
   
 
 

 

Številka: 273-96/2013-3 
Datum:   16.12.2013 
 
 
 
Potencialni ponudnik 
 
 
 
ZADEVA: POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
ZVEZA:   IZVAJANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV ZDRAVNIKA SPECIALISTA GINEKOLOGIJE IN 
PORODNIŠTVA   
 
Spoštovani, 
 
Splošna bolnišnica „Dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (v nadaljevanju: naročnik) razpisuje povpraševanje za 
izvajanje zdravstvenih storitev: neprekinjenega zdravstvenega varstva (neprekinjene nujne medicinske pomoči - 
NNMP) in izvajanje operativnih posegov v Ginekološko-porodniški službi. 
 
Trajanje: Najdalj 1 leto. 
 
Vsebina povpraševanja: Izvajanje zdravstvenih storitev: dela in naloge zdravnika specialista ginekologije in 
porodništva (vključevanje v zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči (NNMP) v Ginekološko 
porodniški službi ) v okvirnem obsegu: cca. 1-krat tedensko po 16 ur dela (od 15.30 ure do 7.30 ure) in 
izvajanje operativnih posegov: 1-krat tedensko po 5 ur dela (od 8.00 ure do 13,00 ure); 
 
Število izvajalcev:  Ni omejeno. 
 
Pogoj:   zdravnik specialist  ginekologije in porodništva 
 
Bistvene zahteve: 

• Izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti skladno s 3. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti 
(Uradni list RS, St.: 9/92 s spremembami in dopolnitvami ). Ponudnik mora v ponudbi priložiti veljavno 
dovoljenje Ministrstva za zdravje RS.Če je ponudnik zaposlen pri drugem javnem zdravstvenem zavodu 
oziroma drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost v okviru javne zdravstvene 
službe, mora za sklenitev podjemne pogodbe ali druge pogodbe civilnega prava, predhodno pridobiti 
pisno soqlasje delodajalca in qa priložiti v ponudbi. Ponudnik mora v ponudbi priložiti izjavo pod 
kazensko in materialno odgovornostjo, da ni zaposlen pri drugem javnem zdravstvenem zavodu 
oziroma drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost v okviru javne zdravstvene 
službe. Če je ponudnik zaposlen pri drugem javnem zdravstvenem zavodu oziroma drugi pravni ali 
fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost v okviru javne zdravstvene službe, mora za sklenitev 
podjemne pogodbe ali druge pogodbe civilnega prava, predhodno pridobiti pisno soqlasje delodajalca 
in soglasje sveta zavoda ter qa priložiti v ponudbi.  

• Ponudnik (fizična oseba) mora razpolagati z veljavnim zdravniškim spričevalom in veljavnim potrdilom 
o izvedenem usposabljanju za varno delo oz. se mora prijaviti na preizkus znanja s področja varnosti 
in zdravja pri delu, ki ga bo organiziral naročnik. . Ponudnik, ki bo oddal ponudbo -kot pravna oseba 
ali samostojni podjetnik bo moral z naročnikom pred sklenitvijo pogodbe o izvajanju storitev, ki so 
predmet tega povpraševanja, skleniti dogovor o organiziranju in izvajanju varnosti in zdravja pri delu 
na skupnem delovišču.  
 

• Ponudnik, ki bo oddal ponudbo kot samostojni podjetnik oz. gospodarska družba, mora sam 
zagotoviti zavarovanje odqovornosti za škodo, ki bi lahko nastala pri njeqovem delu. Ponudnik mora 
v ponudbi priložiti kopijo zavarovalne police. 
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• Ponudnik se bo ob prihodu in odhodu na izvajanje storitev registriral z registrirno kartico na 

terminalu za registracijo delovnega časa. 
 

• Rok plačila: za pravne osebe in s.p.: v 30-ih dneh od izstavitve računa; za fizične osebe: do 20-ega v 
mesecu za storitve opravljene v predhodnem mesecu na podlagi avtoriziranih evidenc prisotnosti. 

 
• Ponudnik soglaša, da lahko naročnik v primeru, če bi nastale razmere, ki bi lahko bistveno vplivale 

na predmet  pogodbe  in  jih naročnik  ni  mogel  predvideti  pri  sklepanju  pogodbe, enostransko 
razveze pogodbo. 

 
Merilo izbora: Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo oddal popolno ponudbo in pri katerem bo 
Seštevek okvirne ponudbene vrednosti in stroškov prevoza izvajalca razpisanih storitev na lokacijo naročnika in 
nazaj, najnižja.  
 
Ponudnik mora v ponudbi zapisati okvirno ponudbeno vrednost za:  

- 12 X 5 ur dela; 
- 12 X 16 urno NNMP; 

 
Opravljeno delo se bo obračunalo glede na dejansko število opravljenih ur. 
 
 
Ocenjena vrednost: 

• Urna postavka za izvajanje operativnih posegov: 16,30 EUR bruto oz. 18,93 EUR bruto bruto oz. brez 
DDV. 

• 16 urno NNMP = 311,57 EUR bruto oz. 361,74 EUR bruto bruto  
 
Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, ki presega ocenjeno vrednost. 
 
Druge zahteve: Ponudnik soglaša, da lahko naročnik v primeru, če bi nastale razmere, ki bi lahko bistveno 
vplivale na predmet pogodbe in jih naročnik ni mogel predvideti pri sklepanju pogodbe, enostransko razveže 
pogodbo. 
 
Ponudba:  Ponudnik pripravi ponudbo  kot izhaja iz tega povpraševanja, upoštevajoč bistvene in druge zahteve 
naročnika določene v povpraševanju 
 
Kontaktna oseba za predmet javnega naročila:  Marco Gergolet, dr. med.,spec.ginekologije in porodništva  
(tel.št. 05 330  1123). 
Kontaktna oseba za pripravo ponudbe: Katjuša BIZJAK, univ.dipl.pravnica (tel.št. 05 330 1580). 
 
Ponudbo je potrebno oddati do dne: 19.12.2013 do 9.00 ure na naslov: 
Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev 13a, 5290 
Šempeter pri Gorici s pripisom: »PONUDBA ZA IZVAJANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV ZDRAVNIKA SPECIALISTA 
GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA (273-96/2013)«. 
 
Naročnik bo ponudnike, ki bodo oddali pravočasno in popolno ponudbo, pisno obvestil o izbiri. 
 
Lep pozdrav.   
 
                                          VODJA SKUPINE ZA JAVNA NAROČILA: 
                        Katjuša BIZJAK, univ.dipl.pravnica                                                
Prejme: 
-naslovnik 
-spis 


