
Posvet o javnem naročanju

Izvajanje okvirnih sporazumov ter 
zagotavljanje transparentnosti glede 

izvajanja okvirnih sporazumov 

Maja Marinček

9.  11.  2017



OPREDELITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA I

� Pomeni sporazum med enim ali več naročniki in enim ali več gospodarskimi subjekti, katerega 
predmet je določitev pogojev, s katerimi se uredijo naročila, ki se oddajo v posameznem 
obdobju, zlasti v zvezi s ceno in, če je ustrezno, predvideno količino

� Pri oddaji posameznih javnih naročil lahko sodelujejo le naročniki, ki so za ta namen javno 
navedeni v povabilu k sodelovanju ali povabilu k potrditvi interesa, in gospodarski subjekti, ki 
so podpisniki sklenjenega okvirnega sporazuma



OPREDELITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA II

� Predstavlja tehniko javnega naročanja

� Sklenjen je na podlagi predhodno izvedenega postopka javnega naročanja – stranke okvirnega 
sporazuma se torej izberejo v enem izmed postopkov javnega naročanja, opredeljenih v 39. 
členu ZJN-3

� Naročnik mora v postopek za sklenitev okvirnega sporazuma vključiti ustrezne razloge za 
izključitev, pogoje za sodelovanje, tehnične specifikacije, pogodbena določila in merila za 
oddajo javnega naročila



TRAJANJE OKVIRNIH SPORAZUMOV

� Na splošnem področju – največ štiri leta, razen v izjemnih primerih, upravičenih zlasti s 
predmetom okvirnega sporazuma

� Na infrastrukturnem področju – največ osem let, razen v izjemnih primerih, upravičenih zlasti 
s predmetom okvirnega sporazuma

� Trajanje posameznega javnega naročila je lahko tudi daljše



VRSTE OKVIRNIH SPORAZUMOV

� Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom

� Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti:

• na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma in brez ponovnega odpiranja konkurence

• s ponovnim odpiranjem konkurence med gospodarskimi subjekti, ki so podpisniki 
okvirnega sporazuma

• deloma brez ponovnega odpiranja konkurence in deloma s ponovnim odpiranjem 
konkurence med gospodarskimi subjekti, podpisniki okvirnega sporazuma



OKVIRNI SPORAZUM Z ENIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM

� Naročila se oddajo na podlagi sporazuma v skladu s pogoji okvirnega sporazuma

� Naročnik se lahko pri oddaji pisno posvetuje z gospodarskim subjektom, podpisnikom 
okvirnega sporazuma, in zahteva, da po potrebi dopolni svojo ponudbo – v primeru, da okvirni 
sporazum ne opredeljuje vseh pogojev glede zagotavljanja blaga, storitev ali gradnje z vidika 
posameznega naročila

� Pri oddaji posameznih naročil mora naročnik slediti šestemu odstavku 48. člena ZJN-3



OKVIRNI SPORAZUM Z VEČ GOSPODARSKIMI SUBJEKTI I

� Če sporazum določa vse pogoje glede zagotavljanja gradenj, storitev in blaga ter objektivne 
pogoje za izbiro gospodarskega subjekta, podpisnika okvirnega sporazuma, ki bo izvedel 
posamezno javno naročilo – na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma in brez ponovnega 
odpiranja konkurence

� T.im. kaskadni okvirni sporazum

� Omogoča, da se za izvedbo istovrstnih naročil izbere več ponudnikov, če zaradi samega 
predmeta naročila izbira le enega ponudnika ni mogoča, ker naročnik sočasno potrebuje 
istovrstni predmet različnih proizvajalcev oziroma izvajalcev

� Pri oddaji posameznih naročil mora naročnik slediti a) točki sedmega odstavka 48. člena ZJN-3



OKVIRNI SPORAZUM Z VEČ GOSPODARSKIMI SUBJEKTI II

� Če okvirni sporazum ne vključuje vseh pogojev, ki urejajo zagotavljanje gradenj, storitev in 
blaga – s ponovnim odpiranjem konkurence med gospodarskimi subjekti, podpisniki okvirnega 
sporazuma

� Pri oddaji posameznih naročil mora naročnik slediti b) točki sedmega odstavka 48. člena ZJN-3

� Naročnik lahko pri odpiranju konkurence za izbor najugodnejšega izvajalca uporabi pogoje 
oziroma merila, ki jih je uporabil v postopku za izbiro strank okvirnega sporazuma ali pa 
odpiranje konkurence izvede na način, da s ponovno razvrstitvijo strank okvirnega sporazuma 
ne razvrednoti pogojev oziroma meril za izbiro strank okvirnega sporazuma

� Ta vrsta okvirnega sporazuma je zelo fleksibilna in omogoča več načinov izvajanja sporazuma



OKVIRNI SPORAZUM Z VEČ GOSPODARSKIMI SUBJEKTI III

� Če okvirni sporazum določa vse pogoje glede zagotavljanja gradenj, storitev in blaga in če je 
naročnik to možnost določil v razpisni dokumentaciji v postopku za sklenitev okvirnega 
sporazuma – deloma brez ponovnega odpiranja konkurence in deloma s ponovnim 
odpiranjem konkurence med gospodarskimi subjekti

� V razpisni dokumentaciji mora naročnik navesti objektivna merila, ki jih pred oddajo 
posameznega naročila uporabi za presojo ali se konkretno posamezno naročilo odda z 
odpiranjem konkurence ali brez, tj. neposredno na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma

� Glede na odločitev o izvedbi odpiranja konkurence naročnik upošteva bodisi a) bodisi b) točko 
sedmega odstavka 48. člena ZJN-3



ODPIRANJE KONKURENCE I
� Temelji na enakih pogojih, kot so bili uporabljeni za sklenitev okvirnega sporazuma, ter po 

potrebi na natančneje opredeljenih pogojih in, če je ustrezno, na drugih pogojih iz razpisne 
dokumentacije v postopku za sklenitev okvirnega sporazuma v skladu s postopkom, 
opredeljenim v devetem odstavku 48. člena ZJN-3:
o za vsako naročilo, ki se oddaja, se naročnik pisno posvetuje z gospodarskimi subjekti, podpisniki 

okvirnega sporazuma, ki so sposobni izvesti naročilo;

o naročnik ob upoštevanju dejavnikov, kot sta kompleksnost predmeta javnega naročila in čas, 
potreben za pošiljanje ponudb, določi rok, ki je dovolj dolg, da ponudnikom omogoča predložitev 
ponudb za vsako posamezno naročilo;

o ponudbe se predložijo v pisni obliki in se ne odprejo do izteka roka, določenega za odgovor 
ponudnikom;

o naročnik odda posamezna naročila ponudnikom, ki so predložili najboljšo ponudbo na podlagi meril 
za oddajo javnega naročila, navedenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v postopku 
za sklenitev okvirnega sporazuma



ODPIRANJE KONKURENCE
II

� Odločitev o izbiri stranke okvirnega 
sporazuma za izvedbo posameznega javnega 
naročila oziroma naročil v določenem 
obdobju se vroči strankam okvirnega 
sporazuma, ki so pri odpiranju konkurence 
predložile ponudbe, z objavo odločitve na 
portalu javnih naročil



ZAGOTAVLJANJE TRANSPARENTNOSTI O 
IZVAJANJU OKVIRNEGA SPORAZUMA I

� Tretji odstavek 58. člena ZJN-3

� Transparentnost glede izvajanja okvirnega sporazuma se zagotovi z objavo obvestila o oddaji 
naročila iz 5. točke prvega odstavka 52. člena ZJN-3

� Obvestilo o oddaji javnega naročila se pošlje v objavo za vsako posamezno naročilo, oddano 
na podlagi okvirnega sporazuma ali za vsa posamezna naročila, oddana na podlagi okvirnega 
sporazuma v četrtletju



ZAGOTAVLJANJE TRANSPARENTNOSTI O 
IZVAJANJU OKVIRNEGA SPORAZUMA II

� V primeru okvirnega sporazuma z enim gospodarskim subjektom in okvirnega sporazuma z 
več gospodarskimi subjekti, v katerem se ne odpira konkurenca, naročnik objavi obvestilo o 
oddaji posameznega naročila za:

• vsak svoj poziv k dobavi oziroma izvedbi posameznega naročila ali

• svoje pozive k dobavi oziroma izvedbi posameznega naročila v četrtletju



ZAGOTAVLJANJE TRANSPARENTNOSTI O 
IZVAJANJU OKVIRNEGA SPORAZUMA III

� V primeru okvirnega sporazuma z več gospodarskimi subjekti, v katerem se odpira konkurenca, naročnik objavi 
obvestilo o oddaji posameznega naročila za:

• vsak svoj poziv k dobavi oziroma izvedbi posameznega naročila ali

• svoje pozive k dobavi oziroma izvedbi posameznega naročila v četrtletju ali

• vsako odpiranje konkurence, v katerem je bila za izvedbo posameznega naročila izbrana stranka okvirnega 
sporazuma ali

• vsa odpiranja konkurence, ki jih je naročnik izvedel v posameznem četrtletju in v katerem je bila vsakokrat 
za izvedbo posameznega naročila izbrana stranka okvirnega sporazuma ali

• vsako odpiranje konkurence, v katerem je bila za izvedbo posameznih naročil v določenem obdobju 
veljavnosti sporazuma izbrana stranka okvirnega sporazuma ali

• vsa odpiranja konkurence, ki jih je naročnik izvedel v posameznem četrtletju in v katerih je bila vsakokrat za 
izvedbo posameznih naročil v določenem obdobju veljavnosti sporazuma izbrana stranka okvirnega 
sporazuma



ZAGOTAVLJANJE TRANSPARENTNOSTI O 
IZVAJANJU OKVIRNEGA SPORAZUMA IV



ZAGOTAVLJANJE TRANSPARENTNOSTI O 
IZVAJANJU OKVIRNEGA SPORAZUMA V


