
Številka: 37-19/bb
Datum:  20.12.2019

ZADEVA:   izvajanje storitev pooblaščene osebe za varstvo pred požarom in 
strokovnega delavca za varno delo.

 

Izbrani ponudnik bo za naročnika po potrebi opravljal naloge s področja varnosti in zdravja pri 
delu ter varstva pred požarom kot so:

 

-       Usposabljanje zaposlenih za varno delo in varstvo pred požarom po programu SB Nova 
Gorica,

 

-       Raziskava in prijava nezgode pri delu,

 

-       Raziskava začetnih požarov in eksplozij,

 

-       Sodeloval pri raziskavi hujših požarov,

 

-       Sodeloval pri postopkih IK ZPIZ (izpolnjevanje obrazcev – del ki se nanaša na 
strokovnega delavca VZD).

 

Predviden obseg storitev:

 

Okvirno predvideno število usposabljanj za varno delo in varstvo pred požarom na sedežu 
naročnika: ena skupina do 15 ljudi.

 

Okvirno predvideno število nezgod pri delu: 2 nezgodi z enim udeležencem

 

Maksimalno predvideno število začetnih požarov: 1 začetni požar.

 

Okvirno predvideno število postopkov IK ZPIZ: 1 postopek.

 

Ocenjen čas raziskovanja hujše nezgode pri delu v primeru hujšega požara: 5 ur
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Bistvene zahteve:

 

1. Ponudnik vpiše cene v EUR z DDV na enoto storitve v priloženo tabelo. Cena mora vsebovati 
vse znane in neznane stroške (stroški dela, materiala, prevozni stroški ipd.)

 

2. Ponudnik mora izpolnjevati zahteve za izvajanje storitev skladno s predpisi s področja 
varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.

 

3. Ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo, ki ima opravljen strokovni izpit iz 
področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.

 4. Naročnik se ne zavezuje naročiti vseh storitve v okvirnih količinah, ampak bo posamezno 
storitev naročil glede na dejanske potrebe. Pri naročanju posameznih storitev lahko v smislu 
količine pride do odstopanj, zlasti pri usposabljanjih novo zaposlenih, vendar skupna vrednost 
storitev ne sme preseči ocenjene vrednosti.

5.Naročnik bo ponudniku plačal le dejansko opravljene storitve 60 dni po izvedbi le-te.

6. Okvirni letni znesek 19.000 eurov (brez DDV)

7. Rok za oddajo ponudbe: 08.01.2020 do 12.00.

8. Prijave pošljite na naslov naročnika s pripisom “Ponudba za storitev pooblaščene osebe za 
varstvo pred požarom in strokovnega delavca za varno delo" ali na el. Naslov 
nabava@bolnisnica-go.si.

 

                                                                                         vodja nabavne službe 

                                                                                             Borut Badalič
 

                      



Tabela 1

STORITEV cena (brez ddv ) Skupni znesek

Okvirno predvideno število 
usposabljanj za varno delo in 
varstvo pred požarom na 
sedežu naročnika: ena 
skupina do 15 ljudi.

Okvirno predvideno število 
nezgod pri delu: 2 nezgodi z 
enim udeležencem

Maksimalno predvideno število 
začetnih požarov: 1 začetni 
požar.

Okvirno predvideno število 
postopkov IK ZPIZ: 1 
postopek.

Ocenjen čas raziskovanja 
hujše nezgode pri delu v 
primeru hujšega požara: 5 ur


