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Številka 25/21-bb 

Datum 11.05.2021 

 
 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
 
Spoštovani,  
 
vabimo vas, da oddate ponudbo za sledeče naročilo 
 

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

Oznaka   

Predmet  

• Izvajanje strokovnih nalog po Zakonu o 
varnosti in zdravju pri delu in  

• izvajanje strokovnih nalog po Zakonu o 
varstvu pred požarom. 

 

 
Ponudbo oddajte skladno s tem povabilom: 
 

Rok za sprejem ponudbe 

Datum in ura Rok za predložitev ponudbe je 20.05.2021. 

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. Cene storitev iz predračuna 
so fiksne za ves čas oddaje naročila. Ponudnik mora navesti končno 
vrednost ponudbe v evrih brez in z vključenim davkom na dodano 
vrednost, posebej morajo biti prikazani morebitni popusti. Naročnik 
bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izkazali tehnično 
in kadrovska sposobnost s podpisom izjave na Obrazcu 5: Izjava 
o tehnični in kadrovski sposobnosti, skupaj zahtevanimi dokazili in 
predloženimi kopijami zahtevanih pooblastil oz. dovoljenj.  

Ponudba naj vsebuje v nadaljevanju navedene dokumente oz. listine. 
 
V primeru, da ponudbene cene za naročnika ne bodo sprejemljive, si 
naročnik pridržuje možnost pogajanja.  
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Izbrani ponudnik bo povabljen k podpisu Pogodbe. Pogodba se bo 
sklenila za obdobje 2 (dveh) let.  

Razpisna 
dokumentacija 

 
Razpisno dokumentacijo predstavlja: 

- Obrazec 1: Povabilo k oddaji ponudbe; 

- Obrazec 2: Priloga 1 – Obseg izvajanja strokovnih nalog; 

- Obrazec 3: Podatki o ponudniku z izjavo o sprejemu razpisnih 

pogojev; 

- Obrazec  4: Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb 

v lastništvu ponudnika; 

- Obrazec 5:  Izjava o tehnični in kadrovski sposobnosti, 

skupaj z zahtevanimi dokazili; 

- Obrazec 6: Predračun. 

Ponudbena 
dokumentacija 

Ponudba mora vsebovati (scan dokumentov):  

- izpolnjen in podpisan Obrazec 3: Podatki o ponudniku z izjavo o 

sprejemu razpisnih pogojev; 

- izpolnjen in podpisan Obrazec 4: Izjava/podatki o udeležbi fizičnih 

in pravnih oseb v lastništvu ponudnika; 

- izpolnjen in podpisan Obrazec 5:  Izjava o tehnični in kadrovski 

sposobnosti, skupaj z zahtevanimi dokazili; 

- izpolnjen in podpisan Obrazec 6: Predračun, 

- cenik ostalih občasnih storitev, ki niso vključene v obseg storitve 

povpraševanja (v mesečni pavšal) in bi bile lahko predmet 

morebitnih dodatnih naročil (izdelava požarnih redov, ipd.).  

Merilo za izbiro 
Naročnik bo izbral dopustno ponudbo ponudnika z najnižjo skupno 
okvirno ponudbeno ceno v EUR brez DDV. 

 
  
      Lep pozdrav, 
 
      
 
 
 
 

Zastopnik / pooblaščenec 
naročnika 

mag. Ernest Gortan 
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Obrazec 2: Priloga 1– Obseg izvajanja strokovnih nalog 
 
Glede na potrebe zavoda naročnik od ponudnika zahteva opravljanje naslednjih strokovnih 
nalog: 
 

1. Na področju varnosti in zdravja pri delu:   
•    svetovanje  delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za  
       delo; 
•    svetovanje delodajalcu glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja; 
•    usklajevanje ukrepov za preprečevanje psihosocialnih tveganj; 
•    izdelovanje strokovne podlage za izjavo o varnosti; 
•    opravljanje obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju – fizikalne  
       škodljivosti; 
•    opravljanje obdobnih pregledov in preizkus delovne opreme; 
•    opravljanje notranjih nadzorov nad izvajanjem ukrepov za varno delo; 
•    izdelovanje navodil za varno in zdravo delo; 
•    spremljanje stanja v zvezi z nezgodami pri delu, odkriva vzroke zanje in pripravlja  
       poročila za delodajalca s predlogi ukrepov; 
•    pripravljanje in izvajanje usposabljanj delavcev za varno delo, 
•    sodelovanje z izvajalcem medicine dela, 
 

2. Na področju požarne varnosti: 
• usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom, v skladu s prvo alinejo prvega 

odstavka 2. člena Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov 
varstva pred požarom (Ur. list RS št. 32/2011, 61/2011); 

• usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom, v skladu z tretjo alinejo prvega 
odstavka 2. člena Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov 
varstva pred požarom (Ur. list RS št. 32/2011, 61/2011) – gre za strokovno 
usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje 
evakuacije«     

• vodenje evidenc o vseh opravljenih usposabljanjih iz varstva pred požarom iz 
prvega odstavka 2. člena Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje 
ukrepov varstva pred požarom (Ur. list RS št. 32/2011, 61/2011); 

•     opravljaje občasnih nadzorov nad izvajanjem in izpolnjevanjem ukrepov varstva   
pred požarom; 

•     seznanjanje odgovornih oseb pri naročniku o stanju varstva pred požarom; 
 

 
3. V okviru navedenih strokovnih nalog (točka 1. in 2.) pričakujemo od ponudnika 

tudi: 
• redno obveščanje o stanju evidenc oz. zbrane dokumentacije na podlagi 61. člena 

Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1); 
• enkrat tedenska prisotnost na sedežu naročnika s poročanjem o 

ugotovljenem stanju; 
• občasna pisna poročanja: letna in po potrebi še ob drugih pomembnih ugotovitvah; 
• spremljanje in obveščanje o novostih na področju zakonodaje v zvezi z varnostjo in 

zdravjem pri delu in požarno varnostjo; 
• drugo svetovanje v zvezi z varnostjo pri delu (pri nabavi delovne opreme, pri ureditvi 

delovnih mest, pri nabavi osebne zaščitne opreme, pri drugih navodilih za varno delo 
ipd.); 

• sodelovanje pri najavljenih inšpekcijskih obiskih; 
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• sodelovanje pri intervencijah, npr. prijavah poškodb. 
 

Bolnišnica razpolaga s prostorskimi kapacitetami za izvedbo usposabljanj za varstvo pri delu  
in usposabljanj za požarno varnost. Predvideno število lastnih zaposlenih delavcev je 990. 
Predvideno število dodatnih usposabljanj (prva usposabljanja iz obeh področij VPD in PV) pa 
do 120 letno. V tem številu je zajeta fluktuacija delavcev, pripravniki na kroženju in študentje, 
ki opravljajo študenstko delo,  niso pa zajeti študentje in dijaki na praksi in delo na podlagi 
drugih pogodb civilnega prava (podjemne pogodbe, javna dela ipd.).  
 
Dejavnosti zavoda se opravlja na sledečih lokacijah  

• SB Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici, 
• Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora, Liskur 19, Rožna Dolina, 

5000 Nova Gorica. 
 
V ponudbeni ceni (mesečni pavšal) morajo biti, poleg storitev iz točke 1, 2 in 3, 
vključeni tudi predvideni potni stroški in potovalne ure.  

V ceni pavšalnega honorarja niso zajete storitve: 
- izdelava požarnih redov,  
- izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja; 
- izobraževanja in strokovna usposabljanja (upravljavci viličarjev, strojniki in dvigalisti); 
- druga usposabljanja s področja požarnega varstva, kot npr. usposabljanje odgovornih 

oseb za gašenje začetnih požarov in izvedbo evakuacije iz izpostav, praktično 
usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta, druga usposabljanja, npr. za požarno 
stražo ipd.; 

- osebna prisotnost strokovnega delavca na raznih drugih obravnavah (npr. invalidskih 
komisijah, zdravstvenih ocenah s strani pooblaščenega zdravnika, odškodninskih 
postopkih, ipd.); 
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Obrazec 3: Podatki o ponudniku z izjavo o sprejemu razpisnih pogojev 

Polno ime oz. naziv 
ponudnika       

Naslov/sedež ponudnika       

Matična številka  

ID št. za DDV oz. davčna 
številka ponudnika: 

      

Številke TRR-jev z 
navedbo bank 

      

Kontaktna oseba 
ponudnika       

Telefon kontaktne osebe 
ponudnika 

 

Elektronska pošta 
kontaktne osebe 
ponudnika  

 

Zakoniti 
zastopnik/prokurist 
ponudnika 

 

 

S podpisom te izjave podpisujemo ponudbo kot celoto, pri čemer potrjujemo veljavnost 
ponudbe do roka, ki je naveden v razpisni dokumentaciji. Izjavljamo, da smo seznanjeni s 
pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo in jih v 
celoti sprejemamo. 

Izjavljamo, da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji resnični, ter da fotokopije 
priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost 
fotokopij prevzemamo popolno odgovornost. 

 

V/na      , dne       
   
Zastopnik/prokurist (ime in 
priimek) 
 

Podpis Žig 
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Obrazec 4: Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 

ponudnika 

ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 69/2011). 
 

Javno naročilo 

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

Oznaka javnega naročila  

Predmet javnega naročila  

Podatki o pravni osebi – ponudniku 

Polno ime oz. naziv 
ponudnika 

      

Sedež ponudnika       

Občina sedeža ponudnika       

Številka vpisa v sodni 
register (št. vložka) 

      

Matična številka podjetja       

 
Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika 
udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe): 
 

Št. Ime in priimek/Naziv: 
Naslov stalnega 
bivališča/Sedež: 

Delež lastništva v % 

1     

2     

3     

....    

 
Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske 
družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti: 
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Št. Naziv Sedež Matična številka 

1     

2     

3     

...    

*V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil zgornje tabele, bo naročnik štel, da ponudnik izjavlja, 
da nima povezanih družb. 
 
Ponudnik lahko vse zgoraj zahtevane podatke predloži tudi v elektronski obliki. 
 
Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima 
to za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V/na      , dne       
   
Zastopnik/prokurist (ime in 
priimek) 
 

Podpis Žig 
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Obrazec 5:  Izjava o tehnični in kadrovski sposobnosti, skupaj z zahtevanimi 

dokazili 

Polno ime oz. naziv 
ponudnika 

      

Naslov/sedež ponudnika       

 

Izjavljamo, da smo tehnično in kadrovsko sposobni izvesti oddano javno naročilo, kar 
dokazujemo  priloženimi pooblastili ustreznih organov v skladu z določili Zakona o varnosti in 
zdravju pri delu (ZVZD-1) in  Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz). 

Dokazila:  

- Dovoljenje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za opravljanje  naslednjih 
  strokovnih nalog po 63. členu ZVZD-1: 

• opravljanje obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju (toplotne 
razmere, osvetlitvene razmere, hrup), 

• opravljanje obdobnih in pregledov ter preizkusov delovne opreme.  
 

- Pooblastilo po 14. členu in v obsegu iz 11. člena Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih 
  za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11, 61/11) za:  

• organiziranje in izvajanje usposabljanja za varstvo pred požarom;  
• izdelavo požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije;  
• izvajanje drugih ukrepov varstva pred požarom.  

 
 

Izjavljamo, da bomo na poziv naročnika priložili še morebitna dodatna dokazila o kadrovski 
in tehnični sposobnosti. 

 

 

V/na      , dne       
   
Zastopnik/prokurist (ime in 
priimek) 
 

Podpis Žig 
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Obrazec 6: Predračun  

Polno ime oz. naziv 
ponudnika       

Naslov/sedež ponudnika       

 

CENA STORITEV NA PODLAGI PODANEGA OBSEGA POVPRAŠEVANJA IZ TOČK 1.,2. 
in 3. Obrazca 2: Priloga 1– Obseg izvajanja strokovnih nalog Z VKLJUČENIMI 
STROŠKI KILOMETRINE IN POTOVALNIMI URAMI (mesečni pavšal): 

____________________EUR  brez DDV / mesec oz. ________________EUR z DDV / mesec. 

SKUPNA OKVIRNA PONUDBENA VREDNOST za 24 mesecev: _________________EUR  brez 
DDV oz. ____________________EUR z DDV. 

POPUST: _______________ 

 

Cene storitev in popusti so fiksni za ves čas oddaje javnega naročila. 

 

 

 

V/na      , dne       
   
Zastopnik/prokurist (ime in 
priimek) 
 

Podpis Žig 

 
      

 
 
 

 
 
 
 
 


