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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 Jerneja Fišer, dr.med.,spec.mikrobiolog 
Podpisnik pogodbe v.d.direktorja zavoda: mag. Ernest Gortan 

 
 
in 
 
 

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

Podpisnik pogodbe  
 
 
skleneta naslednjo 

POGODBO O 

»ZDRAVSTVENO HIGIENSKEM NADZORU IN MIKROBIOLOŠKIH PREISKAVAH« 
- SKLOP 1 in 2 

 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da so predmet pogodbe v sklopu 1 Storitve bakteriološke analize in v sklopu 
2 Storitve medicinskega laboratorija.  
 
Skladno s Prilogo XIV (Storitve iz člena 74) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. 
februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES ter 97. členom Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, ZJN-3) se navedene storitve (CPV 85111820-4 Storitve bakteriološke 
analize in 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 
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Pogodba velja od podpisa do 01.03.2021. 

 
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 ).  
V ceni so zajeti vsi stroški izvajalca in so povezani z realizacijo naročila (ves potreben potrošni material 
izvajalca, delovni pripomočki, stroški prevzema vzorcev ter dostave rezultatov). 
 
 
Cene v času veljavnosti pogodbe ne smejo biti višje od cen iz ponudbenega predračuna izvajalca. Če 
izvajalec cene zviša lahko naročnik odstopi od pogodbe.  
 

5. člen 
Izvajalec se zavezuje, da bo izvajal storitve, ki so predmet te pogodbe na poziv naročnika v rokih, ki so 
predpisani s pozitivnimi predpisi, izredno navedenimi v specifikaciji predmeta javnega naročila ali ki so glede 
na naravo storitve običajni.  
 
Izvajalec se obvezuje tudi: 
- da bo izvajal razpisane storitve v skladu s pravili stroke, slovenskimi in mednarodnimi standardi ter 
veljavnimi predpisi v RS in EU in v rokih, ki so predpisani s pozitivnimi predpisi ali ki so glede na naravo 
storitve običajni skladno z naročili naročnika; 
- da bo na zahtevo naročnika posredoval zbirne prikaze rezultatov izbranih opravljenih mikrobioloških 
preiskav v določenem obdobju. 
- 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, razen za epidemiološke potrebe; 
- da bo 2-krat letno (v 30-ih dneh po preteku šest mesečja) dostavil naročniku zbirni prikaz opravljenih 
storitev v obdobju, za katerega poroča (specificirano po šifri storitve, nazivu storitve, številu istovrstnih 
storitev, ceni storitve  in vrednosti istovrstnih storitev ter seštevek vseh točk in skupno vrednost opravljenih 
storitev v obdobju); 
- da bo v utemeljenih primerih in po predhodnem posvetu z naročnikom razširil obseg že naročenih preiskav 
v okviru dejanskih potreb; 
- da bo naročnika pisno obveščal o rezultatih naročenih storitev čimprej, najkasneje pa v 30-ih dneh; 
- da bo v primeru neustreznih rezultatov pri izvedbi storitev zdravstvenega nadzora in kemijskih preiskav 
naročniku nudil tudi svetovanje – pisni predlog ukrepov za izboljšanje stanja in za odpravo neskladja; 
- da se bo za vso pomoč in informacije, ki jih potrebuje od naročnika in za dostavo poročil in obvestil 
naročniku, obračal izključno na pooblaščeno osebo naročnika; 
 

6. 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 priložena specifikacija po vrstah zaračunanih 
posamičnih storitev (šifra storitve, naziv storitve, količina istovrstnih storitev, točkovna vrednost storitve, 
vsota zaračunanih točk za istovrstne storitve, vrednost točke in vrednost zaračunanih istovrstnih storitev).  
Računu morajo biti priloženi spremni listi (za storitve iz sklopa 2), iz katerih mora biti razvidno:  opravljene 
storitve, ki so zajete v računu, šifra, vrsta in število opravljenih preiskav za posamezno storitev, točkovna 
vrednost posamezne preiskave, vsota točk vseh preiskav za določeno storitev.  
Računu morajo biti priložene naročilnice (za storitve iz sklopa 1) za vse storitve, ki so zajete v računu; 
 
 

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

8. 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.   
     
 

9.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. 
 

10 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. 
 

11. 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. 
 

12. člen 
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe ali razveze te 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.  
 

13. 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. 
 

14. 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 
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dejavnosti, ki je predmet okvirnega sporazuma.  

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 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva), 
izvajalec  2 (dva)  izvoda. 
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 
 

 

 
 


