Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07, 61/08 in 99/09) sklepata
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana (davčna številka: 96395265),
ki nastopa v vlogi neposrednega proračunskega uporabnika, in ga zastopa minister Dorijan
Marušič (v nadaljevanju: ministrstvo)
in
(naziv in naslov upravičenca) (davčna številka:
(v nadaljevanju: upravičenec)

, ki ga zastopa

(ime in priimek)

POGODBO št.
o dodelitvi sredstev za nadgradnjo programske opreme pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti za
potrebe implementacije Šifranta vrst zdravstvene dejavnosti

I.
Pogodbeni stranki ugotavljata:
- da je ministrstvo v letu 2012 z javnim razpisom namenilo sredstva za nadgradnjo programske
opreme pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo storitve v okviru mreže javne
zdravstvene službe v RS, za potrebe implementacije Šifranta vrst zdravstvene dejavnosti;
- da se je upravičenec z vlogo dne prijavil na javni razpis, ki je bil objavljen dne 6. 1. 2012 v
Uradnem listu RS, št. 1 in
- da je ministrstvo na predlog Strokovne komisije za vodenje postopka , imenovane s sklepom
št.
, z dne
odločilo o dodelitvi sredstev upravičenec za nadgradnjo njegove programske
opreme.

II.
Ministrstvo bo dodelilo sredstva za nadgradnjo programske opreme pri izvajalcih zdravstvene
dejavnosti za potrebe implementacije Šifranta vrst zdravstvene dejavnosti upravičenca iz druge alineje
prejšnje točke v višini
EUR.
III.
Ministrstvo bo svoje obveznosti iz tega člena te pogodbe poravnal na račun upravičenca št:
pri
(naziv banke), v enkratnem znesku, na podlagi prejetega zahtevka za plačilo.
Plačilo bo izvedeno 30. dan od uradnega prejema popolnega zahtevka za plačilo s prilogami iz
proračunske postavke 5841 - Informatika v zdravstvu. Pri zahtevku za izplačilo se mora upravičenec
sklicevati na številko pogodbe.
Pogodbeni stranki sta soglasni, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti
naročnika v letu 2012. Če pride do spremembe v proračunu ali programu dela naročnika oziroma do
proračunskih ukrepov, ki neposredno vplivajo na to pogodbo, sta stranki soglasni, da s sklenitvijo
aneksa pogodbo ustrezno spremenita.

IV.
Upravičenec je ob pripravi zahtevka za plačilo dolžan priložiti potrdilo o prevzem in ustreznosti
nadgradnje programske opreme, fotokopijo računa programske hiše in dokazilo, da je bil račun
poravnan.
.

V.
Sredstva, izplačana na podlagi te pogodbe, so namenska sredstva in jih sme upravičenec uporabiti
izključno za izvajanje nadgradnje programske opreme, ki je predmet te pogodbe.
VI.
S strani ministrstva je skrbnik pogodbe

, njegov namestnik je

.

S strani upravičenca je za spremljanje in nadzorovanje izvajanja pooblaščena oseba____________,
njegov namestnik je_________________.
Če ministrstvo ugotovi, da gre pri izvedbi v času trajanja pogodbe za odstopanja glede namenske porabe
sredstev, zahteva od upravičenca sredstev, da ugotovljena odstopanja v zahtevanem roku odpravi, v
nasprotnem primeru je to razlog za prekinitev pogodbe.

VII.
Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta pogodbeni stranki in velja do vključno 30. 6. 2012.
VIII.
Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali
posredniku ministrstva 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 ministrstvu povzročena škoda ali je omogočena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ministrstva, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku.
IX.
1. Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te
pogodbe (in jih kot take določita pogodbeni stranki) varovali 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, razen v primerih, ko je to
določeno z zakonom.
2. Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l. RS, 86/05 in 113/05) pogodbeni
stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega
zakona. Pogodbeni stranki bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih
podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.
3. Upravičenec se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih ministrstva glede varovanja in
zaščite podatkov. Ministrstvo je dolžno izvajalce obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi
svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov. Zavezuje se, da bo spoštoval določila
Zakona o varstvu osebnih podatkov.

X.
Za vse morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe bo z upravičencem sklenjen aneks.
XI.
Pogodbeni stranki bosta medsebojne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v primeru spora pa je
za reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.
XII.
Za vsa razmerja med pogodbenima strankama, ki niso posebej določena s to pogodbo, se uporabljajo
določbe navedene v predpisih ter pravila, ki veljajo za vse porabnike sredstev proračuna Republike
Slovenije.
XIII.
Pogodba je napisana v petih (5) izvodih, od katerih prejmeta ministrstvo 3 (tri) in upravičenec 2 (dva)
izvoda.
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