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POGODBO
o opravljanju zdravstvenih storitev medicine dela
1. člen
Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo po vsakokratnem nalogu za naročnika opravljal (Označite s križcem: ):
 predhodne in obdobne zdravstvene preglede zaposlenih;
 naloge izvajalca medicine dela, ki jih določa 33. člen Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS 43/11).
I
2. člen
Storitve iz prejšnjega člena bo izvajalec opravljal v skladu z veljavno doktrino medicine dela, prometa in športa. Pri svojem
delu se zavezuje varovati osebne podatke v skladu z zakonom.
Vrsta pregleda in nabor preiskav je odvisen od delovnega mesta in zdravstvenega stanja delavca (standardne preiskave).
Preiskave, ki niso v standardu, lahko izvajalec opravi, če to zahteva delovno mesto, obremenitve na delovnem mestu ali
ugotovljeno zdravstveno stanje delavca po zdravniškem pregledu. V tem primeru mora o tem obvestiti naročnika.
Izvajalec ne izvaja rentgenskega slikanja. V primeru potrebe po takšni preiskavi bodo delavci napoteni k izvajalcu, ki razpolaga
z ustrezno opremo.
3. člen
Izvajalec bo storitve po tej pogodbi opravljal na podlagi seznama, ki ga pripravi naročnik oz. naročila – napotnice naročnika,
ki je ustrezno izpolnjena, podpisana in žigosana. Reklamacije v zvezi z opravljeno storitvijo lahko naročnik posreduje izvajalcu
v 8 dneh od dneva storitve.
Izvajalec bo obračunal zdravstvene storitve mesečno za nazaj po veljavnem ceniku oziroma po posebnem dogovoru. Izvajalec
bo na računu navedel tudi ime delavca in šifro opravljene storitve po posameznem delavcu. Izvajalec bo ob vsaki spremembi
cen storitev naročniku poslal nov cenik.
Naročnik se obvezuje plačati račun v roku 15 dni od dneva izstavitve računa na EZR 01284-6030922852 pri UJP Nova
Gorica. V primeru zamude pri plačilu dolguje naročnik izvajalcu tudi zakonite zamudne obresti.
4. člen
Ta pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank. Sklenjena je za nedoločen čas, vsaka
pogodbena stranka pa jo lahko pisno odpove s 3-mesečnim odpovednim rokom. Napisana je v dveh enakih izvodih, od katerih
prejme vsaka pogodbena stranka po enega.
Morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki reševali sporazumno. Če do sporazuma ne pride bo za reševanje spora
pristojno sodišče s sedežem v Novi Gorici.
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