
VZOREC 

Naročnik: NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA, Turjaška 1, 1000 Ljubljana 
ID št.za DDV: SI79713513, matična št.: 5056730, transakcijski račun: 01100-6030371984 
 
in 
 
Ponudnik:  
 
 
 
 

OKVIRNI SPORAZUM 
 
 
 

I. 
 
Naročnik je v skladu z Zakonom o javnem naročanju – ZJN - 2 (Ur. list RS št. 128/06) izvedel javni 
razpis po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za izvajanje javnega naročila 
digitalizacije tekstovnega  knjižničnega gradiva in ponudniku priznal sposobnost za sodelovanje v 
II. fazi postopka javnega naročila za digitalizacijo tekstovnega knjižničnega gradiva za čas trajanja 
tega sporazuma.  
 
 

II. 
 
S tem okvirnim sporazumom se naročnik in ponudnik dogovorita o naslednjih splošnih pogojih 
izvajanja tega  javnega naročila: 
 

1. predmet javnega naročila je digitalizacija tekstovnega knjižničnega gradiva, ki pa jo 
naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti niti ne more vnaprej določiti vrste 
gradiva in specifičnih zahtev za digitaliziranje konkretnega gradiva; 

2. vrsta, količina oz. obseg in druge značilnosti gradiva, roki za izvedbo dela in merila za izbor 
najugodnejšega ponudnika ter drugi pogoji bodo določeni v razpisni dokumentaciji II. faze 
postopka; 

3. naročnik bo vse kandidate, ki jim je bila priznana sposobnost in s katerimi je sklenil ta 
okvirni sporazum povabil k sodelovanju v II. fazi razpisa in jim poslal razpisno 
dokumentacijo II. faze; 

4. odločitev o razpisu II. faze postopka je izključna pravica naročnika brez kakršnihkoli 
obveznosti  ali odgovornosti do ponudnika; 

5. z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil pogodbo o izvedbi digitalizacije knjižničnega 
gradiva, ki bo predmet II. faze postopka in v kateri bodo natančneje določene pravice in 
obveznosti obeh pogodbenih strank. Ponudnik mora delo izvajati kot dober strokovnjak; 

6. naročnik bo lahko pred sklenitvijo pogodbe preveril izpolnjevanje pogojev za priznanje 
sposobnosti in če bo ugotovil, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje več teh pogojev, ga bo 
lahko izločil iz nadaljnjega sodelovanja v II. fazi; 

7. naročnik ima pravico izločiti ponudnika iz nadaljnjega sodelovanja v II. fazi, če bo  
ponudnik nekorektno, nestrokovno, nekvalitetno in nepravočasno izpolnjeval pogodbene ali 
druge obveznosti iz javnega razpisa oz. jih ne bo izpolnjeval oz. ne bo upošteval zahtev in 
navodil naročnika; 

8. v primeru statusne spremembe ponudnika pridobi nov pravni subjekt (pravni naslednik) 
pravico sodelovanja v II. fazi postopka samo v primeru, če naročnik s tem soglaša; 
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9. ponudnik bo v II. fazi postopka posredoval ponudbo naročniku v roku, določenem v razpisni 
dokumentaciji II. faze. Če v tem roku ponudbe ne bo posredoval, se bo štelo, da za naročilo 
ni zainteresiran. 

 
 

III. 
 
Naročnik lahko odstopi od tega okvirnega sporazuma: 
 

1. če ponudnik ne izpolnjuje več pogojev, na podlagi katerih mu je bila priznana sposobnost v 
I. fazi postopka; 

2. če je ponudnik prenehal s poslovanjem ali je prenehal opravljati dejavnost digitalizacije, ki 
je predmet tega okvirnega sporazuma; 

3. če ponudnik nekorektno, nestrokovno, nekvalitetno in nepravočasno izpolnjuje pogodbene 
ali druge obveznosti  iz  javnega razpisa oz. jih ne izpolnjuje oz. ne upošteva zahtev in 
navodil naročnika; 

4. če naročnik izvede nov javni razpis pred iztekom veljavnosti tega okvirnega sporazuma ali 
če ugotovi, da več ne potrebuje storitev digitalizacije. 

 
Zaradi odstopa od tega okvirnega sporazuma naročnik nima nobenih obveznosti ali odgovornosti  
do ponudnika. 
 
 

IV. 
 
Sestavni deli tega okvirnega sporazuma so razpisna dokumentacija ter ponudnikova prijava in 
ponudba. 
 
 

V. 
 
Ta okvirni sporazum začne veljati z dnem podpisa obeh strank. Sklenjen je za dobo 4 (štirih) let. 
 
 

VI. 
 
Za spore je pristojno sodišče v Ljubljani in se uporablja pravo Republike Slovenije. 
 
Ta okvirni sporazum je podpisan v 2 enakih in enako veljavnih izvodih, od katerih prejme vsaka 
stranka podpisnica 1 izvod. 
 
 
 
Št.  
 
V Ljubljani, dne     V    dne    
 
Naročnik: 
 
Narodna in univerzitetna knjižnica      Ponudnik 
 


