
 Slovenija, 2000 Maribor, Ljubljanska ulica 5 
 Tel.: 00386 2 321-25-66, Faks: 00386 2 33-11-533  
 
 
Štev.: DS-669/15 
Dne: 15.09.2015 
 
 
ZADEVA: Dopolnitev in sprememba razpisne dokumentacije 
 
 
Na podlagi točke 1.7 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo 
„14 – Osteosintetski material in implantati”, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 
31.07.2015, številka objave JN5201/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 04.08.2015, 
številka objave 2015/S 148-272928, naročnik dopolnjuje in spreminja razpisno 
dokumentacijo, kot sledi: 
 

 
1. V OBR-6 Vzorec okvirnega sporazuma v poglavju X Zavarovanje obveznosti se besedilo 

prvega odstavka 14. člena: »Stranka sporazuma bo morala ob podpisu kupoprodajne 
pogodbe in/oz. sporazuma kot instrument zavarovanja predložiti naročniku: 

• menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom v višini 5% vrednosti 
pogodbe oz. sporazuma, če bo vrednost višja od 20.000,00 EUR in nižja od 
125.000,00 EUR. Ponudnik mora zagotoviti, da bo ves čas trajanja pogodbe oz. 
sporazuma menica unovčljiva; oz.  

• garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti pogodbe 
oz. sporazuma, če bo vrednost višja od 125.000,00 EUR«, spremeni tako, da sedaj 
glasi: 

 
»Stranka sporazuma bo morala ob podpisu kupoprodajne pogodbe in/oz. sporazuma kot 
instrument zavarovanja predložiti naročniku: 

• menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom v višini 5% vrednosti pogodbe 
oz. sporazuma, če bo vrednost višja od 50.000,00 EUR brez DDV in nižja od 134.000,00 
EUR brez DDV. Ponudnik mora zagotoviti, da bo ves čas trajanja pogodbe oz. sporazuma 
menica unovčljiva; oz. 

• garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti pogodbe oz. 
sporazuma, če bo vrednost enaka ali višja od 134.000,00 EUR brez DDV«. 

 
2. V OBR-6 Vzorec okvirnega sporazuma v poglavju X Zavarovanje obveznosti se besedilo 

petega odstavka 14. člena: »Naročnik bo menico oz. garancijo unovčil, če naročeno blago 
pri posamezni dobavi: 

- ne bo odgovarjalo standardom in kvaliteti, 
- ne bo prejel v roku in v količinah, opredeljenih v naročilnici«, spremeni tako, da sedaj 

glasi: 
 
»Naročnik bo menico oz. garancijo unovčil, če blago na konsignaciji: 
- ne bo odgovarjalo standardom in kvaliteti, 
- v primeru drugih kršitev tega sporazuma«. 
 
3. V OBR-7 Vzorec kupoprodajne pogodbe se besedilo prvega odstavka 10. člena: 

»Prodajalec bo ob sklenitvi te pogodbe kot instrument zavarovanja predložil kupcu: 
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• menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom v višini 5% pogodbene 
vrednosti, če bo pogodbena vrednost višja od 20.000,00 EUR in nižja od 125.000,00 
EUR. Prodajalec mora zagotoviti, da bo ves čas trajanja pogodbe menica unovčljiva; 
oz.  

• garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti, 
če bo pogodbena vrednost višja od 125.000,00 EUR«, spremeni tako, da sedaj glasi: 

 
»Prodajalec bo ob sklenitvi te pogodbe kot instrument zavarovanja predložil kupcu: 

• menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom v višini 5% pogodbene 
vrednosti, če bo pogodbena vrednost višja od 50.000,00 EUR brez DDV in nižja od 
134.000,00 EUR brez DDV. Prodajalec mora zagotoviti, da bo ves čas trajanja pogodbe 
menica unovčljiva; oz. 

• garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti, če 
bo pogodbena vrednost enaka ali višja od 134.000,00 EUR brez DDV«. 

 
4. V OBR-7 Vzorec kupoprodajne pogodbe se besedilo petega odstavka 10. člena: »Kupec 

bo menico oz. garancijo unovčil, če naročeno blago pri posamezni dobavi: 
- ne bo odgovarjalo standardom in kvaliteti, 
- ne bo prejel v roku in v količinah, opredeljenih v naročilnici«, spremeni tako, da sedaj 

glasi: 
 
»Kupec bo menico oz. garancijo unovčil, če blago na konsignaciji: 
- ne bo odgovarjalo standardom in kvaliteti, 
- v primeru drugih kršitev te pogodbe«. 
 
 
Naročnik bo na svoji spletni strani (www.ukc-mb.si) objavil popravljen obrazec za ocenjevanje 
ponudnika (OBR-D), popravljen Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-6) in popravljen Vzorec 
kupoprodajne pogodbe (OBR-7). 
 
 
S spoštovanjem! 
 
 
 
 
Oddelek za javna naročila  
  
  
  

 
 
Objavljeno na:  
• Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU; 
• Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (www.ukc-mb.si). 
 

Priloge: 
• Popravljen obrazec za ocenjevanje ponudnika (OBR-D-POPR); 
• Popravljen vzorec okvirnega sporazuma (OBR-6-POPR), 
• Popravljen vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-7-POPR). 



Univerzitetni klinični center Maribor 14-Osteosintetski material in implantat 

D-POPR) OBRAZEC ZA OCENJEVANJE PONUDNIKA 

 
 
PREDMET JAVNEGA NAROČILA: 
 
 
14 - OSTEOSINTETSKI MATERIAL IN IMPLANTATI  
 
 

Ponudnik:_____________________________________________________________ 

 

 

Zap. 
št. 

Dokumenti: 
Priložen - 
ustreznost 

 
1. Izjava ponudnika o sprejemanju zahtev razpisne dokumentacije 

(OBR-1). 
DA NE 

2. Izjava ponudnika, da so v ponudbi navedeni podatki resnični 
(nezavajajoči) (OBR-2). 

DA NE 

3. Obrazec ponudbe (OBR-3). DA NE 

4. Izpolnjen obrazec »Specifikacija zahtev naročnika« (natisnjen 
izvod in prenosni medij – zgoščenka) (OBR-4). 

DA NE 

5. Izpolnjen obrazec »Specifikacija ponudbe s cenami« (natisnjen 
izvod in prenosni medij – zgoščenka) (OBR-5). 

DA NE 

6. Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-6-POPR).  DA NE 

7. Vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-7-POPR).  DA NE 

8. Izjava o izpolnjevanju pogojev, opredeljenih v točki 2.12 navodil 
ponudnikom za izdelavo ponudbe (OBR-8). 

DA NE 

9. Izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalcev (OBR-8.1) (velja v 
primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s 
podizvajalci; glej točko 1.5.2 navodil). 

DA NE 

10. Soglasje ponudnika za pridobitev osebnih podatkov (OBR-9). DA NE 

11. Garancija za resnost ponudbe (OBR-10 oz. dokument, izdan s 
strani banke/zavarovalnice) ali dokazilo o vplačilu finančnega 
depozita. 

DA NE 

12. Certifikat za vse ponujene vrste blaga, da je ponujeno blago 
kompatibilno z magnetno resonanco. 

DA NE 

13. BON-2 izdan s strani AJPES-a. DA NE 

14. Seznam podizvajalcev z navedbo podatkov iz točke 1.5.2 teh 
navodil  (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila 
sodeloval s podizvajalci; glej točko 1.5.2 navodil). 

DA NE 

15. Pooblastilo, s katerim ponudnik pooblašča naročnika za 
neposredna plačila podizvajalcem (velja v primeru, da bo 
ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci; glej točko 
1.5.2 navodil). 

DA NE 
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. 
št. 

Dokumenti: 
Priložen - 
ustreznost 

 
16. Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto 

glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega 
izvajalca (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila 
sodeloval s podizvajalci; glej točko 1.5.2 navodil). 

DA NE 

17. Akt o skupni izvedbi (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi 
naročila nastopal s skupno ponudbo; glej točko 1.5.3   navodil). 

DA NE 

18. Dokazilo o imenovanju pooblaščenca za vročitve v RS (velja za 
tuje ponudnike; glej točko 1.5.1 navodil). 

DA NE 

19. Lastna izjava o  udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 
ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov in o 
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, 
ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s 
ponudnikom (glej opombo k 19. točki točke 2.2 navodil). 

DA NE 

 
 
 
 
 



  OBR-6-POPR 
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VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 
 

sklenjen med: 
 
UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, 
ki ga zastopa direktor prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med. (v nadaljevanju: naročnik), 
identifikacijska številka naročnika za DDV: SI56644817, matična številka naročnika: 
5054150 
 
 
in gospodarskim subjektom: 
 
…………………………………………………………………………...………………….., ki ga 

zastopa direktor …………………………………………………… (v nadaljevanju: stranka 

sporazuma), identifikacijska številka stranke sporazuma za DDV: ……………….., matična 

številka stranke sporazuma: …………………. 

 
 
I SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
Ta okvirni sporazum (v nadaljevanju: sporazum) sklepajo naročnik in naslednji stranke 
sporazuma: 
1. ………………… 
2. …………………. 
3. …………………. 
. ………………….. 
……………………… 
……………………. 
N. …………………. 
 
Naročnik in stranke tega sporazuma ugotavljajo, da je naročnik izvedel postopek oddaje 
javnega naročila za dobavo blaga »14 - Osteosintetski material in implantati«, objavljen na 
portalu javnih naročil, datum objave 31.07.2015, številka objave JN5201/2015 in v 
Uradnem listu EU, datum objave 04.08.2015, številka objave 2015/S 148-272928, po 
odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 
12/13, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I; v nadaljevanju: ZJN-2) z namenom sklenitve okvirnega 
sporazuma v skladu s šestim odstavkom 32. člena ZJN-2. 
 

2. člen 
 
Naročnik in stranke sporazuma sklepajo ta sporazum za posamezne vrste blaga in/oz. 
skupine blaga …………………………………………………………………………………., 
opredeljene v Seznamu blaga (v nadaljevanju: Seznam). 
 
Ponudba, št. …………., z dne …………………., Seznam iz tega člena, razpisna 
dokumentacija in seznam podizvajalcev iz točke 1.5.2 iz Navodil ponudnikom za izdelavo 
ponudbe so sestavni del tega sporazuma. 
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3. člen 

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

4. člen 
 
Ta sporazum se sklepa za obdobje od 01.01.2016 do 31.12.2017. 
 
 
II PREDMET SPORAZUMA 

 
5. člen 

 
Predmet tega sporazuma so stalne nabave blaga iz 2. člena tega sporazuma, ki jih 
naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.  
 
Naročnik in stranke sporazuma se izrecno dogovorijo, da bo naročnik v času trajanja tega 
sporazuma v posameznem obdobju iz 6. člena tega sporazuma od najugodnejšega 
ponudnika (prodajalca) kupoval le tiste vrste in količine blaga, ki ga bo potreboval v tem 
obdobju. Naročnik se ne zavezuje posameznemu ponudniku oddati določene količine 
blaga.  
 
Skupine blaga, za katere je s posameznimi strankami sklenjen sporazum, so opredeljene 
v Seznamu blaga, ki je sestavni del tega sporazuma.  
 
 
III IZVAJANJE SPORAZUMA – PREDLOŽITEV PONUDB 
 

6. člen 
 

Naročnik je čas trajanja tega sporazuma iz 4. člena razdelil na naslednji obdobji: 
 
- od 01.01.2016 do 31.12.2016 (prvo obdobje), 
- od 01.01.2017 do 31.12.2017 (drugo obdobje). 
 
Naročnik bo določen čas pred začetkom vsakega obdobja iz predhodnega odstavka tega 
člena odpiral konkurenco med strankami tega sporazuma tako, da bo stranke sporazuma 
pozval k predložitvi ponudb za tiste vrste blaga oz. skupine blaga, za katere je sklenjen 
sporazum. V posameznem obdobju bo naročnik med tistimi strankami tega sporazuma, ki 
bodo predložile ponudbe, izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi meril iz razpisne 
dokumentacije. 
 
Ponudbe bo treba predložiti v roku in na način, opredeljen v povabilu k predložitvi ponudb 
za posamezno obdobje.  
 
Odpiranje ponudb za posamezno obdobje bo naročnik izvedel v kraju in času, določenem 
v povabilu k predložitvi ponudb. Odpiranja ponudb se bodo lahko udeležile le stranke tega 
sporazuma, ki bodo predložile ponudbo. 
 
Naročnik bo tiste stranke sporazuma, ki bodo na podlagi povabila naročnika k predložitvi 
ponudb predložile ponudbo, pisno obvestil o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila 
na podlagi ponovnega odpiranja konkurence med sklenitelji okvirnega sporazuma. 
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Z najugodnejšim ponudnikom bo naročnik sklenil kupoprodajno pogodbo.  
 
Naročnik bo ponovno odpiral konkurenco, za preostali čas do izteka veljavnosti obdobja, 
med ostalimi sklenitelji okvirnega sporazuma, v naslednjih primerih: 
- če izbrani ponudnik ne bo želel skleniti pogodbe, 
- če bo naročnik prekinil pogodbo z izbranim ponudnikom, 
- če bo izbrani ponudnik odstopil od pogodbe. 
 
V primeru, da bo naročnik za posamezne vrste blaga oz. skupine blaga sklenil sporazum 
s samo eno stranko sporazuma, naročnik ne bo odpiral konkurence za te vrste blaga oz. 
skupine blaga. Te vrste blaga oz. skupine blaga bodo v Seznamu ustrezno označene. 
 
 
IV CENE 

 
7. člen 

 
Naročnik si pridržuje pravico, da bo v primeru, ko ugotovi, da je stranka sporazuma za 
blago, ki je predmet tega sporazuma, v času trajanja tega sporazuma znižala cene ali so 
jih znižali drugi ponudniki, ki ponujajo istovrstno blago ob drugih primerljivih pogojih, 
poskušal s stranko sporazuma dogovoriti ustrezno znižanje cene iz sporazuma. 
 
Cene za posamezne vrste blaga iz ponudbe so fiksne v času trajanja posamezne 
pogodbe, sklenjene za posamezno obdobje iz 6. člena tega sporazuma. 
 
Cene za vrste blaga iz zadnjega odstavka 6. člena tega sporazuma so fiksne za obdobje 
enega leta od sklenitve tega sporazuma. Po dvanajstih mesecih od dneva sklenitve 
sporazuma je sprememba cen možna v skladu s 1. in 2. točko 6. člena Pravilnika o 
načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne 
osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04) oz. po predpisu, ki ta pravilnik 
nadomešča. Stranki sporazuma kot podlago za valorizacijo uporabita indeks cen 
življenjskih potrebščin. 
 
V ceni posameznega blaga so zajeti vsi stroški (carinski, špediterski, prevozni in drugi 
morebitni stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp 
skladišče naročnika, razloženo. 
 
V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni 
davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz 
ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.   
 
 
V NAROČANJE BLAGA IN DOBAVNI ROK 

 
8. člen 

 
Naročnik in stranka sporazuma se dogovorita, da bo vso razpisano blago predmet 
konsignacije. 
 
 

9. člen 
 

Ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe se naročnik in izbrani ponudnik dogovorita o količinah 
zalog blaga, ki se bodo nahajale na konsignaciji in bodo last ponudnika.  
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Minimalna stalna zaloga je vsaj mesečna zaloga naročnika. V primeru, da bo 
naročnik pri izvajanju pogodbe ugotovil nižje ali višje stanje, bo o tem telefonsko 
obvestil izbranega ponudnika. Na njegovo zahtevo tudi pisno.  
 
Izbrani ponudnik bo zaloge obnavljal v roku 1-2 dni na podlagi poročila naročnika o porabi 
materiala. 
 
Naročnik se obvezuje izbranemu ponudniku za blago na konsignaciji najkasneje dva dni 
po porabi pisno sporočati količino porabljenega blaga z naročilnico. Izbrani ponudnik 
pa se obvezuje takoj po prejemu naročilnice izstaviti dobavnico in jo posredovati 
naročniku. 
 
Vsako poročilo o porabi blaga pomeni za izbranega ponudnika novo naročilo blaga na 
konsignacijo, če se naročnik in izbrani ponudnik ne dogovorita drugače. 
 
Izbrani ponudnik (stranka sporazuma) se zavezuje, da bo zagotavljal dostavo blaga ddp 
UKC Maribor, in sicer v pisarne naslednjih Oddelkov: travmatologija, ORL in MFK, 
nevrokirurgija, ortopedija, torakalna kirurgija, plastična in rekonstruktivna kirurgija, 
razloženo. 
 
 
VI PREVZEM BLAGA 
 
 

10. člen 
 

Naročnik se obvezuje naročeno blago v celoti prevzeti na podlagi prenosnice. Prenosnica 
mora biti napisana v slovenskem jeziku. Ponudnik mora zagotavljati, da je na prenosnici, 
poleg predpisanih podatkov, ob nazivu in kataloški številki artikla tudi njena serijska 
številka in rok uporabe.  
 
Dobavljeno blago na konsignacijo ostane v lasti izbranega ponudnika do njegove končne 
uporabe s strani naročnika. 
 
Naročnik se obvezuje omogočiti izbranemu ponudniku dostop do zaloge blaga na 
konsignaciji za namen inventure in usklajevanje vsebine blaga na konsignaciji po 
predhodnem dogovoru.  
 
Pri inventuri izbranega ponudnika mora biti prisotna strokovna odgovorna oseba s strani 
naročnika. 
 
Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.  
 
 
VII KAKOVOST BLAGA 

 
11. člen 

 
Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na 
embalaži blaga.  
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VIII PLAČILNI POGOJI 
 

12. člen 
 

 
Izbrani ponudnik (stranka sporazuma) se zavezuje, da bo račun izstavil najkasneje 1., 10. 
in 20. v mesecu za opravljene dobave v predhodnih desetih dnevih. 
 
Naročnik bo skupno vrednost prejetega blaga, plačal izbranemu ponudniku na osnovi 
pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun št. ………………………………….., v 
roku 30 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa.  
 
Stranka sporazuma mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki (e-
račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike 
(Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13). 
 
V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal zakonske zamudne obresti. 
Naročnik bo izvršil neposredna plačila podizvajalcem, kot je opredeljeno v točki 1.5.2 
Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in v roku iz prvega odstavka tega člena. 
 
 
IX SKRBNIK SPORAZUMA 
 

13. člen 
 
Skrbnik sporazuma za naročnika je: ………………………… 
Skrbnik sporazuma za sklenitelja sporazuma je: ………………………………. 
 
 
X ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI  
 

14. člen 
 

Stranka sporazuma bo morala ob podpisu kupoprodajne pogodbe in/oz. sporazuma kot 
instrument zavarovanja predložiti naročniku: 
- menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom v višini 5% vrednosti 

pogodbe oz. sporazuma, če bo vrednost višja od 50.000,00 EUR brez DDV in nižja od 
134.000,00 EUR brez DDV. Ponudnik mora zagotoviti, da bo ves čas trajanja pogodbe 
oz. sporazuma menica unovčljiva; oz. 

- garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti pogodbe 
oz. sporazuma, če bo vrednost enaka ali višja od 134.000,00 EUR brez DDV. 
 

Veljavnost instrumentov iz predhodnih alinej tega člena mora biti še najmanj 10 dni od 
določenega obdobja veljavnosti pogodbe oz. sporazuma. 
 
V primeru vnovčitve menice oz. garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo 
morala stranka sporazuma vnovčeno menico oz. garancijo ustrezno nadomestiti z novo. 
 
V primeru, da izbrani ponudnik za unovčenje menice na računu nima dovolj sredstev, bo 
naročnik z njim prekinil kupoprodajno pogodbo oz sporazum. 
 
Naročnik bo menico oz. garancijo unovčil, če blago na konsignaciji: 
- ne bo odgovarjalo standardom in kvaliteti, 
- v primeru drugih kršitev tega sporazuma. 
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XI ODSTOP OD SPORAZUMA 

 
15. člen 

 
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal strankam 
sporazuma v pisni obliki. Če stranke pri naslednjih dobavah ne upoštevajo upravičenih 
pripomb naročnika, lahko naročnik stranko izključi iz tega sporazuma. O izključitvi iz 
sporazuma naročnik pisno obvesti stranko.  
 
Naročnik lahko odstopi od tega sporazuma, če stranka sporazuma: 
- neutemeljeno zavrne naročilo,  
- zamuja z izvedbo naročila,  
- nekvalitetno izvaja naročilo.  
 
 
XII KONČNE DOLOČBE 

 
16. člen 

 
Sporazum prične veljati z dnem podpisa stranke sporazuma in naročnika ter, ko stranka 
sporazuma izroči naročniku instrument zavarovanja iz 14. člena tega sporazuma. 
 

17. člen 
 
Pogoji tega sporazuma so veljavni za čas trajanja sporazuma. 
 
Sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmejo in podpišejo 
vse stranke sporazuma. Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane neveljavna, to 
ne vpliva na ostale določbe sporazuma. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki 
mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba. 
 

18. člen 
 

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je 
podpisan ta sporazum ali pri izvajanju tega sporazuma kdo v imenu ali na račun druge 
stranke sporazuma, 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 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 ta sporazum ničen. 
 

19. člen 
 

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje 
stvarno pristojno sodišče v Mariboru. 
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20. člen 

 
Sporazum je sestavljen v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en 
izvod. 
 
 
  
 
 
                                                                              Št. ………………… 
 
V …………………., dne …………………               V Mariboru, dne ………………… 
 
 
Stranka sporazuma:                                              Naročnik: 

…………………………………………….                UKC MARIBOR 
 
  
Direktor:                                                                Direktor UKC: 

…………………………………………….                prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med. 
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VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE 
 
 
sklenjena med: 
 
UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, 
ki ga zastopa direktor prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med. (v nadaljevanju: kupec), 
identifikacijska številka kupca za DDV: SI56644817, matična številka kupca: 5054150 
 
in  
……………………………….………………………………………………………………, ki ga 
zastopa direktor …………………..….………………………………. (v nadaljevanju: 
prodajalec), identifikacijska številka prodajalca: ……………………………., matična 
številka prodajalca: ……………..  
 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je med prodajalcem in kupcem sklenjen 
okvirni sporazum, št. ……….., z dne …………….., za dobavo blaga iz javnega naročila 
»14 - Osteosintetski material in implantati«, objavljen na portalu javnih naročil, datum 
objave 31.07.2015, številka objave JN5201/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 
04.08.2015, številka objave 2015/S 148-272928. 
 

2. člen 
 

Kupec je s pisnim povabilom št. …….……, z dne …………………. (v nadaljevanju: 
povabilo), pozval prodajalca k predložitvi ponudbe za dobavo blaga, opredeljenega v 
povabilu. 
 
Na podlagi prodajalčeve specifikacije ponudbe s cenami, št. …………., z dne …………. (v 
nadaljevanju: ponudba) ter na podlagi meril za izbiro ponudb, opredeljenega v razpisni 
dokumentaciji predmetnega naročila, je kupec izbral prodajalca za dobavo posameznih 
vrst blaga in/oz. skupin blaga, opredeljenih v Seznamu blaga s cenami (v nadaljevanju: 
Seznam) za obdobje od ........................ do ........................................ 
 
Ponudba, Seznam in razpisna dokumentacija so sestavni del te kupoprodajne pogodbe (v 
nadaljevanju: pogodba). 
 
Sestavni del te pogodbe je tudi seznam podizvajalcev, predložen v skladu s točko 1.5.2 
Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. 
 

3. člen 
 
Prodajalec in kupec se dogovorita, da bo kupec v obdobju, za katerega se sklepa ta 
pogodba, kupoval od prodajalca le tiste vrste in količine blaga iz Seznama, ki ga bo 
potreboval v tem obdobju, po cenah iz prodajalčeve ponudbe. 
 

4. člen 
 

Prodajalec in kupec se dogovorita, da je vso razpisano blago predmet konsignacije. 
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5. člen 
 

Ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe se kupec in prodajalec dogovorita o količinah zalog 
blaga, ki se bodo nahajale na konsignaciji in bodo last prodajalca.  
 
Minimalna stalna zaloga je vsaj mesečna zaloga kupca. V primeru, da bo kupec pri 
izvajanju pogodbe ugotovil nižje ali višje stanje, bo o tem telefonsko obvestil 
prodajalca. Na njegovo zahtevo tudi pisno.  
 
Prodajalec bo zaloge obnavljal v roku 1-2 dni na podlagi poročila kupca o porabi 
materiala. 
 
Kupec se obvezuje prodajalcu za blago na konsignaciji najkasneje dva dni po porabi 
pisno sporočati količino porabljenega blaga z naročilnico. Prodajalec pa se obvezuje 
takoj po prejemu naročilnice izstaviti dobavnico in jo posredovati kupcu. 
 
Vsako poročilo o porabi blaga pomeni za prodajalca novo naročilo blaga na konsignacijo, 
če se kupec in prodajalec ne dogovorita drugače. 
 
Prodajalec se zavezuje, da bo zagotavljal dostavo blaga ddp UKC Maribor, in sicer v 
pisarne naslednjih Oddelkov: travmatologija, ORL in MFK, nevrokirurgija, ortopedija, 
torakalna kirurgija, plastična in rekonstruktivna kirurgija, razloženo. 
 

6. člen 
 
Kupec se obvezuje naročeno blago v celoti prevzeti na podlagi prenosnice. Prenosnica 
mora biti napisana v slovenskem jeziku. Prodajalec mora zagotavljati, da je na prenosnici, 
poleg predpisanih podatkov, ob nazivu in kataloški številki artikla tudi njena serijska 
številka in rok uporabe.  
 
Dobavljeno blago na konsignacijo ostane v lasti prodajalca do njegove končne uporabe s 
strani kupca. 
 
Kupec se obvezuje omogočiti prodajalcu dostop do zaloge blaga na konsignaciji za 
namen inventure in usklajevanje vsebine blaga na konsignaciji po predhodnem dogovoru.  
 
Pri inventuri prodajalca mora biti prisotna strokovna odgovorna oseba s strani kupca. 
 
Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.  
 

7. člen 
 
Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na 
embalaži blaga.  
 

8. člen 
 
V času trajanja te pogodbe bo kupec od prodajalca kupoval posamezne vrste blaga po 
cenah iz ponudbe iz 2. člena te pogodbe.  
 
Kupec si pridržuje pravico, da bo v primeru, ko ugotovi, da je prodajalec za blago, ki je 
predmet te pogodbe, v času trajanja te pogodbe znižal cene ali so jih znižali drugi 
ponudniki, ki ponujajo istovrstno blago ob drugih primerljivih pogojih, poskušal s 
prodajalcem  dogovoriti ustrezno znižanje pogodbene cene. 
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V ceni posameznega blaga so zajeti vsi stroški (carinski, špediterski, prevozni in drugi 
morebitni stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp 
skladišče kupca, razloženo. 
 
V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni 
davčna stopnja za vrste blaga iz prodajalčeve specifikacije ponudbe s cenami v času 
trajanja pogodbe, lahko prodajalec spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini 
nastale davčne spremembe. 
 
Skupna vrednost posameznih vrst blaga se izračuna tako, da se cena blaga pomnoži s 
številom dobavljenega blaga. 
 
Skupna vrednost dobavljenega blaga se izračuna tako, da se seštejejo skupne vrednosti 
vsega dobavljenega blaga, izračunane na način iz predhodnega odstavka tega člena. 
 
Cene iz ponudbe so fiksne v času trajanja te pogodbe.  
 

9. člen 
 

Prodajalec se zavezuje, da bo račun izstavil najkasneje 1., 10. in 20. v mesecu za 
opravljene dobave v predhodnih desetih dnevih. 
 
Kupec bo skupno vrednost prejetega blaga, plačal prodajalcu na osnovi pravilno 
izstavljenega računa na transakcijski račun št. ………………………………….., v roku 30 
dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa.  
 
Prodajalec mora vse račune pošiljati kupcu izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno 
z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 
59/10 in 111/13). 
 
V primeru zamude s plačilom bo kupec plačal zakonske zamudne obresti. 
 
Kupec bo izvršil neposredna plačila podizvajalcem, kot je opredeljeno v točki 1.5.2 
Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in v roku iz prvega odstavka tega člena. 
 

10. člen 
 

Prodajalec bo ob sklenitvi te pogodbe kot instrument zavarovanja predložil kupcu: 
- menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom v višini 5% pogodbene 

vrednosti, če bo pogodbena vrednost višja od 50.000,00 EUR brez DDV in nižja od 
134.000,00 EUR brez DDV. Prodajalec mora zagotoviti, da bo ves čas trajanja 
pogodbe menica unovčljiva; oz. 

- garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti, 
če bo pogodbena vrednost enaka ali višja od 134.000,00 EUR brez DDV. 
 

Veljavnost instrumentov iz predhodnih alinej tega člena mora biti še najmanj 10 dni od 
veljavnosti pogodbe. 
 
V primeru unovčitve menice oz. garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo 
moral prodajalec unovčeno menico oz. garancijo ustrezno nadomestiti z novo. 
 
V primeru, da prodajalec za unovčenje menice na računu nima dovolj sredstev, bo kupec 
z njim prekinil kupoprodajno pogodbo. 
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Kupec bo menico oz. garancijo unovčil, če blago na konsignaciji: 
- ne bo odgovarjalo standardom in kvaliteti, 
- v primeru drugih kršitev te pogodbe. 
 

11. člen 
 
Ta pogodba se sklepa za obdobje od …………….… do …………..…. in začne veljati z 
dnem podpisa obeh pogodbenih strank in ko prodajalec kupcu predloži menico oz. 
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 10. člena te pogodbe.  
 

12. člen 
 
V primeru neizpolnjevanja obveznosti prodajalca po tej pogodbi, lahko kupec to pogodbo 
razdre.  
 

13. člen 
 

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je 
podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun prodajalca, 
predstavniku ali posredniku kupca 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 
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 ta 
pogodba nična. 

 
14. člen 

 
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, 
rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru. 
 

15. člen 
 

Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih 
strank po en izvod. 
 
                                                                              Št. ………………… 
 
V …………………., dne …………………               V Mariboru, dne ………………… 
 
 
Prdajalec:                                                              Kupec: 

…………………………………………….                UKC MARIBOR 
 
  
Direktor:                                                                Direktor UKC: 

…………………………………………….                prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med. 

 


