Na podlagi določil 92. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 5/07 sklep, 23/07- popr., 41/07- popr., 5/08 sklep, 73/08 sklep, 8/09 sklep, 53/09
sklep, 56/10 sklep, 61/10 – ZSVar Pre, 62/10 – ZUPJS in 85/10 – ZUTPG-B)

sklepajo:
Doktor 24, zdravstvene in telemedicinske storitve, d.o.o., Savska cesta 3, 1000 Ljubljana,
ID številka za DDV: 83922687, matična številka: 6129145, ki ga zastopa direktor Vito Vidmar, (v nadaljevanju: izvajalec)
in

Ime

Priimek

Naslov
EMŠO

Pogodba

(v nadaljevanju: uporabnik)

DOGOVOR

o izvajanju socialno varstvene storitve socialnega servisa
Celodnevna povezava preko osebnega telefonskega alarma – SOS DOMA

1. člen
Podpisniki dogovora v uvodu ugotavljajo:
• da je uporabnik storitve zaprosil za izvajanje socialno varstvene
storitve socialnega servisa – Celodnevna povezava preko osebnega
telefonskega alarma – SOS DOMA (v nadaljevanju: SOS DOMA);
• da je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve dne 26.03.2011
izdalo dovoljenje za izvajanje socialnovarstvene storitve socialni servis
– varovanje na daljavo – SOS DOMA;
• da mora imeti najemnik/uporabnik oskrbovanega stanovanja ves čas
trajanja najema sklenjeno pogodbo/dogovor o izvajanju storitve 24
urnega varovanja na daljavo (SOS DOMA) z enim izmed izvajalcev, ki
ima dovoljenje za izvajanja te dejavnosti.
Skrbnik dogovora na strani izvajalca je Blanka Mavrič.
2. člen
Podpisniki dogovora ugotavljajo, da je izvajalec storitve pred sklenitvijo
tega dogovora seznanil uporabnika s socialno varstveno storitvijo
SOS DOMA, ki zajema:
• 24-urno varovanje na daljavo, vse dni v letu;
• organizacijo ustrezne pomoči ob sproženem klicu, posredovanje klica
po vnaprej dogovorjenem protokolu, ki je priloga in sestavni del tega
dogovora, na določeno mesto oziroma pristojnim službam (nujna
medicinska pomoč, policija, itd.);
• obveščanje oseb, ki jih je navedel uporabnik storitve (osebe
za obveščanje).
Izvajalec je uporabnika seznanil tudi z dodatno storitvijo izvajalca,
in sicer:
• 24-urno zdravniško varovanje na daljavo z nasveti zdravnika po telefonu. Storitev se izvede za vse vrste nasvetov zdravnika, na podlagi naročnikovega klica. Pogodbena cena zagotavlja uporabniku neomejeno
število nasvetov po telefonu.
3. člen
Sestavni del tega dogovora je zapisnik o priklopu in prevzemu oziroma
predaji v uporabo posebne telefonske alarmne naprave – SOS GUMB.
4. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo uporabniku zagotavljal dogovorjeno storitev in jo izvajal skladno z individualnim načrtom.
V primeru višje sile, ki bi izvajalcu kadarkoli med trajanjem tega dogovora onemogočila izvajanje storitve (izpad električne energije, izpad telefonskih linij), izvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi uporabniku nastala, ker izvajalec zaradi višje sile ni mogel opravljati storitve
v skladu s tem dogovorom.

5. člen
Storitev SOS DOMA se izvaja 24 ur dnevno in vse dni v letu. Storitev
se izvaja v okviru klicno-nadzornega centra, ki je opremljen s posebno
telekomunikacijsko opremo. Ustrezno izobraženi operaterji, ki izvajajo
storitev iz tega dogovora, ob sprejemu alarmnega klica uporabnika organizirajo ustrezno pomoč uporabniku, v skladu z individualnim načrtom
in protokolom te storitve.
6. člen
O izvajanju storitve izvajalec vodi dokumentacijo, iz katere je razviden
datum in ura klica, razlog klica, opis opravljenih postopkov v zvezi
s sproženim klicem ter podpis izvajalca.
Dokumentacija, ki se za posameznega uporabnika vodi ločeno,
je shranjena pri izvajalcu in je uporabniku na njegovo zahtevo dostopna
na vpogled.
7. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo:
• izpolnjeval obveznosti iz tega dogovora;
• uporabniku oddal v uporabo poseben klicni sistem
z brezžičnim sprožilcem;
• uporabniku izročil klicni sistem v tehnično brezhibnem stanju
in organiziral priključitev na že pripravljeno telefonsko
in električno omrežje;
• uporabnika seznanil s pravilno uporabo klicnega sistema in mu
ob priključitvi posredoval tudi pisna navodila o njegovi uporabi;
• varoval osebne podatke uporabnika skladno z določili
veljavne zakonodaje;
• zagotovil spoštovanje kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu neposrednih izvajalcev – operaterjev.
Uporabnik se zavezuje, da bo:
• izpolnjeval svoje obveznosti iz tega dogovora;
• klicni sistem uporabljal skladno z navodili izvajalca;
• izvajalca nemudoma obvestil o morebitni napaki na klicnem sistemu in
omogočil odpravo napake, če pa je ta nastala zaradi neskrbnega ravnanja uporabnika, tudi poravnal nastale stroške z odpravo napake;
• izbral tri kontaktne osebe, ki so mu na razpolago ob sproženem klicu
in/ali ustrezno varnostno službo, ki bo nadomestila kontaktne osebe
ali v primeru oskrbovanih stanovanj in hrambi ključa v bližnjemu domu
upokojencev, izbral vsaj eno kontaktno osebo, ki mu je na razpolago
ob sproženem klicu in/ali ustrezno varnostno službo, ki bo nadomestila
kontaktno osebo;
• ob priključitvi na sistem na podlagi izstavljenega računa izvajalca plačal
enkratni strošek in redno mesečno poravnaval račune za opravljeno
storitev tega dogovora;
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• v primeru prenehanja naročniškega razmerja v petih (5) dneh po prenehanju vrnil izvajalcu vse naročniške komunikacijske naprave.
V primeru poškodovane, uničene ali izgubljene komunikacijske naprave, mu bo izvajalec izstavil račun za plačilo poškodovane in manjkajoče
opreme. Nevrnjena naprava se zaračuna po trenutno veljavni ceni za
istovrstno napravo;
• sprotno in pisno sporočal spremembe podatkov ali zdravstvenega
stanja, ki lahko vplivajo na izvajanje storitve SOS DOMA.
8. člen
Pogodbena cena:
• Ob sklepanju tega dogovora znaša enkratni strošek storitve 80,00 € (obisk
strokovnega sodelavca 50,00 € in testiranje klicnega sistema 30,00 €),
• Mesečna naročnina za storitev SOS DOMA znaša 19,17 €.
• Mesečna naročnina za storitev SOS DOMA z vključeno dodatno (izbirno)
storitvijo SOS ZDRAVNIK znaša 26,00 €.
V ceno je vključen morebitni DDV. Mesečna naročnina se obračunava za
celotno mesečno obdobje.  Izvajalec storitev lahko v skladu s svojo odločitvijo in veljavnimi predpisi enostransko spremeni pogodbeno ceno.
O vsaki spremembi cenika mora izvajalec obvestiti uporabnike 30 dni
pred uveljavitvijo teh sprememb.
Če uporabnik s predlaganimi spremembami ne soglaša, mora v tem
istem roku (tj. v 30 dneh pred uveljavitvijo sprememb) pisno obvestiti
izvajalca. V tem primeru se pogodba prekine.
Izvajalec se zavezuje, da bo do izteka odpovednega roka izvajal storitve
na podlagi predhodno veljavne pogodbe.
9. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvajalec uporabniku zagotavljal naslednje izbrane storitve (ustrezno označi):
Socialno varstveno storitev SOS DOMA − (19,17 € mesečno)
ali					
Socialno varstveno storitev SOS DOMA z vključeno storitvijo
SOS ZDRAVNIK − (26,00 € mesečno)
10. člen
Uporabnik storitve je upravičen in dolžan vsako nepravilnost ali
neizvajanje dogovorjene storitve javiti skrbniku izvajalca tega dogovora,
najkasneje v 15 dneh po nastanku, pisno ali ustno. Skrbnik dogovora bo
pritožbene navedbe preveril najkasneje v osmih (8) dneh
in uporabniku pisno odgovoril.
Če uporabnik z izvajanjem storitve ni zadovoljen, lahko skladno
z določili 94. člena Zakona o socialnem varstvu, zoper opravljeno storitev
vloži ugovor na Socialno zbornico Slovenije, ki ugovor rešuje skladno
z določili Pravilnika o reševanju ugovorov zoper opravljene
socialno-varstvene storitve zasebnikov (Ur. list RS, št. 117/2003).

V
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Ugovor mora vložiti v roku osem (8) dni od opravljene storitve, zoper
katero ugovarja. Če uporabnik z rešitvijo svojega ugovora ni zadovoljen,
lahko predlaga oziroma zahteva izreden inšpekcijski nadzor.
11. člen
Izvajalec uporabniku jamči varovanje osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo in Pravilnikom izvajalca o varovanju osebnih podatkov.
S podpisom tega dogovora uporabnik izvajalcu dovoljuje zbiranje in
obdelavo njegovih osebnih podatkov za namen izvajanja storitve po tem
dogovoru.
Uporabnik podaja izrecno soglasje za uporabo osebnih podatkov
z namenom obveščanja o novostih in storitvah, ki jih ponuja izvajalec
oziroma njegovi pogodbeni partnerji zagotavljanja storitve.
Vsako spremembo osebnih podatkov je uporabnik dolžan ponudniku
sporočiti v osmih (8) dneh po spremembi. Spremembe morajo biti sporočene v pisni obliki.
12. člen
Ta dogovor se sklepa za nedoločen čas. Uporabnik lahko ta dogovor
odpove, in sicer z odpovednim rokom 30 dni. Odpoved mora biti podana
v pisni obliki ali na zapisnik pri izvajalcu.
Glede trajanja tega dogovora v primeru nasprotij med tem Dogovorom o izvajanju socialno varstvene storitve socialnega servisa in Najemno
pogodbo za oskrbovano stanovanje, določbe iz Najemne pogodbe za
oskrbovano stanovanje prevladajo nad določbami Dogovora o izvajanju
socialno varstvene storitve socialnega servisa.
Izvajalec ta dogovor lahko odpove, če uporabnik ne izpolnjuje svojih obveznosti, sprejetih s tem dogovorom, in če kljub pisnemu opominu izvajalca
v roku osem (8) dni od prejema opomina ne poravna zapadlih obveznosti.
Odpoved mora biti podana pisno z odpovednim rokom 30 dni. Pogodba preneha veljati z iztekom odpovednega roka, uporabnik pa je dolžan
izvajalcu po izteku odpovednega roka vrniti klicni sistem z brezžičnim
sprožilcem in plačati neporavnane zapadle obveznosti, v nasprotnem
primeru jih izvajalec lahko izterja v izvršilnem postopku.
13. člen
Stranke dogovora bodo morebitne spore reševali sporazumno, ko pa to
ne bo mogoče, kot stvarno pristojno določata krajevno pristojno sodišče
po lokaciji stanovanja, v katerem se izvaja dejavnost.
14. člen
Dogovor je napisan v dveh izvodih, od katerih vsaka stranka prejme po
en izvod. Dogovor stopi v veljavo, ko ga podpiše zadnja stranka, uporablja pa se s prvim dnem v naslednjem mesecu.

Ljubljana, dne
Doktor 24, d.o.o.
Direktor Vito Vidmar, dr. med

Podpis uporabnika

DOKTOR 24 d.o.o.

DR24-SOS DOMA-PI-5/2013

