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Telefon  
E-pošta  
Skrbnik pogodbe  
Podpisnik  

 
sklepata 

POGODBO O SODELOVANJU V OKVIRU PROJEKTA BH številka <številka pogodbe> 
 1. člen 

PODLAGA POGODBE 
Oznaka javnega naročila, ki je podlaga za sklenitev pogodbe 16K130218 

 2. člen 
PREDMET POGODBE 

1) Predmet pogodbe je sodelovanje pri pilotni izvedbi nove klinične poti za obravnavo pacientov z bolečino v hrbtu v javnozdravstvenem sistemu ter obsega:  
- udeležbo sodelujočih strokovnjakov na izobraževanju o predlogu nove klinične poti, - udeležbo zahtevanih sodelujočih strokovnjakov na izobraževanju o kronični 
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bolečini, - upoštevanje smernic nove klinične poti pri delu s pacienti z bolečino v hrbtu, - zagotovitev fizioterapevta, ki bo v obsegu polnega delovnega časa za čas trajanja pilotnega projekta opravljal storitve nove klinične poti (triažni fizioterapevt), - sodelovanje osebja v centru za krepitev zdravja, ki bo sodelovalo pri razvoju preventivnih programov in jih izvajalo, - zagotovitev podatkov o pacientih z bolečino v hrbtu, - sodelovanje pri zbiranju podatkov o novi klinični poti, - mesečno evalvacijo nove klinične poti, - zagotovitev informacijske podpore, - udeležbo na delovnih sestankih po potrebi.   2) Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta pogodbe so opredeljeni v obrazcu Specifikacije, ki je priloga pogodbe. 
 

3) Naložbo financira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.  
 

3. člen 
KOLIČINE, CENE IN IZVEDBENI POGOJI 

CENA 
 

Postavka Pogoj1 
Količina 
(min–max) 

Enota Cena na enoto v EUR brez DDV 

Skupni znesek za minimalno– maksimalno količino in ceno v EUR brez DDV 

1. Delo 1 triažnega fizioterapevta, 1 informatika, 4 sodelujočih v CKZ 

Kontinuirano sodelovanje v času trajanja pilota, v skladu z navodili naročnika 
1 kom 22.240,00 € 22.240,00 € 

2. Delo fizioterapevtov 

Kontinuirano sodelovanje v času trajanja pilota, v skladu z navodili naročnika 
1–3  oseba 800,00 € 800,00 €–2.400,00 € 

                                                           1 Tu navedeni pogoji so natančneje opredeljeni v obrazcu Specifikacije, ki je priloga pogodbe. 
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3. Delo ambulante družinske medicine 

Kontinuirano sodelovanje v času trajanja pilota, v skladu z navodili naročnika 
6 št. ambulant 480,00 € 3.840,00 € 

4. Dodatne storitve spec. MDPŠ 

Opravljene storitve v skladu z navodili naročnika 
0–240 storitev 30,00 € 0 €–7.200,00 € 

5. Izobraževanje iz kronične bolečine 

100% udeležba posameznega strokovnjaka, za katerega je udeležba predvidena 

18–23 št. udeležencev 60,00 € 1.080 €–1.380,00 € 

SKUPAJ minimalni–maksimalni znesek v EUR brez DDV  27.960,00 €– 37.060,00 € 
 

Vrednost DDV Storitve so oproščene plačila DDV. 
 
Naročnik ima za izvedbo naročila omejena zagotovljena sredstva po višini in časovni razpoložljivosti.  
Iz tega razloga je naročnik za posamezno postavko oz. skupino postavk določil višino zagotovljenih sredstev oz. ceno, ki je zanj še sprejemljiva (Cena na enoto, vpisane v zgornji tabeli). 
Prijavitelji lahko ponudijo izvedbo storitev v obsegu med minimalno in maksimalno količino (Količina  (min – max), vpisana v zgornji tabeli) za najvišjo sprejemljivo ceno postavke (Cena na enoto, vpisana v zgornji tabeli). 
Naročnik bo plačilo izvedel v skladu s ponujeno ceno in realiziranim obsegom opravljenega dela s strani ponudnika. V primeru, da bo realizacija za posamezno postavko manjša od minimalnega obsega dela, navedenega v zgornji tabeli, si naročnik pridržuje pravico, da omenjene postavke ponudniku ne plača.  
V primeru, da ponujena cena postavke oz. skupine postavk presega najvišjo sprejemljivo ceno, določeno s strani naročnika, bo taka prijava zavrnjena.     
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Naročnik si pridržuje pravico, da za dodatne storitve z izvajalcem sklene aneks k pogodbi. 
 

Izvedba Način realizacije Na enoto 
Izvedbeni rok Skladno s časovnico iz obrazca Specifikacije in dodatnimi navodili naročnika. 

Način plačila in plačilni rok 

Izvajalec izstavi naročniku račun v predpisani elektronski obliki (eRačun) na podlagi poročila o opravljenih storitvah, ki ga predhodno potrdi naročnik.  
 
Račune izvajalec izstavlja po naslednji dinamiki:  
- 1. račun se izda do konca maja 2018 za obdobje od podpisa pogodbe do 30. 4. 2018, 
- 2. račun se izda do konca avgusta 2018 za obdobje 1. 5. 2018–31. 7. 2018, 
- 3. račun se izda do konca oktobra 2018 za obdobje 1. 8. 2018–30. 9. 2018, 
- zadnji račun se izda decembra 2018 za obdobje 1. 10. 2018 do izdaje računa. 
 
Na vsakem računu se obračuna:  
- ¼ zneska postavk 1–4 
Kotizacija za izobraževanje iz kronične bolečine (postavka 5) se obračuna na računu za obdobje, v katerem se bo delavnica izvedla, to je predvidoma na 1. računu. 
 
Pogoj za obračun zneska iz prve alineje (¼ zneska postavk 1–4):  
- Delo sodelujočih strokovnjakov je opravljeno po navodilih naročnika (kontinuirano sodelovanje, uspešne obravnave, dosežen zahtevan obseg dela), kot je to opredeljeno v obrazcu Specifikacije, ki so priloga te pogodbe. 
Pogoj za obračun zneska postavke 5: 
- izvajalec je zagotovil 100% zahtevano udeležbo na izobraževanju iz kronične bolečine 

Če je udeležba strokovnjakov manjša od zahtevane, naročnik upoštevaje razlog in obseg odsotnosti presodi kakšen pomen ima to za kakovost izvajanih programov in na podlagi tega odloči, če bo program plačan v celoti, delno, ali sploh ne bo plačan.  
 Plačilni rok:  
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30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa, ki ni zavrnjen v roku osmih dni od prejema. 
Na strani naročnika Na strani izvajalca  

Pooblaščeni predstavniki strank  Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: 
Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: 

  4. člen 
IZVEDBA IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

1) S to pogodbo se izvajalec zaveže z naročnikom sodelovati pri pilotnem projektu BH ter opraviti v pogodbi določene storitve, naročnik pa mu bo za to plačal pogodbeno ceno navedeno v tej pogodbi.  
2) Storitve, ki so predmet pogodbe, opravi izvajalec v skladu z navodili naročnika in s specifikacijami, opisanimi v obrazcu Specifikacije, ki so priloga te pogodbe. 
3) Način izvedbe storitev sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga ne določi naročnik, če ni določen v specifikacijah ali če iz vsebine in namena naročila ne izhaja kaj drugega. 
4) Naročnik se obvezuje, da bo: 

 izpolnil vse predvidene obveznosti v roku in na predviden način, 
 zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov, 
 plačal naročene in izvršene storitve v dogovorjenem roku. 

5) Izvajalec se obvezuje, da bo: 
 zagotavljal vse potrebne strokovnjake, kot je to opredeljeno v Specifikacijah in Navodilih prijaviteljem; 
 zagotovil udeležbo strokovnjakov na izobraževanjih, kot je to opredeljeno v Specifikacijah, ki so priloga te pogodbe; 
 izvajal pilotne aktivnosti (upoštevanje nove klinične poti za obravnavo pacientov z bolečino v hrbtu) po navodilih naročnika in v obsegu, navedenem v Specifikacijah; 
 zagotavljal spremljanje učinkov nove klinične poti po navodilih naročnika; 
 zagotovil podatke o pacientih z bolečino v hrbtu, kot je to opredeljeno v Specifikacijah; 
 svoje naloge opravil strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka; 
 izvedel svoje pogodbene obveznosti po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika in v dogovorjenem roku; 
 takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo storitev; 
 v teku izvajanja pogodbe zagotavljal razpoložljivost ponujenih kadrovskih in organizacijskih resursov – do spremembe prijavljenih kadrov lahko pride le po predhodnem pisnem soglasju naročnika; 
 z naročnikom sodeloval ter na njegovo zahtevo nemudoma posredoval vso 
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dokumentacijo (finančno, pravno, vsebinsko-projektno …) in pojasnila; 
 omogočal ustrezen nadzor naročniku. 

 
6) Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik izvede kritni kup, razdre pogodbo, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino. 
7) Izvajalec potrjuje in jamči, da so naročnika ob prijavi seznanili z vsemi dejstvi in podatki, ki so jim bili znani ali bi jim morali biti znani in ki bi lahko vplivali na odločitev naročnika o sklenitvi pogodbe ter da so vsi podatki, ki so jih in ki jih bodo posredovali naročniku tekom izvajanja pilotnega projekta v zvezi s to pogodbo resnični in popolni, v nasprotnem primeru se to šteje kot hujša kršitev pogodbe. 
8) Za potrebe izvajanje te pogodbe pogodbeni stranki uporabljata elektronsko komunikacijo (v pogodbi navedeno e-pošto) in sta dolžni obe zagotoviti, da bodisi nasprotna stranka, bodisi nasprotni informacijski sistem potrdi vsak prejem tako dogovorjene poslovne komunikacije.  

 
5. člen 

NAČIN POROČANJA 
1) Izvajalec bo naročniku pisno poročal o izvajanju pilotnega projekta. Poročilo bo izpis vseh opravljenih aktivnosti. 

 
6. člen 

ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN 
1) V primeru, da izvajalec iz razlogov, ki niso na strani naročnika ter ne gre za opravičen izpad, ne izpolni vseh zahtevanih obveznosti, si naročnik v primeru neizpolnjenega pogoja posamezne postavke pridržuje obračunati pogodbeno kazen v višini polovice cene na enoto (glej tabelo v 3. členu). 
2) Če izvajalec zamuja z izvedbo toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestne storitve naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo. 
3) Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno storitev se obračuna pri plačilu pogodbene cene. 
4) Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. 

 
7. člen 

VIŠJA SILA 
1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. 
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2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te. 
3) Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora. 

 
8. člen 

VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI 
1) Stranki sta sporazumni, da vsi podatki in informacije na podlagi te pogodbe predstavljajo poslovno skrivnost, razen tistih, za katere zakon izrecno določa, da ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti, in se zavezujeta, da bosta vse podatke in informacije skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe. 
2) Izvajalec  se posebej zavezuje, da bo vsa dokumentacija, ki bi jo prejel ali bo dana na vpogled njegovim uslužbencem s strani naročnika ter vse ustne ali drugače pridobljene informacije, ki jih bo izvajalec  prejel v okviru izvajanja te pogodbe, uporabljene izključno za izvajanje aktivnosti po pogodbi in da v nobenem primeru ne bo omogočen vpogled tretjim osebam, prav tako pa se zavezuje, da njegovi zaposleni  ne bodo kopirali ali kakor koli drugače (ustno ali na drug način) širili pridobljenih informacij oziroma dokumentacije. 
3) Obveznost varovanja podatkov in informacij oziroma poslovne skrivnosti se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti oziroma zaupnosti podatkov in informacij, je izvajalec odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. 
4) Pogodbene stranke se strinjajo, da lahko naročnik za namene obdelave podatkov in 

analitične potrebe uporablja dokumentacijo, ki jo je pridobil izvajalec. 
 

9. člen 
KONČNE DOLOČBE 

1) 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 v primeru citiranih ravnanj oziroma poskusa takšnih ravnanj nična. 

2) Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki so ga želele doseči stranke.  
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3) V primeru odstopa partnerja od te pogodbe lahko njegove izpadle aktivnosti prevzame drug partner. 
4) Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose. 
5) S podpisom te pogodbe se izvajalec strinja z objavo te pogodbe in javno dostopnih informacij javnega značaja iz te pogodbe na nacionalnem portalu, namenjenem objavam o javnih naročilih, skladno z določbami zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in določbami pravilnika, ki ureja objave pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev. 
6) Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika. 
7) Pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod. 

Začetek veljavnosti Konec veljavnosti 
Z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank. 31. 12. 2018 

Predčasna odpoved pogodbe 
Razlogi Odpoved velja 

1. Neutemeljena zavrnitev naročila s strani izvajalca, odstopanje od naročenega načina izvedbe ali nekvalitetno oziroma nepravilno opravljena storitev. 
2. Zamuda izvajalca ali napake pri izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen posla. 

Ad 1, 2) Z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe. 

3. Če naročnik nima zagotovljenih finančnih sredstev. Ad 3) 2 meseca od prejema pisnega obvestila. 
4. Zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo. 

Ad 4) Z dnem, ko nasprotna stranka prejme obvestilo o odpovedi pogodbe. 

5. Dogovorno med obema strankama. Ad 5) Po poravnavi medsebojnih obveznosti iz pogodbe. 
 

PRILOGE POGODBE 
1.  obrazec Specifikacije 
2.  obrazec Navodila prijaviteljem 
3.  vzorec Seznam strokovnjakov 
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Naročnik  Izvajalec  
Nacionalni inštitut za javno zdravje Trubarjeva cesta 2 1000 Ljubljana   
Ljubljana, dne                   , dne 
Podpisnik:    
   


