PAKT INTEGRITETE

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE (v nadaljevanju: naročnik/javni partner)

in

TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA – DRUŠTVO INTEGRITETA (v
nadaljevanju: neodvisni opazovalec)

na podlagi Sporazuma o sodelovanju z dne 29. 10. 2015

OMOGOČATA PRISTOP
k temu PAKTU INTEGRITETE (v nadaljevanju: pakt) vsem ponudnikom in uporabnikom v
času trajanja projekta z naslovom Energetska prenova javnih stavb, v konkretnih
podprojektih, v času postopkov, ki se izvedejo na podlagi predpisov, ki urejajo oddajo
javnega naročila ali sklenitev javno-zasebnega partnerstva (v nadaljevanju: postopek
JN/JZP) in v času izvedbe na podlagi postopka sklenjene pogodbe.
Ponudnik in uporabnik pristopita k paktu na podlagi pristopnega obrazca (Prilogi 1 in 2),
oddanega naročniku in neodvisnemu opazovalcu.
S pristopom k paktu se ponudnik zaveže, da bo vestno in pošteno izpolnjeval njegove
obveznosti ter deloval v skladu s pravom Evropske unije, s pravili in načeli zakonodaje, ki
ureja javno naročanje ali javno-zasebna partnerstva ter integriteto in preprečevanje
korupcije.

PREAMBULA
Podpisnice pakta
ugotavljajo, da korupcija na splošno s spodjedanjem integritete institucij in
demokratičnih vrednot predstavlja nevarnost za temelje sodobne državne organizacije,
se zavedajo, da morebitna korupcija v postopkih JN/JZP onemogoča pošteno
konkurenco in diskriminira najbolj ugodne ponudnike kakovostnega blaga in storitev ter
izvajalce gradenj ali zasebne partnerje,
upoštevajo potrebo po še večji transparentnosti postopkov JN/JZP ter porabe javnih
sredstev in potrebo po pridobivanju večjega zaupanja v postopke oddaje javnih naročil,
potrjujejo, da bo njihov cilj zagotoviti spoštovanje ustavnih načel in načel postopkov
JN/JZP ter skozi celoten postopek za oddajo javnega naročila ali sklenitev javno
zasebnega partnerstva,
potrjujejo, da pakt z zagotavljanjem integritete in transparentnosti postopka JN/JZP
zasleduje spoštovanje javnega interesa, saj zagotavlja preventivno delovanje proti
organiziranemu kriminalu in korupciji ter vzpostavlja odgovorno ravnanje podpisnic ter
soglašajo, da bo Transparency International Slovenia – Društvo integriteta na podlagi
pakta opravljal funkcijo neodvisnega opazovalca.

I POGOJI ZA URESNIČEVANJE PAKTA

1. člen
Podpisnice pakta se zavežejo, da bodo v vseh fazah postopka JN/JZP dosledno spoštovale
določbe zakona, ki ureja javno naročanje, ali zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo
in drugih področnih predpisov ter zakonodajo s področja zagotavljanja integritete, in se
bodo v skladu z obče veljavnimi moralnimi vrednotami dosledno zavzemale za
transparentno in etično delovanje.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v paktu, imajo naslednji pomen:
 »podpisnice pakta« so naročnik, ki je sprejel odločitev za izvedbo postopka
javnega naročanja, uporabnik, neodvisni opazovalec in ponudniki, ki so pristopili k
paktu;
 »naročnik« je udeleženec v postopku javnega naročanja, ki vodi postopek javnega
naročanja in je odgovoren za zakonito izvedbo postopka javnega naročanja in ki
po zaključenem postopku z izvajalcem javnega naročila (izbranim ponudnikom)
sklene pogodbo za dobavo blaga ali izvedbo storitve in/ali gradnje in je pristopil k
paktu;
 »javni partner« je udeleženec v postopku za sklenitev javno zasebnega
partnerstva, ki vodi postopek JZP, in je odgovoren za zakonito izvedbo postopka
JZP in ki po zaključenem postopku z zasebnim partnerjem sklene pogodbo za
izvedbo JZP;
 »ponudnik« je udeleženec v postopku oddaje javnega naročila, ki je predložil
ponudbo in pristopil k paktu. Obveznosti ponudnika veljajo tudi za podizvajalce in
partnerje v skupni ponudbi;
 »zasebni partner« je udeleženec v postopku JZP, ki je predložil ponudbo in pristopil
k paktu;
 »neodvisni opazovalec« je projektna ekipa Transparency International Slovenia –
društva Integriteta, ki spremlja postopek JN/JZP in izvaja svoje naloge na podlagi
pakta, neodvisno od naročnika ali javnega partnerja in ponudnika ali zasebnega









partnerja. V projektno ekipo spadajo tudi osebe (zunanji strokovnjaki), ki so za
potrebe projekta pogodbeno vezane z neodvisnim opazovalcem za posamezne
strokovne vsebine, ki jih obsega predmet JN/JZP;
»uporabnik« je javni zdravstveni zavod, katerega ustanovitelj je Republika
Slovenija in je posredni proračunski uporabnik ter je pristopil k paktu;
»monitoring« je spremljanje postopka JN/JZP in izvajanja pogodbe ter ravnanj v
morebitnem garancijskem obdobju s strani neodvisnega opazovalca v skladu z
določili pakta;
»postopek JN/JZP« so vsi postopki in aktivnosti, urejeni z zakonodajo, ki ureja
javno naročanje ali javno-zasebno partnerstvo;
»neprimerno ravnanje« je vsako ravnanje naročnika in uporabnika ali javnega in
zasebnega partnerja ter ponudnikov, njihovih zaposlenih, pogodbenih partnerjev,
podizvajalcev ali tretjih oseb, ki bi lahko v nasprotju s predpisi in etičnimi pravili
vplivali na katero koli odločitev v postopku JN/JZP ali v izvedbi JN/JZP;
»beli seznam« predstavljajo v postopkih javnega naročanja naročniki, uporabniki
ter izbrani ponudniki in v postopkih za sklenitev javno-zasebnega partnerstva javni
partnerji in izbrani zasebni partnerji, ki so pristopili k paktu ter v postopkih JN
posebej še ponudniki, ki so se zavezali k dodatnim obveznostim s prilogo temu
paktu.

3. člen
(1) Podpisnice pakta soglašajo, da bo celotna korespondenca v zvezi s postopki JN/JZP
ves čas veljavnosti pakta dostopna neodvisnemu opazovalcu.
(2) Komunikacija med podpisnicami v vseh fazah postopka JN/JZP poteka pisno, prek
elektronske pošte, ali ustno; pri zadnji se obvezno oblikuje zapisnik.

4. člen
Podpisnice pakta in njihovi zaposleni, vključno s tistimi, katerih naloge niso neposredno
povezane s pripravo, izvajanjem ali nadzorom postopka JN/JZP, se morajo vzdržati
neprimernega ravnanja iz desete alineje 2. člena pakta.

5. člen
Podpisnice pakta se zavežejo, da ne bodo sklepale ali spodbujale usklajenih ravnanj ali
sklepanja sporazumov in drugih ravnanj, katerih cilj oziroma posledica bi bili
preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence med gospodarskimi subjekti glede
postopka JN/JZP.

6. člen
Podpisnice pakta in njihovi pogodbeni partnerji se zavedajo, da je nedopustno
medsebojno neposredno ali posredno obljubljanje, ponujanje ali dajanje katerih koli
nedovoljenih koristi za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za
opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje,
ki enim podpisnikom pakta škoduje, drugim pa omogoča pridobitev neupravičene koristi.

II PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA/JAVNEGA PARTNERJA

7. člen
Naročnik/javni partner je dolžan neodvisnemu opazovalcu sproti in v čim krajšem času,
najpozneje pa v roku 15 dni od nastanka vsakega dokumenta, zagotavljati dostop do
vseh dokumentov v zvezi s postopkom posameznega JN/JZP. V primeru, da neodvisni
opazovalec pisno ali prek elektronske pošte zahteva odgovore na vsebinska ali tehnična
vprašanja, ki zadevajo posamezno JN/JZP, ali zahteva dostavo dokumenta (lahko skena
ali fotokopije), za katerega avtonomno presodi, da je za izpolnjevanje njegovih obveznosti
iz pakta nujen vpogled v dokument v krajšem času, kot v roku 15 dni, mora naročnik/javni
partner zahtevano dostaviti v roku petih dni od prejema pisne zahteve ali zahteve prek
elektronske pošte.

8. člen
Naročnik/javni partner je dolžan neodvisnemu opazovalcu predložiti seznam vseh fizičnih
in pravnih oseb, njihovih zaposlenih ter zunanjih svetovalcev, ki sodelujejo pri pripravi
postopka JN/JZP in izvedbi JN/JZP. O morebitnih spremembah seznama mora
naročnik/javni partner neodvisnega opazovalca obvestiti v roku treh dni od nastanka
spremembe.

9. člen
Naročnik/javni partner je dolžan neodvisnemu opazovalcu v roku petih delovnih dni od
prejema pisne zahteve predložiti seznam načrtovanih izdatkov za zunanje sodelavce (tako
fizične kot pravne osebe), ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi postopka JN/JZP, glede
dejanskih izdatkov zanje pa je dolžan v enakem roku posredovati že plačane elektronske
račune, ki so bili poravnani na podlagi sklenjenega posla.

10. člen
(1) Naročnik/javni partner v sklepu o začetku postopka JN/JZP navede, da postopek
spremlja neodvisni opazovalec.
(2) Naročnik/javni partner je dolžan neodvisnega opazovalca sproti obveščati o članih
strokovne komisije za pregled, oceno in oddajo JN ali sklenitev JZP, imenovanih s strani
naročnika/javnega partnerja ter predložiti življenjepise teh oseb. Če naročnik/javni
partner ne bo imenoval strokovne komisije, je dolžan neodvisnemu opazovalcu predložiti
življenjepise oseb, ki bodo kakor koli sodelovali pri izvedbi postopka JN/JZP.
(2) Naročnik/javni partner je dolžan neodvisnemu opazovalcu najpozneje v petih dneh od
nastanka zapisnika predložiti poročila in zapisnike s sej strokovne komisije.
(3) Naročnik/javni partner je dolžan na seje iz prejšnjega odstavka redno vabiti
neodvisnega opazovalca, in sicer pisno ali prek elektronske pošte praviloma tri delovne
dni pred datumom seje.

11. člen
(1) Naročnik/javni partner sme neodvisnemu opazovalcu samoiniciativno posredovati
obrazložena mnenja o poteku vseh faz postopka JN/JZP.
(2) Preden neodvisni opazovalec objavi rezultate svojega dela, ima naročnik/javni partner
možnost podati odgovore, komentarje ali pojasnila na vsebino poročil.

III
PRAVICE
PARTNERJA

IN

OBVEZNOSTI

PONUDNIKA/ZASEBNEGA

12. člen
Ponudnik/zasebni partner je dolžan ob podpisu tega pakta določiti osebo na vodstvenem
položaju, ki bo odgovorna za spoštovanje njegovih obvez iz pakta. V primeru zamenjave
te osebe je treba neodvisnega opazovalca o tem v čim krajšem času obvestiti, najpozneje
pa v roku osmih dni od nastanka spremembe.

13. člen
(1) Ponudnik/zasebni partner soglaša, da bo neodvisnemu opazovalcu omogočil vpogled
v dokumentacijo, ki se nanaša na njegovo udeležbo v postopku javnega naročanja.
(2) Ponudnik/zasebni partner soglaša, da bo neodvisnemu opazovalcu omogočal dostop
do kraja izvedbe predmeta JN/JZP med postopkom izvajanja pogodbe o izvedbi predmeta
JN/JZP.

14. člen
Ponudnik/zasebni partner soglaša, da s svojim ravnanjem na noben način ne bo oviral
poročanja neodvisnemu opazovalcu s strani naročnika/javnega partnerja.

15. člen
Ponudnik/zasebni partner je poleg naročnika/javnega partnerja dolžan voditi evidenco
vseh podatkov, informacij in korespondence, ki jo vodi z naročnikom/javnim partnerjem
ali ostalimi sodelujočimi pri izvedbi predmeta javnega naročanja ali javno zasebnega
partnerstva, vključno s tisto, katere izmenjava poteka po elektronski poti.

16. člen
(1) Ponudnik/zasebni partner sme neodvisnemu opazovalcu samoiniciativno posredovati
obrazložena mnenja o poteku vseh faz postopka JN/JZP.
(2) Preden neodvisni opazovalec objavi rezultate svojega dela, ima ponudnik/zasebni
partner možnost odgovora na vsebino poročil.

IV PRAVICE IN OBVEZNOSTI NEODVISNEGA OPAZOVALCA

17. člen
Neodvisni opazovalec:
 spremlja celoten postopek priprave, oddaje in izvedbe postopka JN/JZP,
 podaja mnenje o skladnosti postopka JN/JZP z veljavno zakonodajo, etičnimi pravili
in določili tega pakta,
 izdaja priporočila ter daje predloge za ukrepe za preprečevanje in odpravo po
njegovem mnenju ugotovljenih kršitev znotraj faz postopka JN/JZP,
 objavlja rezultate svojega dela,
 opozarja naročnika/javnega partnerja, uporabnika in ponudnika/zasebnega
partnerja na morebitne kršitve, ki jih zazna pri spremljanju postopka;
 izdaja priporočila za opustitev dejanj, ki bi lahko nasprotovale določilom tega
pakta, ter
 obvešča pristojne institucije v primeru suma kršitev veljavnih predpisov.

18. člen
(1) Za izpolnjevanje nalog iz prejšnjega člena sme neodvisni opazovalec:
 biti prisoten pri izvedbi vseh aktivnosti v postopku
predmeta JN/JZP;
 zahtevati in pregledovati dokumente, ki so v lasti
partnerja ali ponudnika/zasebnega partnerja in so v
JN/JZP ali izvedbo JN/JZP;
 na naročnika in ponudnike naslavljati poizvedbe
vprašanj.

JN/JZP ter izvedbi
naročnika/javnega
zvezi s postopkom
glede posameznih

(2) Podatke, ki jih neodvisni opazovalec pridobi med izvajanjem nalog iz prvega
odstavka in so s strani naročnika/javnega partnerja ali ponudnika/zasebnega
partnerja označeni kot zaupni, mora neodvisni opazovalec varovati z vso dolžno
skrbnostjo in tretjim osebam onemogočiti dostop do njih.
(3) Če neodvisni opazovalec na podlagi svojih strokovnih izkušenj in referenc meni, da
so določeni podatki brez potrebe označeni kot zaupni, lahko naročnika/javnega
partnerja ali ponudnika/zasebnega partnerja zaprosi za vnovično presojo zaupnosti
in za njen morebitni umik.

19. člen

Neodvisni opazovalec se zavezuje:
 da bo skladno s svojimi strokovnimi izkušnjami nudil podporo aktivnostim
naročnika/javnega partnerja in ponudnika/zasebnega partnerja pri vzpostavljanju
notranjih mehanizmov za prijavljanje nepravilnosti in zaščito prijaviteljev,
 da bo v času veljavnosti pakta zagotavljal brezplačno telefonsko številko in varen
spletni obrazec za prijavo morebitnih nepravilnosti,
 da bo na svoji spletni strani zagotovil objavo belega seznama. V primeru hujših
kršitev pakta sledi izbris s seznama.

20. člen
(1) Neodvisni opazovalec ima skladno s 7. členom tega pakta pravico do vpogleda v
dokumente, ki nastanejo v postopku JN/JZP.
(2) Neodvisni opazovalec je dolžan hraniti pridobljene podatke in jih sme vključiti v svoja
poročila na način, ki ne omogoča identifikacije posameznikov. Podatki o določenem
posamezniku so lahko objavljeni samo z njegovim pisnim soglasjem.

21. člen
Neodvisni opazovalec ima pravico do udeležbe na sestankih med naročnikom/javnim
partnerjem in ponudniki/zasebnimi partnerji ter pri izvedbi aktivnosti, povezanih s
postopkom JN/JZP.

22. člen
(1) Neodvisni opazovalec lahko naročniku/javnemu partnerju in ponudnikom/zasebnim
partnerjem priporoči ukrepe za preprečevanje morebitnih, po njegovem mnenju
ugotovljenih kršitev ali neprimernega ravnanja v postopku JN/JZP ter jih ozavešča o
ukrepih v primeru kršitev zakonodaje.
(2) O obstoju neprimernega ravnanja v vsakem posameznem primeru na podlagi
obstoječih podatkov in dokumentacije, veljavnega prava in etičnih pravil v skladu s
strokovnimi standardi podaja mnenje neodvisni opazovalec.
(3) V primeru zaznave kršitve ali neprimernega ravnanja oziroma obstoja pogojev, ki bi
do tega lahko pripeljali, sme neodvisni opazovalec o zaznavi kršitev ali neprimernega
ravnanja predlagati obravnavo pristojnim organom.

23. člen
(1) Neodvisni opazovalec je dolžan izdelati zaključno poročilo o svojih aktivnostih, ki mora
vsebovati mnenje o skladnosti postopka JN/JZP z veljavno zakonodajo, etičnimi pravili in
pravili tega pakta.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka neodvisni opazovalec v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov, objavi na svoji spletni strani.

VII PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA

24. člen
(1) Za pravice in obveznosti uporabnika se smiselno uporabljajo določbe členov o pravicah
in obveznostih naročnika/javnega partnerja iz II poglavja.

25. člen
Uporabnik se zaveže, da na noben način ne bo oviral monitoringa s strani neodvisnega
opazovalca.

VII KONČNE DOLOČBE

26. člen
(1) Obveznosti iz pakta, ki se nanašajo na naročnika in neodvisnega opazovalca, stopijo
v veljavo z dnem njunega podpisa. Obveznosti, ki se nanašajo na vsakega konkretnega
ponudnika/zasebnega partnerja, stopijo v veljavo z njegovim pristopom k paktu, ki ga
izkaže s podpisom izjave volje, ki je Priloga št. 1 tega pakta. Obveznosti, ki se nanašajo
na vsakega uporabnika, pa stopijo v veljavo z njegovim pristopom k paktu, ki ga izkaže s
podpisom izjave volje, ki je Priloga št. 2 tega pakta.

(2) Izjava volje iz prejšnjega odstavka mora biti podana pisno v roku 15 dni od prejema
izvoda pakta s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe na podlagi pooblastila
za zastopanje in mora biti izročena naročniku/javnemu partnerju in neodvisnemu
opazovalcu v dveh enakih izvodih. Izjave volj ponudnikov/zasebnih partnerjev in
uporabnikov ter pakt je treba hraniti v času vseh faz postopka javnega naročanja.

27. člen
Pakt neha veljati:
 po preteku časa, za katerega je sklenjen ali
 z enostranskim odstopom od pakta s strani vsaj ene podpisnice pakta z
obrazložitvijo, ki jo je neodvisni opazovalec dolžan javno objaviti.

28. člen
Podpisnika pakta se obvezujeta, da bosta naredila vse, kar je potrebno za izvrševanje
tega pakta. Vse morebitne spore v zvezi s tem paktom bosta reševala sporazumno. V
skrajnjem primeru, če spora ne bi mogle rešiti po mirni poti, bo spor reševalo pristojno
sodišče v Ljubljani.

29. člen
Pakt je sklenjen za čas trajanja projekta in stopi v veljavo z dnem podpisa
naročnika/javnega partnerja in neodvisnega opazovalca. Sklenjen je v dveh izvodih, od
katerih vsak podpisnik prejme en podpisan izvod.

Datum in kraj
Ljubljana, 24. 11. 2016

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

DRUŠTVO TRANSPARENCY
INTERNATIONAL SLOVENIA

Milojka Kolar Celarc, ministrica

mag. Simona Habič, predsednica

PRILOGA 1

Ponudnik
______________________
______________________
______________________

Datum in kraj _____________________

OBRAZEC ZA PRISTOP K PAKTU INTEGRITETE

S podpisom ____________________________, zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec
ponudnika _________________, izjavljam, da soglašam s pristopom k paktu in s
pravicami, ki jih pakt določa, ter se zavezujem k vestnemu izpolnjevanju obveznosti, ki
izhajajo iz pakta.

Podpis

_________________________________

PRILOGA 2

Uporabnik
______________________
______________________
______________________

Datum in kraj _____________________

OBRAZEC ZA PRISTOP K PAKTU INTEGRITETE

S podpisom ____________________________, zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec
uporabnika _________________, izjavljam, da soglašam s pristopom k paktu in s
pravicami, ki jih pakt določa, ter se zavezujem k vestnemu izpolnjevanju obveznosti, ki
izhajajo iz pakta.

Podpis

_________________________________

PRILOGA št. 3 k Paktu integritete z dne______________________________, ki ga
sklenejo naročnik, ponudnik in neodvisni opazovalec

1. člen
(1) Ponudnik se zaveže, da bo v skladu z določili Zakona o preprečevanju pranja denarja
in financiranja terorizma (ZPPDFT-1, Uradni list RS, št. 68/2016) na spletni strani v
najkrajšem možnem času objavil podatke o svojih dejanskih lastnikih.
(2) Ponudnik se zavezuje, da bo za zgled preostalim podjetjem to storil nemudoma
oziroma
najpozneje
v
treh
mesecih
od
podpisa
tega
aneksa.
2. člen
Ponudnik se zaveže, da bo podatke o dejanskem lastniku posredoval neodvisnemu
opazovalcu, ki lahko podatke v skladu z veljavno zakonodajo objavi na svoji spletni strani.
3. člen
Ponudnik s podpisom tega aneksa izjavlja, da ne uporablja nikakršnih neetičnih načinov
za nižanje davčne osnove pri svojem poslovanju ter da bo vse obstoječe in na novo
ustanovljene podružnice ter lastniške deleže objavil na svoji spletni strani.

Datum _______________________

Naročnik

Ponudnik

Neodvisni opazovalec

ANEKS št. 4 k Paktu integritete z dne______________________________, ki ga
sklenejo naročnik, ponudnik in neodvisni opazovalec
1. člen
Ponudnik s podpisom tega aneksa potrjuje, da se zaveda pomembnosti prijavljanja
nezakonitih ali neetičnih ravnanj, zaščite njihovih prijaviteljev in pozitivnega delovnega
okolja, ki izhaja iz zakonitosti, poštenja, etičnih standardov in drugih pozitivnih poslovnih
vrednot.
2. člen
Ponudnik se zaveže, da se bo seznanil s potrebnim znanjem za zaščito prijaviteljev in z
dobrimi praksami ter o njih seznanil svoje zaposlene, podizvajalce in tretje osebe,
udeležene na javnem razpisu.

3. člen
Neodvisni opazovalec se zavezuje, da bo ponudniku pomagal pri izobraževanju in
seznanitvi s področjem zaščite prijaviteljev in mehanizmi za razkrivanje morebitnih
nezakonitih ali neetičnih ravnanj. V ta namen je ponudnik upravičen do brezplačne
delavnice za svoje zaposlene, ki jo izvede TI Slovenia.

Datum ___________________________

Naročnik

Ponudnik

Neodvisni opazovalec

