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SPECIFIKACIJE IN PREDRAČUN 

BISTVENE ZAHTEVE: 
 

 Ponudnik mora imeti dokazilo o vključenosti v sistem zunanje kontrole kakovosti. 
 Izvajanje storitev, ki so predmet JN, v skladu z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, pravili stroke, notranje in zunanje kontrole, skrbnostjo dobrega 

gospodarja in z upoštevanjem kodeksa etike. 
 Izbrani ponudnik bo moral razpisane storitve izvajati na poziv naročnika v rokih, ki so predpisani s pozitivnimi predpisi ali ki so glede na naravo storitve običajni. 
 Ponudbena cena mora zajemati potrošni material za izvedbo storitve in opravljeno delo. Vsi stroški, ki jih bo imel izbrani ponudnik z realizacijo naročila morajo biti 

vračunani v ceno (ves potreben potrošni material izvajalca, delovni pripomočki ter dostave rezultatov), (1. odst. 42. čl. Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1 
opredeljuje storitve razpisane v tem javnem naročilu kot storitve, od katere se ne plačuje DDV). 

 Izbrani ponudnik bo moral računom prilagati naročnikove naročilnice (napotnice) in specifikacijo opravljenih preiskav, v kolikor specifikacija ne bo razvidna že na samem 
računu. 

 Izbrani ponudnik bo moral zagotavljati fiksnost cen za obdobje veljavnosti razpisa – dve leti od dneva podpisa okvirnega sporazuma/pogodbe. 
 Izbrani ponudnik bo storitve obračunaval na podlagi dejansko opravljene količine storitev, na podlagi vsakokratnega naročila naročnika. 
 Oprava posamezne preiskave v času, ki je v skladu s strokovno doktrino oz. kot je običajna praksa za posamezno preiskavo, za posamezne nujne preiskave v najkrajšem 

možnem času. Kot čas izvedbe preiskave se šteje čas od trenutka, ko izvajalec prevzame vzorec za preiskavo, do trenutka, ko naročnik prejme pisni rezultat preiskave. 
Naročnik bo naročal preiskave na podlagi pisne naročilnice, ki jo izda bolnišnični laboratorij ki bo podpisana in žigosana s strani naročnika. Dostava pisnega rezultata – 
izvida po pošti ali osebno na naročnikovo lokacijo, v kuvertah, ki so naslovljene ločeno na posameznega zdravnika, ki je izdal naročilnico najkasneje v dveh (2) tednih 
od prejema vzorca, v nujnih primerih v dogovoru z naročnikom. 

 Reševanje reklamacij: nepravilna ali nepravočasna izvedba preiskave se reklamira v pisni obliki najkasneje v 8-ih dneh od ugotovitve napake. Izvajalec je dolžan v 8-ih 
dneh od prejema reklamacije skupaj z naročnikom ugotoviti upravičenost reklamacije. V kolikor se izvajalec ne odzove v 8-ih dneh od prejema reklamacije, se šteje, da 
je reklamacija upravičena. Če naročnik ne reklamira obsega oz. kakovosti opravljenih storitev, se šteje , da račun priznava v celoti. 

 Mesečno poročanje naročniku o številu izdanih naročil za potrebe statistike in sicer po posameznih preiskavah, vrednosti in zdravnikih v elektronski obliki. 
 Ponudnik se zaveže uporabljati in varovati vse pri izvajanju pogodbe pridobljene osebne in/ali občutljive osebne podatke v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju 

osebnih in/ali občutljivih osebnih podatkov, o čemer skleneta poseben sporazum v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. 
Ponudnik se zaveže izvajati in zagotavljati varovanje osebnih podatkov in/ali občutljivih osebnih podatkov, pridobljenih v okviru pogodbe, najmanj na enak način, s 
postopki in ukrepi, kot jih izvaja in zagotavlja naročnik in s podpisom pogodbe potrjuje seznanjenost z njimi. Izvajalec se s podpisom  pogodbe zavezuje, da bo seznanil 
vse zaposlene, vključene v izvajanje pogodbe, z načini, postopki in ukrepi naročnika za varovanje osebnih in/ali občutljivih osebnih podatkov. 
Ponudnik za evidence dejavnosti obdelave, ki jih bo vodil v zvezi z aktivnostmi po  pogodbi, pripravi ustrezne kataloge oziroma evidence ter izvaja vse postopke v skladu 
z določili veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov ter Splošne uredbe EU o varstvu podatkov v sodelovanju z naročnikom. 

 
Ponudnik zagotavlja: 

 da mu v preteklih petih letih na kateri koli način ni bila dokazana huda strokovna napaka, na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem;  
 da je sposoben izvesti ponujene preiskave v zahtevanem času izvedbe v skladu s predpisi in normativi, ki veljajo za navedene preiskave; 
 da zagotavlja  kvalitetno izvedbo preiskav z notranjo in zunanjo kontrolo; 
 da lahko naročnik v primeru, če bi nastale razmere, ki bi lahko bistveno vplivale na predmet okvirnega sporazuma/pogodbe, okvirni sporazum/pogodbo razveže; 
 plačilo v 60-ih dneh od dneva prejema računa, ki ga bo izbrani ponudnik izstavil 1x mesečno za storitve opravljene v preteklem mesecu. Izbrani ponudnik bo moral 

računu priložiti naročnikove naročilnice in specifikacije preiskav, ki so bile opravljene, v kolikor specifikacija ni že na samem računu. 
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 Specifikacija/opis Predvideno letno št. 
preiskav   

Cena v EUR brez 
DDV za 1 preiskavo 
(blok) 

Cena v EUR brez 
DDV za predvideno 
letno št. preiskav 

Cena v EUR brez 
DDV za razpisano 
obdobje  - 2 leti 

sklop 1: Izvajanje 
histopatoloških in 
histokemičnih 
preiskav na stebričku 
punkcije jetrnega 
tkiva 

Predmet JN je izvajanje 
histopatoloških in histokemičnih 
preiskav na stebričku punkcije 
jetrnega tkiva, ki ga v izbrani 
laboratorij pošljemo v fiksativu, 
obsega pa: 
sprejem, registracija vzorca 
punkcijske biopsije jeter, 
makroskopski pregled in opis 
sprejetega vzorca, izdelavo 
nebarvane serije jetrnega puktata 
(17 rezin), barvanje s 
hematoksilinom in eozinom, 
barvanje kolagenih vlaken (van 
Gieson, Aldehid fuksin), Trikromno 
barvanje (Masson, Goldner, Azan), 
impregnacija retikulinskih vlaken 
(Gomori Trichrom, Gomori, Glees 
reticulin), prikaz pigmentov (Perls, 
Schmorl, prikaz polisaharidov  
(PAS, dPAS, Alcian blue, Kreyberg, 
SAB, Hale Fe), pregled jetrne 
biopsije s strani patologa in izvid. 
Po potrebi, glede na bolezen, naj se 
izvedejo še imunohistokemične 
reakcije. Izbrani laboratorij končni 
izvid pošlje naročniku. 

40                   

      

 Specifikacija/opis Predvideno letno št. 
preiskav  

Cena v EUR brez 
DDV za 1 preiskavo  

Cena v EUR brez 
DDV za predvideno 
letno št. preiskav 

Cena v EUR brez 
DDV za razpisano 
obdobje  - 2 leti 

-sklop 2: Izvajanje 
histoloških preiskav 
mišic 

Predmet JN je izvajanje histoloških 
preiskav mišic, kože, podkožnega 
maščevja in temporalne arterije. 

mišic 15                   

kože 10                   
podkožnega 
maščevja 

5                   

temporalne 
arterije 10                   
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 Specifikacija/opis Predvideno letno št. 
preiskav   

Cena v EUR brez 
DDV za 1 preiskavo  

Cena v EUR brez 
DDV za predvideno 
letno št. preiskav 

Cena v EUR brez 
DDV za razpisano 
obdobje  - 2 leti 

-sklop 3: Izvajanje 
citoloških preiskav 
tako-imenovanih 
Brisov po Papanicolau 
razmaz-steklo) in 
izvajanje citoloških 
preiskav tako-
imenovanih Brisov po 
Papanicolau (v tekoči 
fazi) 

Predmet JN je izvajanje citoloških 
preiskav tako-imenovanih Brisov 
po Papanicolau razmaz-steklo) in 
izvajanje citoloških preiskav tako-
imenovanih Brisov po Papanicolau 
(v tekoči fazi). 

1300                   

      

 Specifikacija/opis Predvideno letno št. 
preiskav   

Cena v EUR brez 
DDV za 1 preiskavo 

Cena v EUR brez 
DDV za predvideno 
letno št. preiskav 

Cena v EUR brez 
DDV za razpisano 
obdobje  - 2 leti 

-sklop 4: Izvajanje 
citoloških preiskav 
punkcije ščitnice 

Predmet JN je izvajanje 
storitev citoloških preiskav 
punkcije ščitnice. 

250                   

      

 
 

 
V/na      , dne       

   

Zastopnik/prokurist (ime in priimek) Podpis Žig 

        
 


