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Opomba: z oddajo ponudbe ponudnik potrjuje, da se strinja z vsebino  pogodbe        

                                                                                                  

VZOREC 

 

Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva c. 19a 2250 Ptuj, identifikacijska številka za DDV SI 30102090, matična 

številka 5502420, ki ga zastopa direktorica asist. Metka Petek Uhan, dr. med. spec., kot naročnik 

 

in 

 

_________________________, identifikacijska številka za DDV ______________, matična številka 

___________ , ki ga zastopa _____________________-  kot izvajalec 

 

sklepata  

                                          POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ZDRAVIL 

 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu  s 47. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-

3 (Ur. list RS 91/15, s spremembami in dopolnitvami)  izvedel JN po postopku NMV za  sukcesivno 

dobavo zdravil , ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne _______ pod št.: JN_____________. 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi ponudbe z 

dne _______. 

Stranki  pogodbe sta seznanjeni in soglašata, da lahko Zavod za blagovne rezerve od javnih 

zdravstvenih zavodov zahteva odkup zdravil pred potekom roka trajanja. Naročnik lahko kljub 

izvedenemu javnemu naročilu, če je temu zavezan po sklepu Vlade, odkupi od Zavoda za blagovne 

rezerve posamezna zdravila, vendar ne po višji ceni posameznega zdravila, kot velja po tej pogodbi. 

 

 

VELJAVNOST  

 

2. člen 

Pogodba  traja 1 leto. S pogodbo se stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih dobave zdravil 

za potrebe Zdravstvenega doma Ptuj. 

 

Naročnik lahko prekine  pogodbo zaradi naslednjih razlogov: 

- če izvede novo javno naročilo z istovrstnega področja, pri čemer sporazum preneha veljati z 

dnem pravnomočnosti novega javnega naročila;  

- zaradi nekvalitete, zamud pri dostavi oz. zaradi odstopanja od   načina izvajanja določenega v 

razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del sporazuma,   se sporazum prekine z dnem obvestila 

o prenehanju; 

 

RAZVEZNI POGOJ 

 

Pogodba preneha veljati,  če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo 

kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3  s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega 

naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri 

izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe 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 

pogodbe 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 pogodba razvezana z 
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dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila. naročnik . Če naročnik v zakonskem roku ne 

začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve 

s kršitvijo 

 

PREDMET  

3. člen 

Predmet  pogodbe je dobavljanje zdravil za potrebe ZD Ptuj  v obsegu, ki jih naročnik v trenutku 

sklenitve  pogodbe  ne more objektivno ugotoviti. V času izvajanja pogodbe bo naročnik naročil 

zdravila v obsegu, ki jih bo dejansko potreboval. 

Zdravila, ki so predmet dobav po tej pogodbi, so opredeljena v predračunu/specifikaciji, ki je sestavni 

del te pogodbe.. 

Naročnik si pridržuje naročati tudi druga zdravila, ki niso zajeta v predračunu in jih bo v času 

izvajanja  pogodbe  potreboval. Dobavitelj za ta zdravila zaračuna cene po svojem ceniku na dan 

dobave upoštevaje fiksni popust naveden na obrazcu ponudbe (*). 

Ocenjena vrednost pogodbe za obdobje enega leta je cca ________€ z DDV oz. _______€ brez DDV. 

 

DOLOČILA O PODIZVAJALCIH 

 

                                                                        4.člen 

 

Izvajalec bo  storitve izvedel v sodelovanju s podizvajalci navedenimi v ponudbi: 

 

V primeru nastopa s podizvajalci je obvezna sestavina tega sporazuma : 

1. vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,  

2. podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski 

račun),  

V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu 

obvezno  in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca 

V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalcem kateri zahteva neposredno plačilo, izvajalec  

pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje 

podizvajalcu kateri je  zahteval neposredno plačilo. Glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji mora 

priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Soglasje podizvajalca za neposredno 

plačilo je sestavni del te pogodbe. 

 

Če se po sklenitvi tega sporazuma zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim 

podizvajalcem, mora ponudnik naročniku  v 5 dneh po spremembi predložiti:  

1.   svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 

2.   pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu 

podizvajalcu in 

3.   soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 

 

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno , bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu 

najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno 

izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve po tem sporazumu.  

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, naročnik Državni revizijski komisiji poda 

predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. 

 

Opomba: določila okvirnega sporazuma o podizvajalcih so del okvirnega sporazuma      samo, če bo 

izbran ponudnik, ki nastopa s podizvajalci. 
 

 

 VREDNOST  TER PLAČILNI POGOJI 

 

4. člen 
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Cene po ponudbenem predračunu v času trajanja tega sporazuma niso fiksne, usklajujejo se z 

vsakokrat veljavnimi cenami na podlagi veljavne zakonodaje za to področje, ob upoštevanju 

ponujenega popusta. Popust je fiksen za celotno obdobje veljavnosti sporazuma. 

Cena mora biti izražena v evrih. Končna cena ponudbe je oblikovana po pariteti DDP sedež naročnika. 

Vsi stroški so vključeni v ceno, naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega 

naročila. 

Stroški vročitve zdravila in stroški obdelave naročilnice se usklajujejo skladno z veljavnim področnim 

dogovorom za lekarniško dejavnost. Vsako spremembo cene mora dobavitelj obvezno sproti javiti 

skrbniku sporazuma na naslov jelka.mlinaric@zd-ptuj.si in osebam, ki jih naročnik določi pozneje. 

 

Rok plačila je 60 dni od dneva izstavitve pravilnega računa. Izvajalec bo račune izstavljal enkrat 

mesečno in sicer do 10 v mesecu za pretekli mesec. Na računu ali v prilogi računa bo priložena 

specifikacija naročenih zdravil po stroškovnih mestih. 

V primeru, da naročnik naroči zdravilo (velja za zdravilo po predračunu ali po ceniku), ki je v prodaji 

po akcijski ceni , dobavitelj za čas trajanja akcije takšno zdravilo obračunava po akcijski ceni. 

 

OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

 

5. člen 

Izvajalec se obvezuje. 

-  da bo dobavljal blago, ki je predmet naročila v dogovorjeni kvaliteti in roku v skladu z razpisno 

dokumentacijo, ki je sestavni del pogodbe, 

- da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev 

dogovorjenih obveznosti 

- da bo na zahtevo naročnika poskrbel za brezplačen odvoz naročnikovih zdravil s pretečenim 

rokom uporabe 

- da bo upošteval vse pogoje, ko izhajajo iz razpisne in ponudbene dokumentacije 

 

OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

 

6. člen 

Naročnik se obvezuje : 

- prevzeti naročeno blago, 

- poravnati svoje finančne obveznosti do izvajalca, 

- blago naročati pri izvajalcu razen v primerih določenih v tej pogodbi. 

 

 

NAROČANJE BLAGA IN DOBAVNI ROK 

 

                                                                       7 .  člen 

 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo naročnik v času veljavnosti  pogodbe naročal blago po vrstah, 

cenah in količinah, ki jih bo dejansko potreboval. 

Naročnik bo posamezne vrste blaga naročal z izstavitvijo naročilnice na kateri bodo opredeljene 

konkretne vrste in količina blaga, ki se naroča. 

Običajni rok za dobavo blaga je 8 dni od prejema naročila. Rok za dobavo blaga v nujnih primerih je 

največ 24 ur. 

Izvajalec se zavezuje najpozneje v roku 24 ur od prejema naročila s strani naročnika, obvestiti 

naročnika o nezmožnosti dobave posameznega artikla iz predračuna v običajnem roku za dobavo ali v 

roku določenem za dobavo v nujnih primerih. V tem primeru lahko naročnik blago naroči pri drugem 

dobavitelju, razliko v ceni po kateri je blago nabavljeno od drugega dobavitelja krije izvajalec.  

Blago, za katerega se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni 

dokumentaciji, ali ni skladno z določili te pogodbe, bo zavrnjeno in bo izvajalec prišel v zamudo. 

Izvajalec je dolžan brez odlašanja zamenjati dobavljeno blago, ker v nasprotnem naročnik blago lahko 

mailto:jelka.mlinaric@zd-ptuj.si
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naroči pri drugem izvajalcu. Razliko v ceni po kateri je blago nabavljeno pri drugem izvajalcu krije 

izvajalec. 

Kontaktna oseba na strani izvajalca za sprejem naročil je :_____________________, tel. _____, 

fax:_____________. 

 

REKLAMACIJE 

 

8.člen 

Naročnikove odgovorne osebe lahko reklamirajo količinske prevzeme in kvaliteto opravljene storitve 

čim prej po prevzemu vendar največ v roku 8 dni po prejemu blaga. 

Izvajalec je dolžan reklamacijo rešiti čim prej najkasneje pa v roku 8 dni od prejema reklamacije. 

Naročnik bo izvajal kontrolo cen in skladnost izdanih dokumentov po prejemu računa, zato lahko 

izvaja reklamacijo na odstopanja ne glede na čas ugotovitve odstopanja. 

 

POGODBENA KAZEN 

                                                                    9. člen 

 

Naročnik lahko v primeru zamude pri dobavi, ki ni posledica višje sile oz. razlogov na strani 

naročnika, zaračuna izvajalcu pogodbeno kazen v višini 0,3% od vrednosti posameznega naročila, za 

vsak zamujeni dan, vendar ne več kot 10% vrednosti naročila za katerega je v zamudi. 

Pogodbena kazen se lahko zaračuna v primeru, da je izvajalec v zamudi z dobavo več kot en delovni 

dan. Naročnik lahko znesek pogodbene kazni odtegne od zneskov, ki jih mora plačati izvajalcu. 

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom 

škode naročniku. 

 

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO 

 

Izvajalec bo, najkasneje v roku osmih delovnih dni od podpisa pogodbe, naročniku izročil zavarovanje 

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki menične izjave in bianco menice v višini _______( 

10% vrednosti pogodbe z DDV. Menica in menična izjava sta veljavni še 30 dni po prenehanju te 

pogodbe.  Izročitev menične izjave in menice je  pogoj za veljavnost pogodbe. 

 

POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE IN ZAŠČITA PODATKOV 

 

                                                                   10.člen 

Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet pogodbe 

in bodo označeni za zaupne ali bo iz vsebine mogoče sklepati, da gre za podatke zaupne narave, varovale 

kot poslovno skrivnost in jih ne bosta neupravičeno uporabljali  v svojo korist oziroma komercialno 

izkoriščali ali posredovali  tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog 

predmeta pogodbe. 

 

Skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih 

podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Pogodbeni stranki bosta zagotavljali 

pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe v smislu 

določil navedenega zakona. 

 

Izvajalec se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite 

podatkov. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih 

internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov. 

 

KONČNE DOLOČBE 

 

11.člen 

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank, v veljavno stopi 1.7.2021 in 

velja eno leto. 
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Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe  rešiti sporazumno z 

neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh strank. V kolikor sporazum med 

strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče na Ptuju 

po slovenskem pravu.  

 

Pogodba je sestavljena v dveh  enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod. 

Vsi izvodi imajo veljavo izvirnika. 

 

Pogodba je nična, če je 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; 

 

 

Skrbnika pogodbe s strani naročnika sta Jelka Mlinarič , s strani izvajalca _____________________. 

 

 

Datum:                    Datum:_________________ 

 

 

Številka: NMV/B-5/21      Številka:________________ 

 

 

Naročnik:                                                                           Izvajalec: 

Zdravstveni dom Ptuj                                                          

Direktorica                                                                          

Metka Petek Uhan, dr. med. spec.                                                

 

 

 


