
 

 

  

Predmet javnega naročila so storitve deratizacije in dezinsekcije kot sledi: 

 

a) DERATIZACIJA: Izbrani ponudnik bo za potrebe naročnika opravljal redno deratizacijo 

vsake tri (3) mesece v vseh prostorih in okolici Splošne bolnišnice "dr. Franca Derganca" 

Nova Gorica. Dodatne deratizacije bo opravljal po potrebi, glede na problematiko 

pojavljanja glodalcev v okviru ponudbene cene. 

 

b) DEZINSEKCIJA: Izbrani ponudnik bo za potrebe naročnika opravljal dezinsekcijo pred 

pojavom insektov in dezinsekcijo ob večjem pojavu insektov. Dezinsekcijo bo izvajal po 

predhodnem dogovoru z naročnikom v okviru ponudbene cene. Dezinsekcija se vrši proti 

ščurkom,  mravljam,  osam, sršenom ter drugim insektom. 

 

 

Bistvene zahteve naročnika 

 

Ponudnik zagotavlja: 

 

– da bo storitve opravljal v vseh prostorih in okolici Splošne bolnišnice "dr. Franca 

Derganca" Nova Gorica in sicer: na vseh objektih na lokaciji ul. Padlih borcev 13/a, 

Šempeter pri Gorici, Sestrski dom, ul. Prekomorskih brigad 60/b, Šempeter pri 

Gorici in Oddelek za rehabilitacijo in invalidno mladino, Liskur 23, Rožna dolina, 

Nova Gorica, 

– da bo opravljal redno deratizacijo vsake tri (3) mesece (kontrola in zamenjava vseh 

vab). Dodatne deratizacije bo opravljal po potrebi glede na problematiko 

pojavljanja glodalcev v okviru ponudbene cene (sistem izvajanja deratizacije se 

lahko spremeni ob zahtevi pooblaščenih inšpekcijskih služb, ob spremembi 

zakonodaje ter spremembi sistemskega postopka naročnika), 

– da bo opravljal dezinsekcijo pred pojavom insektov in dezinsekcijo ob večjem 

pojavu insektov. Dezinsekcijo bo izvajal po predhodnem dogovoru z naročnikom v 

okviru ponudbene cene. Dezinsekcija se vrši proti ščurkom,  mravljam,  osam, 

sršenom ter drugim insektom, 

– da bo pripravil načrt postavitve vab in uporabe tipa deratizacijskih in 

dezinsekcijskih sredstev, 

– vsako opravljeno deratizacijo in dezinsekcijo bo evidentiral in spremljal uspeh 

akcije, kontrolo učinkovitosti bo opravljala oseba izbranega ponudnika in 

odgovorna oseba naročnika, 

– o izvedenih deratizacijah in dezinsekcijah bo naročniku redno, najmanj  vsake tri 

(3) mesece izstavil poročilo, ki bo vsebovalo datum opravljene deratizacije oz. 

dezinsekcije, vrsto uporabljenega sredstva, datum kontrole in zamenjave 

poškodovanih ali uničenih vab ter druge ugotovitve, 
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– vsa biocidna sredstva, ki jih bo uporabil pri svojem delu, bo predhodno priglasil pri 

Uradu Republike Slovenije za kemikalije, naročniku pa predložil varnostne liste, 

– bo naročnika redno obveščal o tekoči strokovni problematiki s področja deratizacije 

in dezinsekcije, ter naročniku predlagal preventivne in korektivne  ukrepe za 

obvladovanje  škodljivcev. 

 

Ostale zahteve: 

Ponudnik mora priložiti dokazilo, iz katerega izhaja, da ima dovoljenje izdano s strani 

Ministrstva  za zdravje RS za izvajanje storitev predmeta javnega naročila. 

 

Reference: 

Ponudnik mora predložiti dokazilo, iz katerega izhaja, da izvaja dezinsekcijo in 

deratizacijo za najmanj dva naročnika – npr. bolnišnica, zdravstveni dom, dom starejših 

občanov, večji živilskopredelovalni obrat, ipd. 

 

Obdobje trajanja: 

Dve oz . tri  leta. 

 

 


