da naročnik sklepa ta okvirni sporazum za obdobje od ………. 2019 do vključno 31.12.2021 v
enakem besedilu z vsemi izbranimi ponudniki, vendar je zaradi večjega števila strank zaradi
skrajšanja postopka podpisovanja pripravljen tako, da ga naročnik z vsako stranko sporazuma
sklepa ločeno.
Predmet sporazuma
2. člen
S tem sporazumom se naročnik in stranka sporazuma dogovorita o splošnih pogojih oddajanja
posameznih naročil geodetskih storitev na območju občine Kamnik v času trajanja tega sporazuma.
Sestavni del tega okvirnega sporazuma so pogoji, določeni z razpisno dokumentacijo 353-0002/20195/1 z dne …………….. in prijavno dokumentacijo z dne ………..
Geodetske storitve obsegajo storitve zemljiškega katastra in katastra stavb (ureditev mej, nove izmere,
parcelacije, izravnava mej, določitev zemljišča pod stavbo, evidentiranje stavbe, sprememba dejanske
rabe zemljišč, sprememba bonitete zemljišč, vpis stavbe in delov stavb v kataster stavb, etažni načrti,
obdelava podatkov iz geodetskih evidenc in druge).
Podrobnejši opis posameznega predmetnega naročila bo opredeljen s posameznim povabilom k oddaji
ponudbe.
Stranki sporazumno ugotavljata, da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti vseh
potreb po opravljanju geodetskih storitev, ki so predmet tega okvirnega sporazuma. Naročnik se s tem
okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil določeno količino in vrsto storitve. Naročnik bo po
tem okvirnem sporazumu naročal storitve časovno in količinsko glede na svoje dejanske potrebe.

Način oddaje posameznih storitev
3. člen
Naročnik se s tem okvirnim sporazumom zavezuje, da bo v primeru, ko bo potreboval storitve, ki so
predmet tega sporazuma, naročal posamezne storitve na način določen v razpisni dokumentaciji in v
tem sporazumu.
Naročnik naroča geodetske storitve sukcesivno, glede na svoje dejanske potrebe po posameznih vrstah
storitev.
Naročnik se s tem okvirnim sporazumom zavezuje, da bo v primeru, ko bo naročal storitve, ki so
predmet tega okvirnega sporazuma, k oddaji ponudbe povabil vse stranke sporazuma, s katerimi ima
sklenjen okvirni sporazum o izvajanju geodetskih storitev.
4. člen
Naročila posameznih storitev bo naročnik izvajal po elektronski pošti, tako da bo na elektronski naslov
vseh predstavnikov strank okvirnega sporazuma, pooblaščenih za izvajanje posameznega okvirnega
sporazuma, hkrati poslal povabilo k oddaji ponudbe. Če stranka sporazuma, s katero ima naročnik
sklenjen okvirni sporazum, ne bo pravočasno, pisno sporočila spremembe elektronskega naslova do
dne elektronskega pošiljanja povabila k oddaji ponudbe, se kot relevanten naslov šteje obstoječi
naslov.
5. člen
Naročnik bo izmed strank sporazuma, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum, z odpiranjem
konkurence izbral najugodnejšega izvajalca posamezne storitve. Pri vsakokratnem odpiranju
konkurence bo merilo za oddajo posameznega naročila najnižja cena. Če dve ali več strank okvirnega
sporazuma pri odpiranju konkurence ponudijo enako ceno, ki je med prispelimi ponudbami za
posamezno naročilo najnižja, bo izbran ponudnik, ki je ponudbo oddal prej.
6. člen
Pri odpiranju konkurence bodo imele stranke okvirnega sporazuma za predložitev ponudbe za izvedbo
posamezne storitve toliko časa, kot ga bo določil naročnik v vsakokratnem povabilu k oddaji ponudbe.
Če v tem času posamezna stranka okvirnega sporazuma ne bo oddala ponudbe, se šteje, da ne bodo
kandidirala za izvedbo te storitve.
Naročnik si pridržuje pravico do nujnih naročil. Za nujna naročila se štejejo naročila, pri katerih je rok
za predložitev ponudbe krajši od dveh delovnih dni.
7. člen
Naročnik bo na podlagi vsakokratnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma
izbranemu ponudniku za posamezno naročilo izdal naročilnico.
Naročnik od stranke okvirnega sporazuma pričakuje aktivno oddajo ponudb na posamezna povabila k
oddaji ponudb.
8. člen
Če naročnik na posamezno povabilo k oddaji ponudbe ne prejme nobene ponudbe, je dolžan posebej
skrbno preveriti ali je razlog za to na njegovi strani.
Stranka sporazuma je kot strokovnjak dolžna naročnika čim prej opozoriti na morebitno dejansko
nezmožnost izvedbe posameznega povpraševanja. Če naročnik spremeni pogoje neuspelega
povpraševanja, se to šteje za novo povpraševanje.

Podizvajalci
9. člen
Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.
ali
Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, z naslednjimi podizvajalci:
Podizvajalec:
Naslov podizvajalca:
Davčna št.:
Matična št.:
TRR:
Del javnega naročila, ki bo oddan v
podizvajanje:
Neposredna plačila:
DA
NE
Podizvajalec:
Naslov podizvajalca:
Davčna št.:
Matična št.:
TRR:
Del javnega naročila, ki bo oddan v
podizvajanje:
Neposredna plačila:
DA
NE
Podizvajalec:
Naslov podizvajalca:
Davčna št.:
Matična št.:
TRR:
Del javnega naročila, ki bo oddan v
podizvajanje:
Neposredna plačila:
DA
NE
(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej.)
10. člen
Stranka sporazuma mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah podatkov o
podizvajalcih, danih v svoji ponudbi (drugi odstavek 94. člena ZJN-3) in mu poslati informacije o novih
podizvajalcih najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora
izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena Zakona o javnem naročanju skupaj z obvestilom
naročniku med drugim predložiti vse podatke in dokumente, ki jih je naročnik za podizvajalce zahteval
v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to
lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev,
ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer v desetih dneh od
prejema predloga.
11. člen

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.
12. člen
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga stranka sporazuma ni navedla v svoji ponudbi
oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma stranka sporazuma ni prijavila podizvajalca na način
določen v tej pogodbi, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku
iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri delavce
kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne
podatke.
13. člen
/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so
obvezna, če je podizvajalec to zahteval v ponudbi oziroma tekom izvajanja pogodbe (v primeru
vključitve novih podizvajalcev tekom izvajanja del). Stranka sporazuma pooblašča naročnika, da na
podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po
neposredni pogodbi. Stranka sporazuma mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune
podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi.
/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60
(šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca,
da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega
naročila.
Skrb in odgovornost za izpolnjevanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih izvajalca in podizvajalcev
prevzame izvajalec sam.
Naročnik ni dolžan razreševati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in
zapadlostjo njihovih terjatev. V primeru, da se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti izvajalca, ki mu
jih nalaga ta pogodba in 94. člen ZJN-3, naročnik ravna v skladu s 7. odstavkom 94. člena ZJN-3.
Cena posameznih storitev in ocenjena višina sredstev
14. člen
Ponudbena cena za izvedbo posamezne vrste geodetskih storitev vključuje vrednost storitve z vsemi
stroški ter davek na dodano vrednost.
Vrednost posamezne vrste geodetskih storitev, ki jih naročnik odda s posameznim naročilom, se določi
z naročilnico in je nespremenljiva (fiksna) do končne izvedbe posameznega naročila.
Skupna vrednost storitev ne sme preseči višine sredstev, ki jih ima naročnik predvidena za ta namen v
proračunu tekočega leta.
Način obračuna in plačila storitev
15. člen
Naročnik bo plačeval le dejansko opravljene storitve skladno s tem okvirnim sporazumom in
posameznimi naročilnicami o izvedbi geodetskih storitev, in sicer po izvršenem prevzemu pravilno
izvedenih naročenih del. Stranka sporazuma je dolžna naročniku posredovati račune v roku 8 dni po
izvedbi geodetskih storitev.
Stranka sporazuma je dolžna račune posredovati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun).

Naročnik je dolžan račun pregledati v roku petnajstih (15) dni po prejemu in ga v tem roku potrditi ali
zavrniti. Če naročnik v tem roku računa niti ne potrdi niti zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je
račun potrjen.
Naročnik bo opravljene storitve plačeval na podlagi izstavljenega računa na izvajalčev transakcijski
račun številka: …………………………., odprt pri …………………., in sicer 30. dan po prejemu računa. K računu
mora biti priložena kopija na GURS oddanega elaborata v pdf obliki.
Obveznosti strank sporazuma
16. člen
Naročnik se zavezuje, da bo:
- tekoče obveščal stranko sporazuma o spremembah in novo nastalih okoliščinah, ki bi lahko
imele vpliv na izvajanje tega sporazuma,
- za namene izvedbe pogodbe o izvedbi geodetskih storitev v dogovorjenih rokih dal izvajalcu
na razpolago vso dokumentacijo in informacije, potrebno za izvedbo pogodbenih del,
- sodeloval z izvajalcem, tekoče spremljal in nadziral izvedbo storitev po posameznih
naročilnicah za izvedbo geodetskih storitev in plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih.
17. člen
Stranka sporazuma se zavezuje, da bo:
- aktivno sodelovala pri izvajanju tega sporazuma,
- naročnika pravočasno obveščala o vseh morebitnih spremembah podatkov, navedenih v
prijavni dokumentaciji, na podlagi katere se sklepa ta okvirni sporazum,
- naročnika pravočasno obveščala o vseh dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo ali bi lahko imele
vpliv na izvajanje tega sporazuma,
- izvajala vse svoje obveznosti pri izvajanju posameznega naročila geodetskih storitev v skladu z
določili povabila k oddaji ponudbe,
- varovala osebne in tajne podatke, ki so kot taki varovani s predpisi o varstvu osebnih ali tajnih
podatkov, ter druge podatke, s katerim se bo seznanila v postopku ponovnega odpiranja
konkurence za oddajo posameznega naročila ali pri izvedbi storitev, na podlagi izdane
naročilnice, katerih razkritje bi lahko škodovalo naročniku, ter teh podatkov ne bo izkoriščala
za svojo osebno uporabo.
Pogodbena kazen
18. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da če bo stranka sporazuma iz razlogov, za katere je odgovorna,
zamudila z izpolnitvijo storitve na podlagi izdane naročilnice za izvedbo geodetskih storitev, mora
naročniku plačati za vsak koledarski dan zamude pogodbeno kazen v višini 2 % (dveh odstotkov)
pogodbene cene, vendar skupno največ 20 % (dvajset odstotkov) vrednosti storitve iz izdane
naročilnice.
Če naročniku nastane večja škoda, kot jo predstavlja dogovorjena pogodbena kazen, je stranka
sporazuma dolžna plačati naročniku tudi razliko do popolne odškodnine.
Plačilo pogodbene kazni stranke ne odvezuje od izpolnitve pogodbene obveznosti.
Prenehanje okvirnega sporazuma

19. člen
Naročnik lahko odstopi od tega okvirnega sporazuma v naslednjih primerih:
- če stranka sporazuma tekom trajanja okvirnega sporazuma preneha izpolnjevati pogoje,
navedene v razpisni dokumentaciji,
- če stranka sporazuma trikrat ne odda ponudbe, razen če ponudbe ne odda v primeru nujnih
naročil, kjer je rok za predložitev ponudbe krajši od dveh delovnih dni,
- če stranka sporazuma odkloni opravljanje posamezne storitve, oddane na podlagi izdane
naročilnice za izvedbo geodetskih storitev, ali jih izvaja v nasprotju z določili sklenjene pogodbe
in povabila k oddaji ponudb.
V primerih iz zadnje alineje prvega odstavka tega člena, lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z morebitnimi kršitvami tega sporazuma in izdanih naročilnic za
oddajo geodetskih storitev sporočal stranki sporazuma v pisni obliki.
Katerakoli stranka tega sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti iz tega sporazuma s strani nasprotne
stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od okvirnega sporazuma.
V primeru odstopa od okvirnega sporazuma je naročnik stranki sporazuma dolžan poravnati vse še
neporavnane nesporne obveznosti iz izdanih naročilnic za izvajanje geodetskih storitev, stranka
sporazuma pa naročniku morebitno nastalo škodo.
Vsaka od strank sporazuma lahko odpove ta okvirni sporazum z enomesečnim odpovednim rokom.
Odpoved mora biti pisna.
20. člen
Ta okvirni sporazum je sklenjen 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 izvajalca ali podizvajalca ali
če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu 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 katero 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 okvirnega sporazuma še najmanj
šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri
podizvajalcu izvajalec 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 okvirni sporazum
razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno
naročilo. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje,
da je okvirni sporazum razvezan trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
Trajanje okvirnega sporazuma
21. člen
Ta okvirni sporazum je sklenjen za določen čas od …………………… do vključno 31. 12. 2021, z možnostjo
podaljšanja.
Pooblaščena predstavnika strank sporazuma
22. člen
Za izvajanje tega sporazuma sta odgovorna naslednja pooblaščena predstavnika strank sporazuma:
- pooblaščeni predstavnik naročnika je: Marjeta Novšak, elektronski naslov
marjeta.novsak@kamnik.si, telefonska številka 01/8318-118, ki je skrbnik tega sporazuma,
- pooblaščeni predstavnik stranke sporazuma je: ………………………, elektronski naslov
………………………………, telefonska številka ………………………….
Spremembo pooblaščenega predstavnika ali drugih podatkov iz tega člena stranki sporočita na zapisan
elektronski naslov.
Spremembe sporazuma
23. člen
Vse spremembe in dopolnitve tega sporazuma se sklenejo le v obliki pisnih aneksov k sporazumu.
Reševanje sporov
24. člen
Morebitne spore iz tega sporazuma bosta stranki sporazuma reševali sporazumno. Če sporazumna
rešitev ne bo mogoča, bosta spor predložili v reševanje stvarno in krajevno pristojnemu sodišču.
Protikorupcijska klavzula
25. člen
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.
Končni določbi

26. člen
Ta sporazum je sklenjen in začne veljati z dnem, ko ga podpišeta obe stranki sporazuma, uporablja pa
se od …………………..
27. člen
Ta sporazum je sestavljen v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka sporazuma po
dva (2) izvoda.
Datum:

Datum:

STRANKA SPORAZUMA:
……………………..
…………………
DIREKTOR

NAROČNIK:
OBČINA KAMNIK
Matej Slapar
ŽUPAN

