Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa
mag. Brigita Pečovnik, direktorica Kongresno-komercialnega programa (v nadaljevanju: CD)
ID-številka za DDV: SI27164136
in
_____________________________________, ki ga zastopa ____________ (v nadaljevanju: gostinec)
ID-številka za DDV / Davčna številka: ______________
sklepata naslednji

OKVIRNI SPORAZUM
o sodelovanju na področju categinga in gostinske dejavnosti
1. člen
Podpisnika tega sporazuma uvodoma ugotavljata:
− da sta na podlagi izvedenega postopka javnega zbiranja ponudb (št. 070-001/2022 (400-584) z
oznako »Gostinski lokal 6N 2022«) sklenila Najemno pogodbo, št. ______, z dne __. __. 2022,
s katero je gostinec prevzel, CD pa oddal v najem gostinske prostore v 6. nadstropju objekta
Cankarjev dom, na naslovu Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, in da ima gostinec na podlagi
citiranega razpisa zaradi arhitekturnih značilnosti objekta ekskluzivno pravico izvajanja
gostinskih storitev za dogodke v Klubu CD;
− skupni interes za sodelovanje na področju gostinstva, in sicer v smislu, da je CD zainteresiran
za ažurno in kvalitetno gostinsko ponudbo pri kongresnih in drugih prireditvah v prostorih CDja in na drugih lokacijah, kjer le-ta organizira dogodke oz. prireditve, gostinec pa za izvajanje
gostinskih storitev v skladu z zahtevami in potrebami CD-ja in njegovih naročnikov.
2. člen
Podpisnika sporazuma sta soglasna, da bo CD kot javnih zavod pri naročanju gostinskih storitev
upošteval predpise in priporočila za transparentno naročanje storitev, ter po obsegu poslov in vrstah
prireditev gostinca obravnaval enakovredno kot ostale ponudnike gostinske dejavnosti, s katerimi ima
sklenjene dolgoročne pogodbe oz. okvirne sporazume o sodelovanju (v nadaljevanju: gostinci). CD bo
svojim naročnikom enakovredno posredoval ponudbe vseh gostincev, če bo le mogoče, pa bo vsem
gostincem omogočil predstavitve na sestankih z naročniki. Ta dogovor ne velja v primerih, kadar
naročnik zahteva točno določenega gostinca, ali kadar gre za gostinske storitve v Klubu CD, za katere
ima gostinec ekskluzivno pravico izvajanja.
Gostinske storitve za pogostitve na dogodkih v Klubu CD bo gostinec nudil po konkurenčnih cenah. Če
CD z lastno raziskavo trga ugotovi, da lahko isto naročilo pod enakimi pogoji na prostem trgu dobi
ceneje, lahko za te storitve zahteva znižanje cen. CD namreč sledi načelu gospodarne rabe virov in
lahko z rutinskim preverjanjem cen preveri konkurenčnost ponujenih cen s cenami na trgu.
3. člen
Gostinec se obvezuje, da bo CD-ju redno posredoval informacije o svoji ponudbi: prospekte, kataloge,
informativne cene, zmogljivosti za posamezne vrste gostinskih storitev itd.
4. člen
Gostinec bo gostinske storitve izvajal na podlagi pisnih naročil, ki jih bo CD posredoval pred predvideno
prireditvijo, in sicer:
− vsaj 3 delovne dni pri naročilih za do 200 oseb,
− vsaj 7 delovnih dni pri naročilih za do 500 oseb,
− vsaj 15 delovnih dni pri naročilih za več kot 500 oseb.
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Naročilo mora vsebovati podatke o datumu, kraju, času in trajanju priprave ter izvedbe gostinske
storitve, vrsti prireditve, obsegu in vrsti gostinske storitve, pričakovanem številu gostov, priznani ceni
storitev in po potrebi tudi druge podatke, potrebne za pravočasno in kvalitetno izvedbo gostinskih
storitev.
Gostinec se strinja, da so možne manjše spremembe naročila, predvsem pri pričakovanem številu
gostov, in sicer najkasneje 24 ur pred pričetkom priprave gostinske storitve.
5. člen
Podpisnika sporazuma lahko posamično naročilo prekličeta pred pričetkom prireditve, če za to obstajajo
utemeljeni razlogi, ki preprečujejo izvedbo naročila, vendar najkasneje:
− vsaj 2 delovna dneva pri naročilih za do 200 oseb,
− vsaj 4 delovne dni pri naročilih za do 500 oseb,
− vsaj 7 delovnih dni pri naročilih za več kot 500 oseb.
6. člen
Ne glede na določbe 4. in 5. člena tega sporazuma so spremembe ali preklic naročila možni kadarkoli,
če s tem soglašata podpisnika sporazuma.
7. člen
Gostinec se obveže, da bo gostinske storitve izvajal po najvišjih možnih standardih in pod pogoji iz
razpisa št. 070-001/2022 (400-584) z oznako »Gostinski lokal 6N 2022«. Cene bo določal samostojno
v skladu s svojim cenikom in poslovno politiko, razen v primerih, ko se pogodbeni stranki dogovorita
drugače.
8. člen
V času priprav in izvajanja gostinskih storitev bo CD gostincu zagotavljal nemoteno uporabo vseh
prostorov in dostopov, ki so v funkcionalni povezavi z izvajanjem gostinstva. Gostinec bo upošteval
navodila in zahteve CD-ja glede režima obratovanja, dostopov, varnosti pri delu in programa prireditev
CD-ja.
9. člen
CD gostincu dovoljuje uporabo catering kuhinje na nivoju Velike sprejemne dvorane z vso opremo, ki je
na voljo. Pri uporabi catering kuhinje bo gostinec upošteval pisna navodila, vključno s postopkom
prevzema in predaje catering kuhinje.
10. člen
Gostinec bo izvajal gostinsko dejavnost kot racionalen in skrben gospodar, kar še zlasti velja glede
stroškov obratovanja CD-ja.
Gostinec je odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe prostorov in opreme v nasprotju z navodili
za uporabo in določili te pogodbe.
Gostinec je dolžan takoj pisno opozoriti CD o vsaki škodi, napaki oz. okvari, ki jo njegovo osebje odkrije
v prostorih in opremi, ki je predana v uporabo gostincu.
11. člen
Pri izvajanju gostinskih storitev je gostinec dolžan upoštevati hišni red CD-ja, požarnovarnostne
predpise, kot tudi tekoča navodila varnostne službe in pristojnih delavcev CD-ja. Prav tako je gostinec
dolžan upoštevati sanitarno-higienske predpise in je odgovoren za vse morebitne nepravilnosti, ki bi jih
ugotovile inšpekcijske službe.
12. člen
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Za izvedene naročene gostinske storitve bo gostinec redno in sproti, najkasneje pa v sedmih dneh po
opravljeni storitvi CD-ju izstavljal eRačune, skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za
proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 s spremembami) v elektronski obliki preko UJP enotne
vstopne in izstopne točke za izmenjavo eRačunov ali preko komercialnih bank vključenih v medbančno
izmenjavo eRačunov ali preko ponudnikov procesne obdelave s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o
izmenjavi eRačunov. Obvezno se priloži tudi PDF obliko računa. Iz računa oz. priloge k računu mora
biti razvidna natančna specifikacija izvedenih storitev. Račun se mora sklicevati na številko tega
sporazuma.
Svoje finančne obveznosti po tem sporazumu bo CD plačal na podlagi pravilno izdanega eRačuna. Rok
plačila je 30 dni od dneva izdaje eRačuna. Če račun ni izstavljen v obliki in na način, kot to predpisuje
zakon, se rok plačila sorazmerno podaljša do prejema pravilno izstavljenega eRačuna. V primeru
plačilne zamude lahko gostinec zaračuna zakonite zamudne obresti.
CD se obvezuje, da bo po prejemu računa v roku osem dni le-tega pregledal ter gostincu sporočil
morebitne nepravilnosti ali pomanjkljivosti. CD ima pravico zavrniti račun. Sestavni del zavrnitve računa
je obrazložitev razlogov za zavrnitev.
Podpisnika sporazuma se o datumu izstavitve računa, načinu in roku plačila lahko sporazumno
dogovorita tudi drugače, predvsem v primerih, ko to želijo naročniki.
13. člen
Za izvajanje gostinskih storitev po tem sporazumu priznava gostinec CD-ju 10 % provizijo:
− za vse naročene storitve v prostorih CD-ja, ne glede na to, kdo je naročnik in plačnik storitve,
− za vse naročene storitve na drugih lokacijah, kadar je naročnik in organizator prireditev CD,
− za vse naročene storitve CD-ja v gostinskih prostorih gostinca,
− za vse naročene storitve na drugih lokacijah, kadar naročnik naroča gostinske storitve direktno
gostincu na podlagi posredovanja vodje projekta CD.
Provizija se obračunava za vsako trimesečno obdobje. Na osnovi medsebojno usklajenega obračuna
provizije CD gostincu izstavi račun, gostinec pa ga je dolžan poravnati v 30 dneh od dneva izdaje.
14. člen
Odgovorni predstavnik CD (skrbnik) sporazuma je ________, telefon ________, GSM ______, e-pošta
__________.
Odgovorni predstavnik gostinca (skrbnik) sporazuma je ________, telefon ________, GSM ______, epošta __________.
15. člen
Okvirni sporazum se sklene za čas trajanja Najemne pogodbe, št. ______, z dne __. __. 2022.
Vsaka stranka lahko sporazum kadarkoli in brez razloga pisno odpove s 3-mesečnim odpovednim
rokom. Odpoved mora biti posredovana po pošti s priporočeno pošiljko ali po pravni ali fizični osebi, ki
vročanje opravlja kot registrirano dejavnost. Odpovedni rok začne teči z dnem vročitve pisne odpovedi.
Ne glede na odpoved sporazuma sta podpisnika sporazuma dolžna izpolniti vse, do trenutka odpovedi,
dogovorjene oz. pogodbene obveznosti.
16. člen
Morebitne spore bosta podpisnika sporazuma reševala sporazumno, v nasprotnem primeru pa je za
rešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.
17. člen
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Če se ugotovi, da je kdo posredno ali neposredno, v imenu in/ali na račun katerekoli stranke tega
sporazuma dal, ponudil ali obljubil zaposlenemu pri katerikoli stranki sporazuma ali drugi pravni ali fizični
osebi, ki je kakorkoli drugače povezana s to stranko sporazuma, kakršnokoli darilo ali plačilo v denarju
ali drugem dragocenem predmetu oziroma kakršnokoli drugo materialno ali nematerialno ugodnost, za
pridobitev tega posla oziroma sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega
nadzora nad izvajanjem obveznosti iz tega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je
nasprotni stranki ali povzročena škoda ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi, je že sklenjen in
veljaven sporazum ničen, če pa sporazum še ni veljaven, se šteje, da sploh ni bil sklenjen.
Stranka zoper katero se uvede postopek, se v celoti odpoveduje uveljavljanju odškodninskih zahtevkov
zaradi ničnosti sporazuma, vključno z zahtevkom za plačilo izgubljenega dobička, kakor tudi vseh drugih
zahtevkov, v kolikor bi se kasneje s pravnomočno sodbo pristojnega sodišča izkazalo, da koruptivno
oziroma nezakonito dejanje v smislu tega člena ni bilo storjeno oziroma bi bil sodni postopek ustavljen.
18. člen
Sporazum je sklenjen v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsak podpisnik sporazuma prejme po en (1)
izvod. Oba izvoda imata status izvirnika.

V Ljubljani, dne __________

V/na ______, dne __________

Številka: _________________
Koda: __________________

Številka: _________________

CANKARJEV DOM,
kulturni in kongresni center

_________________________

Mag. Brigita Pečovnik
Direktorica kongresno-komercialnega
programa

_________________________
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