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Številka 08/21-bb 

Datum 19.02.2021 

 

Ponudnik   

 
 
 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
 
Spoštovani,  
 
vabimo vas, da v oddate ponudbo za spodnje javno naročilo  
 

Naročnik 
Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica 
Ulica padlih borcev 13A 
5290 Šempeter pri Gorici 

Oznaka  

Predmet 

Izvajanje storitev citoloških in histoloških preiskav 

-sklop 1: Izvajanje histopatoloških in histokemičnih preiskav 

na stebričku punkcije jetrnega tkiva 

-sklop 2: Izvajanje histoloških preiskav mišic 

- sklop 3 : Izvajanje histoloških preiskav pljučnih biopsij in 

izvajanje citoloških preiskav punktatov plevalne votline, BAL, 

krtačenje bronhov ob sumu na karcinom pljuč z določanjem 

EGFR statusa pri nedrobnoceličnih rakih pljuč, ALK mutacije, 

ROS 1, PDL 1 

-sklop 4: sklop 1: Storitve imunohistokemičnega 

dokazovanja Estrogenskih (ER)in Progesteronskih (PR) 

receptorjev, HER-2 receptorjev z eventualnim FISH preiskavo 

ter MIB-1 faktorja na enem bloku tumorskega tkiva 

neoplazme dojke 

-sklop 5: : Izvajanje histopatoloških in histokemičnih 

preiskav na stebričku punkcije kostnega mozga (KM) 

-sklop 6: Izvajanje citoloških preiskav tankoigelnih biopsij 

dojk in izvajanje tankoigelnih biopsij pazdušnih bezgavk 

-sklop 7: Izvajanje citoloških preiskav  punktatov na maligne 



 Povabilo k oddaji ponudbe 

 

EPRO© Stran 2 / 3 

 

celice 

-sklop 8: Izvajanje preiskav  na maligne celice v urinu 

-sklop 9: Izvajanje histoloških preiskav bezgavk pri sumu na 

limfom in malignom 

 

 
Oddate ponudbo v skladu s tem povabilom: 
 

Rok za sprejem ponudbe 

Datum in ura Rok za predložitev ponudbe je 03.03.2021 do 12 ure. 

Način predložitve 
ponudbe na naslov e-pošte: nabava@bolnisnica-go.si 

Način izvedbe 
postopka 

Ponudnik v skladu s tem povabilom poda ponudbo v elektronski 
obliki na e-naslov in v roku navedenem zgoraj. Ponudba naj vsebuje 
v nadaljevanju navedene dokumente oz. listine. 
 
Ponudbena cena preiskav, ki jih naročnik neposredno zaračunava 
ZZZS ne smejo biti višje od cen, ki jih za tovrstne storitve priznava 
ZZZS. 

Razpisna 
dokumentacija 

Razpisno dokumentacijo predstavlja: 
- obrazec: Povabilo; 
- obrazec: Vzorec pogodbe; 
- obrazec: Specifikacije in predračun posamezni sklop 

Ponudbena 
dokumentacija 

Ponudba mora vsebovati (scan dokumentov): 
- izpolnjen in podpisan obrazec: Specifikacije in predračun za 

posamezni sklop 
 
Z oddajo ponudbe ponudnik potrjuje, da se strinja z vzorcem 
pogodbe.   

Merilo za izbiro Sprejemljiva cena. 

 
Lep pozdrav. 
 
 
Nabavna služba: 
Borut Badalič,dipl.ekon. 
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v.d.direktorja zavoda 

Mag. Ernest Gortan 


