
Arhiv javnih naročil 2018 

1. Izvedba ponovnega opiranja konkurence med sklenitelji okvirnih sporazumov za dobavo zemeljskega plina po 

javnem naročilu izvedenem po odprtem postopku, obj.  na Portalu javnih naročil pod. št. JN005671/2016-B01 dne 

20.09.2016.   

2. Javno naročilo za dobavo vozil, obj. na Portalu JN006882/2018-W01 z dne 04.10.2018.  

3. Evidenčni postopek zbiranja ponudb za izvedbo storitev varovanja ljudi in premoženja za 

potrebe Zdravstvenega doma Celje in dislociranih enot za obdobje enega leta.  

4. Javno naročilo storitev: Izdelava poročil v IS in koordinacija, spremljanje in interno vrednotenje 

projekta »Vzpostavitev sistemskega izvajanja dolgotrajne oskrbe v celjski regiji« 2018-2022 obj na 

Portalu št.: 006142/2018. 

5. Javno naročilo za prenovo ordinacij v Zdravstvenem domu Celje – izvedba del po sistemu ključ 

v roke – okolju prijazno naročilo, obj. na Portalu JN006327/2018 z dne 13.09.2018.  

6. Javno naročilo gradenj: Projekt dolgotrajne oskrbe Zdravstvenega doma Celje – Preureditev 

dela prostorov v ZD Celje – Trakt C, 2. nadstropje, obj. na Portalu JN006389/2018 z dne 

14.09.2018.  

7. Javno zbiranje ponudb za oddajo prostorov okrepčevalnice ZD Celje v najem.  

8. Javno naročilo za dobavo biokemijskega – imunokemijskega modularnega analiznega sistema, objavljen na 

Portalu št.: JN004591/2018-B01, z dne 05.07.2018;  

9. Postopek zbiranja ponudb – evidenčni postopek za »dobavo pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva in boljšim 

oprijemom na mokri podlagi ter izvedba vulkanizerskih storitev.«  

10. Javni razpis po postopku naročila male vrednosti za dobavo dveh strežnikov, obj. na Portalu 

št.: JN001479/2018-W01 z dne 12.03.2018.  

11. Javni razpis za dobavo dveh osebnih vozil po postopku naročila male vrednosti, obj. na Portalu št.: 

JN003221/2018-W01 z dne 21.5.2018.  

12. Postopek zbiranja ponudb "evidenčni postopek" za izvedbo storitev – odvoz in uničenje kemičnih odpadkov 

(odgovori na vprašanja) in odvoz in uničenje infektivnih odpadkov.  

13. Evidenčni postopek – zbiranje ponudb za dobavo pralnih sredstev za avtomatski dozirni sistem pranja v 

pralnici št.: JNNV-0004/2018 z dne 22.2.2018,  

14. Javni razpis za servisiranje službenih vozil ZD Celje, obj na Portalu JN št.: JN000529/2018-

B01,2018/S 021-044212.   

15.Postopek zbiranja ponudb »evidenčni postopek« za izvedbo tehničnih pregledov ter 

registracije vozil za potrebe naročnika Zdravstvenega doma Celje, za obdobje treh let; r  

16. Ponovno odpiranje konkurence za obdobje 12 mesecev (1.1.2018 do 31.12.2018), za 

»DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA«, po izvedenem javnem naročilu obj., na Portalu javnih naročil 

objavljenem pod. št. JN005671/2016-B01 dne 20.09.2016.  
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17. Javni razpis za dobavo čistil, čistilnih pripomočkov in higiensko-sanitarne papirne konfekcije, 
objava na Portalu št.. JN009677/2017-B01 z dne 20.11.2017.  

18. Javni razpis za dobavo notranje delovne obleke in obutve, objavljen na Portalu št.: 
JN009046/2017-W01, z dne 23.10.2017.  

19. Evidenčni postopek zbiranja ponudb za izvedbo gradbenih del »PREUREDITEV DELA 
PRITLIČJA TRAKTA C, PRITLIČJE "PROSTORI MAMOGRAFIJE",   

20. Javno naročilo za dobavo pisarniškega materiala, objavljenega na Portalu št.: 
JN008889/2017 z dne 16.10.2017,  

21. EVIDENČNI POSTOPEK zbiranja ponudb za varovanje ljudi in premoženja za potrebe 
Zdravstvenega doma Celje in dislociranih enot za obdobje enega leta skladno s tehničnimi 
zahtevami naročnika.   

22. Javno naročilo za sukcesivno dobavo pogonskega goriva za obdobje treh let, objavljeno na 
Portalu pod oznako št.: JN008368/2017-B01, Uradnem glasilu EU št.: 2017/S 183-374686.  

23. Javno naročilo PRODAJA PNEVMATIK Z BOLJŠIM IZKORISTKOM GORIVA IN BOLJŠIM 
OPRIJEMOM NA MOKRI PODLAGI TER IZVEDBA VULKANIZERSKIH STORITEV ZA POTREBE 
NAROČNIKA ZD CELJE.  

24. Javno naročilo male vrednosti za NAKUP TERMINALOV (UKV RADIJSKIH POSTAJ) ZA REŠEVALNO 

POSTAJO ZA UPORABO V REŠEVALNIH VOZILIH ZA NENUJNE PREVOZE IN NAKUP ZUNANJIH 
AVTOMATSKIH DEFIBRILATORJEV – AED Z ZUNANJO OMARICO; javno naročilo je objavljeno na Portalu pod 
oznako št.: JN008218/2017-W01.  

25. Javno naročilo:  DOBAVA ENERGIJSKO UČINKOVITE RAČUNALNIŠKE OPREME; objava 
Obvestila o naročilu na Portalu JN, pod št. objave: JN007253/2017-B01 z dne 01.08.2017 ter Glasilu 
EU, pod št. objave: 2017/S 146-301399.  

26. JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO DOBAVA DVEH ZOBOZDRAVSTVENIH APARATOV 
Objava Obvestila o naročilu na Portalu JN, pod št. objave: JN006258/2017-W01 z dne 
26.06.2017.  

27. JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ULTRAZVOČNEGA APARATA ZA GINEKOLOGIJO, OBJ. 
NA PORTALU ŠT.: JN005031/2017-W01  z dne 16.05.2017.  

28. Javni razpis za nakup okolju prijaznejših osebnih ter reševalnega vozila, obj na Portalu 
JN002023/2017-B01 z dne 17.03.2017 ter Uradnem glasilu EU št.: 2017/S 055-101370.  

29. Odpiranje konkurence med strankami okvirnega sporazuma skladno z izvedenim javnim 

naročilom objavljenim na Portalu javnih naročil št.: JN625/2016 z dne 28.01.2016 in Uradnem 

glasilu EU št.: 2016/S 014-019968 z dne 21.01.2016, za dobavo sanitetnega, laboratorijskega in 

zobozdravstvenega materiala 

 


