
 

 

Arhiv javnih naročil  

 

 

Javna naročila 2016 

- Javno zbiranje ponudb za odprodajo pohištvene opreme ter oddajo prostorov 
okrepčevalnice ZD Celje v najem; 
 

- Evidenčni postopek za izvedbo tiskarskih storitev št.: JN260102-003/2016-B-
POG; 
 

- Skupno javno naročilo za izvedbo zavarovalnih storitev, obj. na portalu 
št.: JN007249/2016-B01.z dne 15.11.2016; 
 

- Javno naročilo za dobavo zemeljskega plina, obj. na portalu št.: 
JN005671/2016-B01  z dne 20.9.2016; 
 

- Dobava pralnih sredstev, čistil, čistilnih pripomočkov in higiensko-sanitarne 
papirne konfekcije –postopek ponovnega odpiranja konkurence z namenom 
sklenitve pogodb za dobavo blaga za III. dvanajst (12) mesečno pogodbeno 
obdobje; 
 

- Ponovno odpiranje konkurence za dobavo pisarniškega in potrošnega 
tiskalniškega materiala na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma št. 
JNMV26I-0001/2014-B-POG; 
 

- Javno naročilo za dobavo treh zobozdravstvenih aparatov, obj. na Portalu št.: 
JN003169/2016-W01 z dne 28.6.2016; 
 

- Javno naročilo za obnovo zdravstvene postaje Vojnik ter Obnova zdravstvene 
postaje Štore, obj. na Portalu javnih naročil št. JN002803/2016-W01 in 

JN002825/2016-W01; 
 

- Evidenčni postopek za nabavo "2 (dveh) osebnih vozil za potrebe patronaže" 
št. JN260102-0002/2016-B-POG-III; 
 

- Javno naročilo za nakup treh reševalnih vozil tip B z medicinsko opremo, obj. 
na Portalu štev. JN2368/2016 dne 31.3.2016; 
 

- Evidenčni postopek za izvedbo storitev - varovanja ljudi in premoženja ZD 
Celje; 
 

- Javno naročilo za nabavo sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega 
materiala, obj. na Portalu javnih naročil  štev. JN402/2016 dne 19.1.2016; 
 



- Servisiranje službenih vozil ZD Celje in z njimi povezanimi nadgradnjami , obj.  
na Portalu javnih naročil pod št. objave JN242/2016 z dne 13.1.2016; 
 

Javna naročila 2015 

 

- Ponovno odpiranje konkurence (OK3) - povabilo k oddaji ponudbe   št. 
JNV26I-B-0004/2013-POG-OK3-sklop19 na podlagi sklenjenega okvirnega 
sporazuma. Predmet: dobava blaga sklopa 19. pribor za kapilarni odvzem krvi 
za zadnje IV. šest (6) mesečno pogodbeno obdobje; 

 
- Javno naročilo za servisiranje službenih vozil ZD Celje in z njimi povezane 

opreme /nadgradenj/ po poteku garancijskega roka, obj.na Portalu JN, pod št. 
objave: JN7865/2015 z dne 09.11.2015; 
 

- Javno naročilo za nakup štirih hematoloških analizatorjev z njihovim 
vzdrževanjem (»full kasko«) ter dobavo pripadajočega potrošnega materiala v 
obdobju štirih (4) let, obj.na Portalu JN, pod št. objave: JN7178/2015 z dne 
14.10.2015; 
 

- Javno naročilo za  dobavo diagnostičnega ultrazvočnega aparata za potrebe 
radiološkega oddelka, obj.na Portalu JN, pod št. objave: NMV5584/2015 z dne 
04.09.2015; 
 

- Ponovno odpiranje konkurence za dobavo sanitetnega, laboratorijskega, 
zobozdravstvenega in RTG materiala (OK3) - povabilo k oddaji ponudbe na 
podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma št. JNV26I-B-0004/2013-POG; 
 

- Ponovno odpiranje konkurence za dobavo pralnih sredstev, čistil, čistilnih 
pripomočkov in higiensko-sanitarne papirne konfekcije (OK1) - povabilo k 
oddaji ponudbe na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma št. JNV26I-
0002/2014-B-POG; 
 

- Javno naročilo št.: JNV26I-B-0004/2015-POG za nakup okolju prijaznejših 
osebnih ter specialnih motornih vozil, obj. na Portalu JN 
http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=392524; 

 

- Javno naročilo št: JNMV26I-B-0005/2015-POG za nakup energetsko 
učinkovite računalniške opreme, obj. na Portalu 
  http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=56751&nar=MV 

- Javno naročilo za sukcesivno dobavo delovne obleke in obutve št.: JNMV26I-
B-0003/2015-POG, obj. na Portalu JN; 

 http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=55804&nar=MV.; 
- Ponovno odpiranje konkurence št: JNV26I-B-0004/2013-POG-OK2 za Sklop 

19. Pribor za kapilarni odvzem krvi; 
- Javno naročilo za izvedbo storitev za zavarovanje premoženja in splošne ter 

poklicne odgovornosti ZD Celje, št.: JNMV26I-S-0002/2015-POG, obj. na 
PortaluJN 

 http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=53053&nar=MV. 
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- Javno naročilo za dobavo zdravil št.: JNV26I-B-0002/2015-POG, obj.  na 
Portalu JN: 

 http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=378872. 
- Javno naročilo za dobavo pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva in boljšim 

oprijemom na mokri podlagi ter izvedba vulkanizerskih storitev za potrebe 
naročnika ZD Celje, št.: JNMV26I-S-0001/2015-POG, obj. na Portalu JN: 

 http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=50925&nar=
MV; 
 

Javna naročila 2014 

- Oddaja prostorov okrepčevalnice ZD Celje v najem metoda neposredne 
pogodbe; 

- Javno naročilo za vzdrževanje voznega parka Zdravstvenega doma Celje, št.: 
JNV26I-0003/2014-S-POG, obj. na Portalu JN: 

 http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=361531.  

- Javno naročilo za rekonstrukcijo fekalnega priključka na javno kanalizacijo št.: 
JNMV26I-0001/2014-G-POG; 

- Ponovno odpiranje konkurence za dobavo sanitetnega, laboratorijskega, 
zobozdravstvenega in rtg materiala – povabilo k oddaji ponudbe št. JNV26I-B-
0004/20013-POG-OK1, za sklenitev pogodb o dobavi blaga za II. šest (6) 
mesečno pogodbeno obdobje, tj. od 01.10.2014 do 31.03.2015, objava 
javnega naročila na Portalu JN, pod št. objave: JN15990/2013 z dne 
18.12.2013 ter Uradnem glasilu EU; 

- Javno naročilo za dobavo pralnih sredstev, čistil, čistilnih pripomočkov in 
higiensko-sanitarne papirne konfekcije, št.: JNV26I-0002/2014-B-POG, obj. na 
Portalu:  http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=348291.  

- Javno naročilo za dobavo pisarniškega in potrošnega tiskalniškega materiala 
št.: JNMV26I-0001/2014-B-POG, obj. na Portalu: 

 http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=35303&nar=MV  
- Javno naročilo za izgradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu Celje št.: JNV26I-

0005/2014-G-POG, objavljeno na Portalu št. JN5976/2014; 
- Javno naročilo za nakup in implementacija elektronskega sistema za 

evidentiranje prisotnosti ter odsotnosti na delovnem mestu št.: JNMV26I-
0002/2014-B-POG, obj. na Portalu JN: 

 http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=34912&nar=MV  
- Javno naročilo za sukcesivno dobavo pogonskega goriva št.: JNV26I-

0004/2014-B-POG; Obvestilo o naročilu – objava na 
povezavi:  http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=344234  

- Javno naročilo za dobavo zdravil št.: JNV26I-0001/2014-B-POG, Obvestilo o 
naročilu – objava na 
povezavi:  http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=329673  

 

Javna naročila 2013 

- Javno naročilo za dobavo sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in 
RTG materiala, št.: javnega naročila: JNV26I-B-0004/2013-POG; Obvestilo o 
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naročilu – objava na 
povezavi:  http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=320715  

- Javno naročilo za izdelavo, dobavo in menjavo oken na objektu ZP Štore, 
Številka javnega naročila: JNMV2680-G-0001/2013-POG, Obvestilo o javnem 
naročilu:  http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=28192&nar=MV  

- Javno naročilo za dobavo diagnostičnega UZ aparata za potrebe radiologije, 
št. javnega naročila: JNV2664-B-0004/2013-POG, Objava Obvestila o naročilu 
- Portal javnih naročil: JN6742/2013 z dne 04.06.2013 (povezava na 
objavo:  http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=286582) 

- Javno naročilo za sukcesivno dobavo računalniške opreme, št. javnega 
naročila: JNV26I-B-0001/2013-POG, objava na Portalu javnih naročil: 
JN3442/2013 z dne 26.03.2013(povezava na objavo: 
  http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=273931) 

 

Javna naročila 2012 

- Odpiranje konkurence med sklenitelji okvirnega sporazuma za DOBAVO 
SANITETNEGA, LABORATORIJSKEGA, ZOBOZDRAVSTVENEGA IN RTG 
MATERIALA na podlagi objave št.: JN10216/2010, številka javnega 
naročila: JNV2613-B-0002/2012-POG, 

- Javno naročilo za dobavo urgentnega reševalnega vozila z medicinsko 
opremo, številka javnega naročila: JNV2664-B-0001/2012-POG, 

- Javno naročilo za dobavo in montažo ter vzdrževanje rentgenskega sistema 
za direktno digitalno slikanje pljuč, objava na Portalu javnih naročil: 
JN6821/2012 z dne 22.06.2012 (povezava na objavo: 
  http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=231770) 

- Javno naročilo za izdelavo, dobavo in montažo pohištvene opreme za ureditev 
ambulant splošne medicine (trakt a), številka javnega naročila: JNV2610-B-
0001/2012-POG, 

- Javno naročilo za izvedbo gradbeno obrtnih del za obnovo ambulant DE 
splošna medicina (trakt a), objava na Portalu javnih naročil: JN5151/2012 z 
dne 16.05.2012 (povezava na objavo: 
  http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=225510) 

- Javno naročilo za dobavo reševalnih vozil z medicinsko opremo, številka 
javnega naročila: JNV2613-B-0001/2012-PO, objava na Portalu javnih naročil: 
JN3835/2012 z dne 06.04.2012 (povezava na 
objavo:  http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=220642) 

- Javno naročilo za dobavo ultrazvočnega aparata za kardiovaskularne 
preiskave, številka javnega naročila: JNV2651-B-0003/2011-POG, objava na 
Portalu javnih naročil: JN1609/2012 z dne 13.02.2012 (povezava na 
objavo:  http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=212427) 
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