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NAROČNIK 

Naziv in sedež 

Zdravstveni dom Kočevje 

Roška cesta 18 

1330 Kočevje 

ID št. za DDV 55897550 

Matična številka 5170001 

Transakcijski račun SI56 0124 8603 0920 930 

Telefon  

E-pošta  

Skrbnik okvirnega 

sporazuma 
 

Podpisnik Polona Vidič Hudobivnik, direktorica 

in 

PONUDNIK/STRAN

KA OKVIRNEGA 

SPORAZUMA/ 

IZVAJALEC 

Poslovodeči partner Partner 2 Partner X 

Naziv in sedež 
Herbby d.o.o, Grič cesta 
IV/6 1310 Ribnica 

Herbby d.o.o, Grič cesta 
IV/6 1310 Ribnica 

/ 

ID št. za DDV 70909741 70909741 / 

Matična številka 5412960 5412960 / 

Transakcijski račun 
SI56 023201001 2113 

219 

SI56 023201001 2113 

219 
/ 

Telefon 031-444-555 051-321-555 / 

E-pošta info@herbby.si info@herbby.si / 

Skrbnik okvirnega 

sporazuma 
Boris Oblak                   Boštjan Oblak 

Podpisnik Boris Oblak                   Boštjan Oblak 

sklepata 

OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU DIALIZNIH, NENUJNIH IN 

SANITETNIH PREVOZOV 

 številka <številka okvirnega sporazuma> 

1. člen 

PODLAGA OKVIRNEGA SPORAZUMA 

Oznaka javnega naročila, ki je podlaga za 

sklenitev okvirnega sporazuma 
JN 2 - 2019 , objava na portalu e-naročanje dne 
10.10.2019 pod številko JN 007079/2019-W01. 

2. člen 

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA 
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1) Predmet okvirnega sporazuma je izvajanje dializnih, nenujnih in sanitetnih prevozov, ki 

obsega: 

- reševalne prevoze na dializo in z dialize - izvedba celotnega programa, ki ga ima 

naročnik dogovorjenega s Pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije (ZZZS); 

- nenujne reševalne prevoze s spremstvom – glede na potrebe in naročilo naročnika; 

- sanitetne prevoze - glede na potrebe in naročilo naročnika. 

2) Vsi prevozi se izvajajo na relaciji kraj bivanja pacienta – dializni center oziroma kraj 

napotitve pacienta – kraj bivanja pacienta, oziroma skladno z vsakokratnim naročilom 

naročnika. 

3) Izvajalec mora pri izvajanju prevozov izpolnjevati in upoštevati vsa določila veljavnih 

predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila in razpolagati z voznim parkom 

in delavci, ki izpolnjujejo vse pogoje in zahteve, določene v Pravilniku o prevozih pacientov 

(Uradni list RS, št. 107/09, 31/10 in 81/15; v nadaljevanju: Pravilnik). 

3. člen 

KOLIČINE, CENE IN IZVEDBENI POGOJI 

CENA 
 

Postavka EM 

Okvirno 

število 

km/leto 

Cena 

določena s 

strani ZZZS 

v EUR/km 

(na dan 

1.10.2019) 

Izhodiščna 

cena za 

obračun v 

EUR/km* 

Ponujen 

popust v 

%** 

(zaokrožen na 

dve decimalki 

xx,xx%) 

1. Prevozi na in z dialize km 150.000 0,57 0,57 0,48 

2. Nenujni reševalni prevozi s 

spremstvom 
km 150.000 0,97 0,87 0,74 

3. Sanitetni prevozi km 50.000 0,48 0,43 0,37 

 

* izhodiščno ceno za obračun v postavkah št. 2 in št. 3 predstavlja cena/km določena s 

strani ZZZS, znižana za 10%, ker naročnik za postavki št. 2 in št. 3, prejme od 

zavarovalnice povrnjeno le 90% cene določene s strani ZZZS, ker naročnik naroča le 

prevoze nad planom, priznanim s strani ZZZS, posledično izhodiščno ceno za obračun za 

postavki št. 2 in št. 3, predstavlja cena izračunana po formuli (cena ZZZS v EUR/km x 

0,90). 

**OPOZORILO: Ponudnik mora enak % popusta ponuditi pri vseh treh vrstah prevozov. 

Ponudnik mora ponuditi vsaj 15% popusta na izhodiščno ceno za obračun v EUR/km.  

V primeru, da ponudnik ponudi za posamezno vrsto prevoza različne % popusta ali 

popust nižji od 15%, bo naročnik takšno ponudbo izločil.  

 

1) Ocenjena skupna pogodbena vrednost za obdobje enega (1) leta je 215.000 EUR brez 

DDV. 
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2) Natančna količina oz. število prevozov v trenutku sklepanja okvirnega sporazuma 

objektivno ni neugotovljiva. Naročnik se z okvirnim sporazumom zavezuje, da bo v 

primeru, če bo naročal storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, te storitve 

naročal pri izbranem izvajalcu. 

3) Število prevozov, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, je odvisno od dejanskih potreb 

naročnika, Splošnega dogovora (ZZZS) in veljavnih predpisov, ki urejajo prevoze 

pacientov, ki so predmet tega okvirnega sporazuma. 

4) Izvajalec se zavezuje, da bo prevoze, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, naročniku 

zaračunaval po vsakokratni veljavni ceni za 1 km, ki jo prizna ZZZS, za posamezno vrsto 

prevoza, znižano za % ponujenega popusta (popust je fiksen za celotno obdobje 

veljavnosti okvirnega sporazuma). 

5) Storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, so skladno s 15. točko prvega odstavka 

42. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 

prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15 in 77/18; v nadaljevanju: 

ZDDV-1), oproščena plačila DDV. 

Lokacija realizacije Skladno s posameznim naročilom. 

Način realizacije 

Izvedba Sprememba cen 

Na enoto. 

Cene za kilometer za posamezno 

vrsto prevoza se usklajujejo 

skladno s spremembo cen, ki jih za 

prevoze, ki so predmet tega 

okvirnega sporazuma, priznavata 

naročniku ZZZS in zavarovalnica. 

Če ZZZS ali zavarovalnica spremeni 

cene za kilometer, se ob 

vsakokratni spremembi upošteva % 

ponujenega popusta.  

 

V primeru, da ZZZS ali 

zavarovalnica spremeni ceno/km 

konec leta za nazaj, se ob koncu 

leta, pri zadnjem računu za tekoče 

leto, opravi poračun glede 

spremembe veljavne cene/km. 

Način plačila in 

plačilni rok 

Izvajalec obračunava prevoze, opravljene na podlagi Naloga za 

prevoz, skladno z veljavnimi navodili ZZZS. 

Izvajalec za izvedene storitve izstavlja mesečne račune izključno v 

predpisani elektronski obliki (eRačun), in sicer najkasneje do 8. v 

mesecu za pretekli mesec.  

Izvajalec računu priloži specifikacijo opravljenih storitev, ki omogoča 

naročniku nadzor nad opravljenimi prevozi in je podlaga za izstavitev 

računa. 

Plačilni rok: 30. dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa, 

ki ni zavrnjen v roku osmih dni od prejema. 

Način financiranja 
Način financiranja je opredeljen v Splošnem dogovoru (SD): 

- dializni prevozi: 100% od vseh prevoženih km (ne glede na višino 
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dogovorjenega programa z ZZSS) prejme naročnik sredstva od 

ZZZS; 

- nenujni prevozi s spremstvom: 10% od km dogovorjenih s 

programom z ZZZS naročnik prejme od ZZZS (v primeru, da je več 

km kot je dogovorjeno s pogodbo z ZZZS, naročnik ne prejme od 

ZZZS plačila, kar mora upoštevati tudi izvajalec), 90% od vseh 

prevoženih km (ne glede na višino dogovorjenega programa z 

ZZZS) prejme naročnik od zavarovalnice; 

- sanitetni prevozi: 10% od km dogovorjenih s programom z ZZZS 

naročnik prejme od ZZZS (v primeru, da je več km kot je 

dogovorjeno s pogodbo z ZZZS, naročnik ne prejme od ZZZS 

plačila, kar mora upoštevati tudi izvajalec), 90% od vseh 

prevoženih km (ne glede na višino dogovorjenega programa z 

ZZZS) prejme naročnik od zavarovalnice. 

V primeru preseganja pogodbeno dogovorjenega obsega programa 

nenujnih reševalnih prevozov z ZZZS, izvajalec izjavlja, da je 

seznanjen, da v tem primeru zavarovalnica glede na preseganje plača 

90% in se obvezuje, da bo to upošteval pri izstavitvi računa. 

Naročanje in 

pooblaščeni 

predstavniki strank 

za naročanje 

Na strani naročnika Na strani izvajalca 

Ime in priimek: 

Tel. št.: 

E-pošta: 

Ime in priimek: Boris Oblak 

Tel. št.: 031-444-555 

E-pošta: info@herbby.si 

 

Oddaja del podizvajalcem 

 DA         NE 

V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi  sklenil 

pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. 

Eventuelna neposredna plačila podizvajalcem se uredijo z asignacijo. Če podizvajalec ne zahteva 

neposrednega plačila mora (glavni) izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa 

oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel 

plačilo. Izvajalec mora za vsako zamenjavo podizvajalca pridobiti predhodno soglasje naročnika. 

Št. 

Podizvajalec 

(naziv in sedež, 

zakoniti 

zastopnik) 

Kontaktni podatki Opis del 

Delež oddanih 

del v % od 

celote 

1 / / / / 

2 / / / / 

4. člen 

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

1) Naročnik se obvezuje, da bo: 

 izpolnil vse predvidene obveznosti v roku in na predviden način; 

 zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov; 
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 pisno obveščal izvajalca o ugotovljenih napakah oziroma problemih; 

 v primeru kakršnih koli sprememb pri izvajanju prevozov, o tem pravočasno 

obvestil izvajalca; 

 plačal naročene in izvršene storitve v dogovorjenem roku. 

2) Izvajalec se obvezuje, da bo: 

 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; 

 zagotavljal izvajanje dializnih, nenujnih in sanitetnih prevozov vse dni v letu; 

 paciente prepeljal od kraja bivanja do dializnega centra in nazaj domov oz. skladno 

z Nalogom za prevoz, ki ga bo prejel s strani naročnika; 

 v času izvajanja prevoza pacienta, za katerega je dobil nalog naročnika, ne bo 

sprejemal drugih pacientov ali oseb, razen v primeru, da naročnik s tem soglaša; 

 za dializne prevoze zagotovil, da je pacient v dializnem centru vsaj 15 minut pred 

začetkom terapije, po končani dializi pa ga mora čim prej in ne pozneje kot v 30-ih 

minutah prevzeti v dializnem centru; 

 nenujne reševalne prevoze opravil glede na prejet Nalog za prevoz s strani 

naročnika; paciente bo prevzel na kraju bivanja ali na lokaciji naročnika in ga 

prepeljal do naročene lokacije izvajalca zdravstvene storitve, ga na navedeni lokaciji 

po zaključku tudi prevzel, v najkrajšem možnem času in ne pozneje kot v 30-ih 

minutah po zaključku, in ga odpeljal nazaj domov oz. glede na naročeno lokacijo; 

 opravil prevoz na podlagi naročila naročnika, ki bo izvajalcu pravočasno predložil 

pravilno izpolnjen predpisan obrazec (Nalog za prevoz), potrjen s strani 

pooblaščene osebe naročnika in listino, če je taka listina predpisana, iz katere bodo 

razvidni dnevi oziroma termini izvajanja zdravstvene storitve pri izvajalcu 

zdravstvene storitve; 

 posredoval razpored prevozov dializnih bolnikov na in z dialize in vse druge 

razpoložljive podatke v zvezi z izvajanjem prevozov v dogovorjeni obliki, kot in 

kadar jih bo zahteval naročnik;  

 Naloge za prevoz dostavil naročniku najpozneje vsak ponedeljek tekočega tedna za 

pretekli teden (kontaktna oseba na strani naročnika: Petra Zdravič); drugačen način 

dostave nalogov za prevoz je mogoč samo v primeru naročnikovega pisnega 

soglasja – v primeru, da izvajalec ne dostavlja nalogov, skladno s tem okvirnim 

sporazumom, ima naročnik pravico nalog zavrniti in odpovedati okvirni sporazum; 

 prevoze pacientov opravljal z reševalnimi vozili in sanitetnimi vozili, navedenimi v 

ponudbi (Seznam vozil je priloga tega okvirnega sporazuma), ki izpolnjujejo vse 

tehnične zahteve, določene s Pravilnikom in drugimi predpisi, veljavnimi v času 

trajanja tega okvirnega sporazuma;  

 v primeru zamenjave vozila ali uporabe drugega vozila, kot je naveden v ponudbi, 

mora drugo vozilo v celoti izpolnjevati vse tehnične zahteve, določene s Pravilnikom 

in drugimi predpisi, veljavnimi v času trajanja tega okvirnega sporazuma; 

 v primeru zamenjave oz. spremembe vozila, naročnika obvestil najpozneje v roku 

treh delovnih dneh pred zamenjavo vozila, ter naročniku sporočil znamko in tip 

vozila, letnik izdelave vozila, registrsko številko, opremljenost in predložil kopijo 

veljavnega prometnega dovoljenja; 
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 izvajal prevoze z vozili v tehnično brezhibnem stanju, ki bodo redno servisirana in 

redno čiščena; 

 v primeru okvare vozila zagotovil nadomestno vozilo, ki izpolnjuje vse tehnične 

zahteve, določene s Pravilnikom in drugimi predpisi, veljavnimi v času trajanja tega 

okvirnega sporazuma, za nemoten prevoz pacientov, na lastne stroške; če se vozilo 

okvari med vožnjo, mora izvajalec izvršiti zamenjavo vozila na lastne stroške, v čim 

krajšem možnem času; 

 zagotovil varen in čim manj obremenjujoč prevoz vseh pacientov; 

 prevoz pacientov opravljal z za to usposobljenimi vozniki, z najmanj tremi leti 

delovnih izkušenj, ki izpolnjujejo pogoje za nenujne reševalne prevoze in sanitetne 

prevoze, skladno s Pravilnikom in drugimi predpisi, veljavnimi v času trajanja tega 

okvirnega sporazuma, navedenimi v ponudbi (Seznam voznikov je priloga okvirnega 

sporazuma);  

 v primeru zamenjave kateregakoli od delavcev, o nameravani zamenjavi pisno 

obvestil naročnika najmanj tri delovne dni pred zamenjavo in delavca nadomestil z 

novim delavcem, ki mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika, navedene v 

razpisni dokumentaciji in veljavnimi predpisi, ki urejajo področje prevozov 

pacientov, ter predložil dokazilo, da je delavec v rednem delovnem razmerju in 

kopijo veljavnega vozniškega dovoljenja; 

 do pacientov vljuden in jim pomagal pri vstopanju in izstopanju iz vozila ter bo nudil 

pacientom pomoč, dokler pacienta ne prevzame zdravstveno osebje; enako bo 

ukrepal tudi po opravljenem zdravljenju oz. prevozu pacientov do njihovih bivališč 

ali do naslova naročnika; 

 takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile 

kvalitetno in pravilno izvedbo storitev; 

 storitve prevozov opravljal sam, s svojimi vozili in s svojimi redno zaposlenimi 

delavci – do spremembe prijavljenih kadrov ali podizvajalcev lahko pride le po 

predhodnem pisnem soglasju naročnika; 

 omogočal ustrezen nadzor naročniku. 

3) Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni 

kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik izvede kritni kup, razdre 

okvirni sporazum, uveljavi finančno zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 

v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino. 

4) Izvajalec za prevoz pacientov ne sme uporabljati osebnih vozil, razen v izjemnih primerih 

(višja sila), če ni z veljavnimi predpisi določeno drugače in po predhodnem soglasju 

naročnika. 

5) V primeru prejema pritožbe pacienta v zvezi s prevozom ali v primeru nekvalitetnega 

opravljanja prevozov, v nasprotju z zahtevami naročnika, ima naročnik pravico do 

reklamacije. Vsako prejeto reklamacijo je izvajalec dolžan obravnavati in o njeni rešitvi 

pisno, najpozneje v roku treh delovnih dni, obvestiti naročnika. Stroške reklamacije krije 

izvajalec.  

Če izvajalec ne reši reklamacije in naročnika ne obvesti o njeni rešitvi oziroma v primeru, 

če se pritožbe pacientov v zvezi s prevozom ponavljajo, se to šteje za hujšo kršitev tega 

okvirnega sporazuma, zaradi katere lahko naročnik odstopi do tega okvirnega sporazuma. 

6) Naročnik ima pravico kadarkoli preveriti izvajanje prevozov, in sicer z ogledom voznega 

parka in ugotavljanjem skladnosti le-tega s ponudbo in tem okvirnim sporazumom oziroma 

s preverjanjem podatkov o delavcih, ki izvajajo prevoze, ki so predmet tega okvirnega 
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sporazuma.  

V primeru, da naročnik pri preverjanju izvajanja prevozov, ki so predmet tega okvirnega 

sporazuma, ugotovi, da izvajalec izvaja prevoze z vozili, ki niso navedeni v prilogi tega 

okvirnega sporazuma in ne ustrezajo tehničnim zahtevam, ali v primeru, da ugotovi, da 

izvajalec izvaja prevoze z delavci, ki niso navedeni v prilogi tega okvirnega sporazuma, se 

to šteje za hujšo kršitev tega okvirnega sporazuma, zaradi katere lahko naročnik odstopi 

do tega okvirnega sporazuma. 

Za hujšo kršitev tega okvirnega sporazuma, zaradi katere lahko naročnik odstopi do tega 

okvirnega sporazuma, šteje tudi izvajanje nenujnih prevozov brez spremstva, če je 

zahtevan nenujni prevoz s spremstvom.   

7) Za potrebe izvajanje tega okvirnega sporazuma pogodbeni stranki uporabljata elektronsko 

komunikacijo (v okvirnem sporazumu 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 

ZAVAROVANJE, ODGVORONOST ZA ŠKODO IN POGODBENA KAZEN 

1) Izvajalec jamči, da ima sklenjeno zavarovanje za odgovornost za dejavnost, ki je predmet 

tega okvirnega sporazuma in jo bo imel sklenjeno ves čas trajanja tega okvirnega 

sporazuma (na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan izročiti kopijo zavarovalne police za 

odgovornost za dejavnost). 

2) Izvajalec je dolžan poravnati škodo, ki bi nastala v zvezi z izvajalčevo dejavnostjo po tem 

okvirnem sporazumu naročniku ali tretji osebi. Povračilo tako nastale škode bo naročnik 

uveljavljal po splošnih načelih odškodnine odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja kazni 

po tem okvirnem sporazumu. 

3) V primeru, da izvajalec povzroči škodo pacientu ali tretji osebi, jo je dolžan sam povrniti in 

iz tega naslova naročnik nima nobenih obveznosti. 

4) Izvajalec je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v primeru neizpolnjevanja 

obveznosti iz tega okvirnega sporazuma, in sicer: 

- trikratno vrednost storitve, ki jo je izvajalec omogočil ali omejil pacientu v nasprotju 

s predpisi (če je omogoči uveljavljanje pravic pacientom v breme naročnika, ki jim 

po predpisih ne pripadajo ali jim te pravice neupravičeno omejil); 

- petkratno vrednost obračunanih prevozov, ki niso bili opravljeni. 

5) V primeru, da izvajalec zamuja z izvedbo storitev, v nasprotju z zahtevami ZZZS, iz 

razlogov, ki niso na strani naročnika ter ne gre za opravičeno zamudo, je dolžan plačati 

pogodbeno kazen, in sicer v višini 5 % vrednosti posameznega naročila v EUR brez DDV za 

vsak dan zamude (max. 5% vrednosti skupne pogodbene vrednosti v EUR brez DDV). 

6) Če izvajalec zamuja z izvedbo toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba 

izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške 

zamudnika (pri tem uporabi dano zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti), 

lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre okvirni sporazum. 

7) Pogodbena kazen ali kritje nadomestne storitve se obračuna pri naslednjih izplačilih 

izvajalcu. 

8) 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. 
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6. 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 okvirnega 

sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti, pri tem okvara vozila 

ne šteje za višjo silo. 

2) Če nastopijo primeri višje sile oziroma okoliščine, na katere izvajalec ne more vplivati, in 

povzročijo zamudi oziroma izpad vozila, se izvajalec obvezuje, da bo ukrenil vse, kar 

okoliščine dopuščajo, da pacienti ne bi bili prikrajšani za potrebno zdravstveno pomoč in 

zagotoviti prevoz pacientov. 

3) Izvajalec je v primeru višje sile dolžan takoj obvestiti naročnika in obrazložiti razlog višje 

sile oziroma nastale okoliščine. 

4) Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz 

razlogov, ki so izven njenega nadzora.  

7.  člen 

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

1) Izvajalec mora najkasneje v desetih dneh od prejema izvoda podpisanega okvirnega 

sporazuma s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma, naročniku 

izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: 

Vrsta zavarovanja Vrednost in valuta 
Veljavnost 

(od / do) 

Podpisana in žigosana bianco menica 

skupaj s pooblastilom za izpolnitev ali 

poroštvo. 

10% skupne pogodbene 

vrednosti v EUR brez 

DDV 
 

od začetka veljavnosti 

okvirnega sporazuma 

do konca veljavnosti 

okvirnega sporazuma   

2) Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči v naslednjih primerih: 

 če izvajalec storitve ne opravlja v skladu z zahtevami okvirnega sporazuma; 

 če naročnik razdre okvirni sporazum zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca; 

 če izvajalec objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj; 

 če izvajalec krši zaupnost podatkov; 

 če izvajalec brez dogovora z naročnikom odstopi od okvirnega sporazuma in razlogi 

za to niso na naročnikovi strani. 

3) Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa 

izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri 

dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo. 

4) Če naročnikova škoda presega znesek finančnega zavarovanja, lahko naročnik zahteva 

razliko povrnitve nastale škode od izvajalca v celoti. 

8. člen 

POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNI PODATKI 

1) Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke varovali v skladu z določili tega 

okvirnega sporazuma in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 
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2) Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo tega 

okvirnega sporazuma, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse 

podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega 

sporazuma. 

3) Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z 

zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti. 

4) Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku 

zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z 

izvajanjem del iz tega okvirnega sporazuma. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika 

nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z 

določbami tega okvirnega sporazuma. 

5) Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti 

enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik. 

6) Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja okvirnega sporazuma, 

kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, osebnih 

ali drugih občutljivih oziroma zaupnih podatkov naročnika, je izvajalec naročniku 

odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba 

podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev. 

7) Naročnik lahko pri izvedbi del na lokaciji od delavcev izvajalca zahteva, da izkažejo 

seznanjenost z vsebino iz prvega odstavka tega člena. Delavec mora pri takem delu imeti 

pri sebi ustrezno pooblastilo izvajalca, da lahko opravlja delo na lokaciji, kjer obstaja 

verjetnost, da bo prišel v stik z zaupnimi podatki. 

9. člen 

KONČNE DOLOČBE 

1) Okvirni sporazum, 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 ničen. 

2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in 

podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb tega okvirnega sporazuma je ali 

postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z 

veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba. 

3) Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s tem okvirnim 

sporazumom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja in drugi 

predpisi, ki urejajo pogodbene odnose. 

4) S podpisom tega okvirnega sporazuma se izvajalec strinja z objavo tega okvirnega 

sporazuma in javno dostopnih informacij javnega značaja iz tega sporazuma na 

nacionalnem portalu, namenjenem objavam o javnih naročilih, skladno z določbami 
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zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in določbami pravilnika, ki ureja 

objave pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev. 

5) Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz tega okvirnega sporazuma 

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 okvirnega sporazuma odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu 

naročnika. 

6) Okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik 

seznanjen, da je: 

 sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 

3. člena ZJN-3 s strani izvajalca okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila ali 

njegovega podizvajalca; 

 pristojni državni organ pri izvajalcu okvirnega sporazuma ali njegovem podizvajalcu 

v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s 

plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb 

civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z 

zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več 

pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.  

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka 

veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s 

podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne 

nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem 

sklenitve novega okvirnega sporazuma ali pogodbe o izvedbi javnega naročila. 

Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se 

šteje, da je okvirni sporazum razvezan trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 

7) Okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se v primeru izpolnitve okoliščin 

iz drugega odstavka 67.a člena ZJN-3A ter ob upoštevanju četrtega odstavka istega člena, 

uresniči trideseti dan po izvedenem preverjanju o izpolnitvi okoliščin iz drugega odstavka 

67.a člena ZJN-3A. 

8) Okvirni sporazum je sestavljen v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 

po en izvod. 

Začetek veljavnosti Konec veljavnosti 

Z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank. 

Eno (1) leto od sklenitve okvirnega sporazuma 

oz. do porabe naročnikovih zagotovljenih 

finančnih sredstev. 

Predčasna odpoved okvirnega sporazuma 

Razlogi Odpoved velja 

1. Naročnik uveljavi finančno zavarovanje za 

dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
1. Z dnem unovčenja finančnega zavarovanja. 

2. Neutemeljena zavrnitev naročila s strani 

izvajalca, odstopanje od naročenega načina 

izvedbe ali nekvalitetno oziroma nepravilno 

opravljena storitev. 

Ad 2, 3, 4, 5) Z dnem, ko izvajalec prejme 

obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma. 
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3. Zamuda izvajalca ali napake pri izvedbi, ki 

bistveno zmanjšajo pomen posla. 

4. Izvajalec ne upošteva reklamacij naročnika 

5. V primerih določenih v 96. členu ZJN-3. 

6. Če naročnik za tekoče leto nima 

zagotovljenih finančnih sredstev. 
7. 2 meseca od prejema pisnega obvestila. 

7. Če naročnik preneha opravljati storitve, ki 

so predmet okvirnega sporazuma (nima 

več pogodbeno dogovorjenega programa z 

ZZZS) 

8. 3 mesece od prejema pisnega obvestila. 

8. Če naročnik ali njegov pooblaščenec izvede 

novo javno naročilo z istovrstnega 

področja, ali organ, pooblaščen za izvedbo 

skupnega javnega naročila za to področje, 

izvede javno naročilo, ki je po veljavni 

zakonodaji obvezujoče za naročnika. 

9. Z dnem pravnomočnosti novega javnega 

naročila. 

9. Če naročnik ne poravna zapadlih 

obveznosti. 

10. Po preteku 30 dni od obvestila 

naročniku. 

10. 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 tega sporazuma 

in nastalo škodo. 

11. Z dnem, ko nasprotna stranka prejme 

obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma. 

11. Dogovorno med obema strankama. 
12. Po poravnavi medsebojnih obveznosti iz 

okvirnega sporazuma. 

 

PRILOGE OKVIRNEGA SPORAZUMA 

1.  Seznam vozil 

2.  Seznam voznikov 

3.  Garancijski dokumenti (Finančno zavarovanje, ki ga v originalu hrani naročnik) 

 

 

Naročnik  
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sporazuma/Izvajalec 

Zdravstveni dom Kočevje 

Roška cesta 18 
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Herbby, d.o.o 

Grič cesta IV/6 
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Podpisnik: Polona Vidič Hudobivnik, 

direktorica 
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