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NAROČNIK 
Ime in naslov Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica; Ulica 

Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici 
ID številka za DDV SI 11427205 
Matična številka 5055695000 
Podračun 01100-6030279058, odprt pri UJP 
Telefon +386 5 330 1100 
Telefaks +386 5 330 1057 
E-pošta tajnistvo.direktorja@bolnisnica-go.si 
Skrbnik pogodbe       
Podpisnik pogodbe v.d. direktorja Ernest Gortan 

 
 
in 
 
 

IZVAJALEC 
Firma in naslov  
ID številka za DDV  
Matična številka  
Poslovni račun  
Telefon  
Telefaks  
E-pošta  
Skrbnik pogodbe po posameznem sklopu  
Podpisnik pogodbe  

 
 
skleneta naslednjo 

POGODBO O 

»Izvajanje storitev citoloških in histoloških preiskav« za sklop:       
 

 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da so predmet pogodbe v posameznem sklopu, Storitve medicinskega 
laboratorija.  
 
Skladno s Prilogo XIV (Storitve iz člena 74) Direktive 2014/24/EU  in Priloge XVII Direktive 2014/25/EU ter 
97. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami, ZJN-3) se 
navedene storitve (CPV 85145000-7 Storitve medicinskega laboratorija) uvrščajo v socialne in druge 
posebne storitve.  
 
Naročila, katerih predmet so socialne in druge posebne storitve, se oddajo v skladu s četrtim poglavjem 
ZJN-3, če je vrednost teh javnih naročil enaka ali višja od mejne vrednosti iz 21. člena ZJN-3 (750.000,00 
EUR brez DDV). Pogodbeni stranki ugotavljata, da vrednost pogodbe ni enaka in ne presega mejne 
vrednosti iz 21. člena ZJN-3.  
 

2. člen 
Predmet javnega naročila zajema izvajanje storitev, ki so navedene v prilogi te pogodbe, v skladu s 
zahtevami naročnika, kot izhaja iz Vabila k oddaji ponudbe      in ponudbe izbranega izvajalca št.:      z 
dne     , ki sta sestavni del te pogodbe.   
Naročnik storitve po pogodbi naroča po potrebi.  
 

3. člen 
 



Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica 

2/5 

Pogodba velja od podpisa do      . 
 

4. člen 
 

Cena posamezne storitve je razvidna iz izvajalčevega ponudbenega predračuna št.      z dne      . Cene 
veljajo fco sedež naročnika. Ponudbeni predračun št.       z dne       je priloga in sestavni del te 
pogodbe.  
 
Okvirna pogodbena vrednost znaša       EUR brez DDV (z besedo:       evrov in 00/100) (1. odst. 42. čl. 
Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1 opredeljuje storitve razpisane v tem javnem naročilu kot 
storitve, od katere se ne plačuje DDV). 
 
V ceni so zajeti vsi stroški izvajalca, ki so povezani z realizacijo naročila (ves potreben potrošni material 
izvajalca, delovni pripomočki, dostave rezultatov, opravljeno delo). 
Za transport vzorcev od naročnika do izvajalca poskrbi naročnik, nevarnost uničenja ali poškodbe vzorcev pa 
preide na izvajalca v trenutku, ko vzorec prevzame, kar potrdi s podpisom. 
 
Cene v času veljavnosti pogodbe ne smejo biti višje od cen iz ponudbenega predračuna izvajalca. Če 
izvajalec cene zviša lahko naročnik odstopi od pogodbe.  
Cene so fiksne za obdobje veljavnosti razpisa – dve leti od dneva podpisa pogodbe. 
Sprememba cene je 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 (Ur.l. RS, št. 1/04), oz. 
po predpisu, ki ta pravilnik nadomešča. Pogodbeni stranki kot podlago za valorizacijo uporabita indeks cen 
življenjskih potrebščin. 
 

5. člen 
Izvajalec se zavezuje: 
- da razpolaga z dokazilom o vključenosti v sistem zunanje kontrole kakovosti; 
- da bo izvajal storitve z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, pravili stroke, notranje in zunanje 
kontrole, skrbnostjo dobrega gospodarja in z upoštevanjem kodeksa etike; 
- da bo storitve izvajal na poziv naročnika v rokih, ki so predpisani s pozitivnimi predpisi ali ki so glede na 
naravo storitve običajni oz. v času, ki je v skladu s strokovno doktrino oz. kot je običajna praksa za 
posamezno preiskavo, za posamezne nujne preiskave v najkrajšem možnem času. Kot čas izvedbe preiskave 
se šteje čas od trenutka, ko izvajalec prevzame vzorec za preiskavo, do trenutka, ko naročnik prejme pisni 
rezultat preiskave. Naročnik bo naročal preiskave na podlagi pisne naročilnice, ki jo izda bolnišnični 
laboratorij ki bo podpisana in žigosana s strani naročnika. Dostava pisnega rezultata – izvida po pošti ali 
osebno na naročnikovo lokacijo, v kuvertah, ki so naslovljene ločeno na posameznega zdravnika, ki je izdal 
naročilnico najkasneje v dveh (2) tednih od prejema vzorca, v nujnih primerih v dogovoru z naročnikom; 
- da bo na zahtevo naročnika posredoval zbirne prikaze rezultatov izbranih opravljenih preiskav v določenem 
obdobju oz. mesečno poročanje naročniku o številu izdanih naročil za potrebe statistike in sicer po 
posameznih preiskavah, vrednosti in zdravnikih v elektronski oblik; 
- da bo storitve obračunaval na podlagi dejansko opravljenih storitev, na podlagi naročila naročnika; 
- da se brez vednosti naročnika rezultati opravljenih preiskav ne distribuirajo in ne uporabljajo za nobene 
namene; 
 

6. člen 
Pogodbeni stranki se zavežeta uporabljati in varovati vse pri izvajanju te pogodbe pridobljene osebne in/ali 
občutljive osebne podatke v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju osebnih in/ali občutljivih osebnih 
podatkov, o čemer skleneta poseben sporazum v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. 
 
Izvajalec se zaveže izvajati in zagotavljati varovanje osebnih podatkov in/ali občutljivih osebnih podatkov, 
pridobljenih v okviru te pogodbe, najmanj na enak način, s postopki in ukrepi, kot jih izvaja in zagotavlja 
naročnik in s podpisom te pogodbe potrjuje seznanjenost z njimi. Izvajalec se s podpisom te pogodbe 
zavezuje, da bo seznanil vse zaposlene, vključene v izvajanje te pogodbe, z načini, postopki in ukrepi 
naročnika za varovanje osebnih in/ali občutljivih osebnih podatkov. 
 
Pogodbeni stranki za evidence dejavnosti obdelave, ki jih vodita v zvezi z aktivnostmi po tej pogodbi, 
pripravita ustrezne kataloge oziroma evidence ter izvajata vse postopke v skladu z določili veljavnega 
Zakona o varstvu osebnih podatkov ter Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. 
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7.člen 

Naročnik bo izvajalcu plačeval opravljene storitve v 60-ih dneh po prejemu računa, ki ga bo izvajalec izstavil 
1x mesečno po preteku meseca, v katerem so bile storitve opravljene na poslovni račun izvajalca, ki je 
neveden v tabeli Izvajalec. V primeru neustrezne izdaje računa naročnik tega zavrne. Rok za obveznost 
plačila začne teči šele z dnem prejetja pravilno izstavljenega računa.   
 
Račun mora biti specificiran oziroma mora biti k njemu priložene naročnikove naročilnice (napotnice) in 
specifikacije opravljenih preiskav, v kolikor specifikacija ne bo razvidna že na samem računu. 
 
Nepravilna ali nepravočasna izvedba preiskave se reklamira v pisni obliki najkasneje v 8-ih dneh od 
ugotovitve napake. Izvajalec je dolžan v 8-ih dneh od prejema reklamacije skupaj z naročnikom ugotoviti 
upravičenost reklamacije. V kolikor se izvajalec ne odzove v 8-ih dneh od prejema reklamacije, se šteje, da 
je reklamacija upravičena. Če naročnik ne reklamira obsega oz. kakovosti opravljenih storitev, se šteje , da 
račun priznava v celoti. 
 

 8. člen 
V primeru zamude pri plačilu lahko izvajalec zaračuna zamudne obresti. 
 

9. člen 
Višja sila se kot razlog za kršitev določil te pogodbe upošteva le, če je neposredno prizadeta stranka o tem 
pisno obvestila drugo stranko pogodbe in to najkasneje v roku 24 ( štiriindvajset ) ur po nastanku višje sile, 
z navedbo vzroka in priloženimi dokazi o nastopu višje sile.   
     
 

10.člen 
Za vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja in niso posebej določene s to pogodbo, 
veljajo razpisni pogoji naročnika in ponudba izvajalca. 
 

11 člen 
O spremembah elementov te pogodbe, katerih vsebine ni bilo možno opredeliti pred podpisom te pogodbe, 
se dogovorita naročnik in izvajalec sporazumno tako, da sprejmeta aneks k tej pogodbi. 
 

12. člen 
Naročnik in izvajalec si bosta prizadevala, da bo izvajanje nalog potekalo v smislu dobrega sodelovanja in 
spoštovanja določil pogodbe. 
O vseh nastalih problemih se bosta sproti pisno obveščala in morebitna sporna vprašanja reševala v smislu 
razumevanja in spoštovanja dobrih poslovnih običajev. 
V primeru sporov iz te pogodbe odloča stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici, ki odloča po slovenskem 
pravu. 
 

13. člen 
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe ali razveze te pogodbe, če bi nastale razmere, ki bi lahko 
bistveno vplivale na predmet pogodbe.  
Pogodbeni stranki lahko pogodbo enostransko razvežeta tudi zaradi neizpolnjevanja pogodbenih določil kot 
je to navedeno v pogodbi, zaradi česar oškodovalec odgovarja oškodovancu za povzročeno škodo. V primeru 
razveze pogodbe uredita stranki medsebojna razmerja z uporabo veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih 
običajev.  
Vsaka izmed pogodbenih strank lahko brez navedbe razloga kadarkoli odpove pogodbo in sicer s 
trimesečnim (3) odpovednim rokom.  
 

14. 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. 
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15. člen 

 

Naročnik lahko predčasno odpove / razdre pogodbo 

Razlogi Odpovedni rok 

1. Neutemeljena zavrnitev naročila s strani izvajalca, 
odstopanje od naročenega načina dobave ali 
nekvalitetno oziroma nepravilno opravljenih 
storitev. * 

Ad 1, 2, 3, 4, 5) Z dnem, ko izvajalec prejme 
obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma. 

2. Neupoštevanje reklamacij s strani naročnika. * 

3. Zamuda izvajalca ali napake v izvedbi, ki bistveno 
zmanjšajo pomen posla. * 

4. Prenehanje poslovanja izvajalca. 

5. Prenehanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet okvirnega sporazuma oz 
prenehanje veljavnosti akreditacije za laboratorij.  

6. Če naročnik ali njegov pooblaščenec izvede novo 
javno naročilo z istovrstnega področja, ali organ, 
pooblaščen za izvedbo skupnega javnega naročila 
za to področje, izvede javni razpis, ki je po veljavni 
zakonodaji obvezujoč za naročnika. 

Ad 6) Z dnem pravnomočnosti novega javnega 
naročila. 

7. Če naročnik za tekoče leto nima zagotovljenih 
finančnih sredstev. 

Ad 7) 2 meseca od prejema pisnega obvestila 

Izvajalec lahko predčasno odpove / razdre pogodbo 

Razlogi Odpovedni rok 

1. Če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti. 1. Po preteku 30 dni od obvestila naročniku. 

*Zgoraj naštete ukrepe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve 
oziroma je kršitev kljub opominu ponovno zagrešil. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali 
na elektronski način. 
 

15. člen 
Okvirni sporazum/pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 1 (en), 
izvajalec  1 (en)  izvod. 
Ta okvirni sporazum/pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporablja pa 
se od      dalje. 
 
 
 

NAROČNIK 
 

IZVAJALEC 

Ime Firma ali ime 
Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« 

Nova Gorica 
      

 

 
KRAJ DATUM KRAJ DATUM 

Šempeter pri Gorici              
PODPISNIK PODPIS PODPISNIK PODPIS 

v.d. direktorja 
    mag. Ernest Gortan 

 
 
 

       

ŠTEVILKA POGODBE 
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