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Naročnik v skladu s 97. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18; v 

nadaljevanju  ZJN-3)  izvaja  postopek  javnega  naročila za  socialne in druge posebne storitve  

za »Opravljanje nenujnih reševalnih prevozov za obdobje treh let«. . 

 

Predmet javnega naročila »Opravljanje nenujnih reševalnih prevozov za obdobje treh let«.  

513 1531 »Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize« (Predračun št. 1 v RD)  

 

Javno naročilo predstavlja vsebinsko celoto opredeljeno v obrazcu Predračun št.1. 

 
Predvidene potrebe po storitvah, ki so predmet tega naročila, so določene na podlagi 

predhodnih in prihodnjih potreb naročnika in so okvirne za obdobje treh let. Okvirne 

količine niso zavezujoče, ampak ponudnikom služijo kot informacija o predvidenih 

bodočih storitvah. 

 
Naročnik bo s ponudniki, ki bodo podali dopustno ponudbo sklenil pogodbo. 

 
V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je 
dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali 
podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika ter o 
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe 
šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno 
izjavo oziroma bo dal neresničnih podatkov o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico 
ničnost pogodbe. 

 

 

 

 

Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe ali umike ponudb s priporočeno pošiljko po pošti na 

naslov Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje. 

Naročnik oseben prevzem ponudbe zagotavlja med 08:00. in 14:00 uro (ponedeljek – petek), v 

preostalih terminih je ponudbo sicer mogoče oddati, če je na sedežu zavoda prisotna pristojna 

oseba (tajništvo direktorice). 

Ponudba bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni 

naslov do dne 14.08.2020 najkasneje do 10.00 ure. 

Vse prepozno predložene oziroma prejete ponudbe (ne glede na datum oddaje na pošto 

oziroma nepravočasno dostavo  ponudbe  v  primeru  dostave  kurirske  službe) bodo 

izločene iz postopka odpiranja ponudb in bodo neodprte vrnjene  ponudnikom. 

 

 

Ponudba mora biti podana za vse razpisane storitve (100% ). Ponujena storitev mora ustrezati  

opisanim zahtevam glede tehničnih specifikacij.  

Naročilo bo oddano tistemu ponudniku (enemu ponudniku), ki bo za razpisane vrste storitev  

po razpisanih merilih med ponudniki najugodnejši.

1 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

1.2 ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE 
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Odpiranje ponudb ne bo javno.. 

Ponudbe bo odpirala strokovna komisija naročnika po vrstnem redu prispetja.  

O odpiranju ponudb se sproti vodi zapisnik z navedbo naziva ponudnika in ponudbene cene. 

Na koncu odpiranja ponudb bodo zapisnik podpisale odgovorne osebe s strani naročnika, ki se ga  

najkasneje v petih delovnih dneh po odpiranju ponudb posreduje vsem ponudnikom. 

Zakoniti zastopniki ponudnikov ali predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za 

zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja ponudb podajo svoje pripombe. 

Po izvedenem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve za dopolnitev 

formalno nepopolnih ponudb ter druge informacije o javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni 

osebi ponudnika, navedenega v ponudbi. 
 
 

 

Naročnik bo vsem zainteresiranim ponudnikom posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno 

dokumentacijo najpozneje do 12.08.2020, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno in 

zahtevana izključno na e-naslov: katja.majnardi-strozak@zd-celje.si  

 
Odgovarjanje na vprašanja 

Kontaktna oseba naročnika bo izključno pisno preko e - pošte naročnika odgovorila na vsa vprašanja v 

zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz prejšnjega odstavka in bodo postavljena izključno pisno 

preko e – pošte poslane na e-naslov katja.majnardi-strozak@zd-celje.si  
 

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v 
zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo zastavljeno najkasneje do vključno 12.08.2020 do 
8:00 ure. 

 

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, 
naročnik ne bo odgovarjal. 

 

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne 

spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek 

k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije 

štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na spletni strani naročnika. 

 

Naročnik bo spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije, morebitne odgovore na 

vprašanje/a objavil na spletni strani zavoda, na spletnem mestu, kjer je objavljena 

razpisna dokumentacija. 

 

 

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju zahtev. 

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti. 

 

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko 

ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz 

predmetne razpisne dokumentacije. 

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.  

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. 

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun 

1.3 INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB 

1.4 OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO 

1.5 PREDRAČUN 

mailto:katja.majnardi-strozak@zd-celje.si
mailto:katja.majnardi-strozak@zd-celje.si
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cene: cena, popust ali rabat, davek na dodano vrednost, ostale dajatve. 

 
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo 

ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3. 

V tabeli Obrazca Predračun določite ponudbeno ceno tako, da vpišete odstotek popusta, ki 

ga ponujate. 

Na osnovi ponujenega popusta izračunate in vpišete še Skupaj ponudbeno vrednost z in 

odobrenim popustom. 

 
Odstotek (%) popusta mora biti zaokrožen na dve (2) decimalni mesti. V primeru, da 

ponudnik odstotek (%) popusta ne bi podal na dve (2) decimalni mesti, se šteje, da je na 

teh mestih število nič (0). V primeru, da ponudnik odstotek (%) popusta poda na več kot 

na dve (2) decimalni mesti, se šteje, da je na teh mestih število nič (0); npr.: ponudnik 

zaokroži odstotek (%) popusta na 4 (štiri) decimalna mesta kot npr. 1,2345, naročnik 

odstotka (%) popusta ne bo zaokrožil navzgor na 1,235 odstotka (%) popusta, ampak bo 

4 (četrtega) decimalnega mesta ne bo upošteval oziroma se šteje, da je na teh mestih 

število nič (0). 
 

Skupaj ponudbena vrednost z odobrenim popustom mora biti zaokrožena na dve (2) 

decimalni mesti. V primeru, da ponudnik Skupaj ponudbeno vrednost z odobrenim 

popustom ne bi podal na dve (2) decimalna mesta, se šteje, da je na teh mestih število nič 

(0). 
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Izbrani ponudnik mora naročniku v roku petnajst (15) dni po podpisu pogodbe dostaviti dokument 

finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če je v pogodbi tako predvideno, pa 

še dokument finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. 

Predmet, vrsta, višina in trajanje zavarovanja so opredeljeni v obrazcu 9 (vzorec pogodbe) te razpisne 

dokumentacije. 
 

 

 

Naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb. Pogajanj s potencialnimi ponudniki ne bo. 
 

 

Ponudba mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in 

podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi tudi s strani prevajalca prevedeni dokumenti. 

 

V slovenskem jeziku morajo biti postavljena tudi vsa vprašanja, ki jih naročniku posredujejo 

ponudniki. 
 

 

Naročnik bo izbral ponudnika po merilu, ki je opredeljeno v tem razpisu. 

 

Naročnik si ob izpolnjenih pogojih iz 90. člena ZJN-3 pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe, 

oziroma, da z nobenim ponudnikom ne podpiše pogodbe o izvedbi naročila, in sicer brez povrnitve 

kakršnih koli stroškov ali škode. 

 

Ponudba se bo štela za dopustno, če jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za 

izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza zahtevam in potrebam 

naročnika, določenih v tej dokumentaciji, prispe pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno 

dogovarjanje ali korupcija, naročnik jo ne oceni za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih 

sredstev naročnika. 

 

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne 

dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili opredeljeni, 

pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel. 

 
Vrednost mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate ter vsi odvisni stroški 

 
 

1.10 PLAČILNI POGOJI  
 

Naročnik bo račun poravnal 30. (trideseti) dan od dneva uradnega prejema pravilno izstavljenega 

računa. Če plačilo zapade na dela prost dan, bo izvedba plačila prvi naslednji dan, ki sledi roku 

zapadlosti. 

Račun se mora sklicevati na številko pogodbe in naročila (ustno, e naročilo, po telefonu, osebno, idr.) 

na podlagi katere se izstavlja.

1.6 ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

1.7 VARIANTNE PONUDBE IN POGAJANJA 

1.8 JEZIK 

1.9 IZBOR PONUDBE 
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1.11 MERILO  

 

Merilo je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje ponudbene cene s 
popustom za vso količino v EUR. 

 
V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov v obrazcu Predračun ponudilo enako najnižjo 
ceno za posamezni sklop (v EUR), bo naročnik izbral kot najugodnejšo ponudbo ponudnika, 
ki ima sedež podjetja bližje naročniku. 

 

 

1.12 VELJAVNOST PONUDBE  
 

Veljavnost ponudbenega predračuna mora biti veljavna 90 dni po skrajnem roku za predložitev 

ponudb. 

 

1.13 SODELOVANJE  
 

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je 

registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa 

predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila. 

 
a) Tuji ponudniki 

Zaradi narave javnega naročila tuji ponudniki ne morejo sodelovati. 

 

 

b) Podizvajalci 

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. 

Ponudnik lahko zamenja podizvajalca v času veljavnosti pogodbe le s soglasjem naročnika. Prijavljeni 

podizvajalci morajo izpolniti vse priložene obrazce in izpolnjevati pogoje, kar izkažejo s podpisom teh 

obrazcev. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika mora 

predložiti zahtevo za neposredno plačilo, katerega mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni 

partner v primeru skupne ponudbe. 

 

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi: 

• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v izvajanje 

podizvajalcem, 

• kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 

• izpolnjene priložene obrazce teh podizvajalcev, 

• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

 

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo mora v ponudbi predložiti lastno izjavo iz katere bo 

razvidno: 

• izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca 

poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca; 

• izjava ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije 

neposredno plačuje podizvajalcem. 
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V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, bo naročnik od 

glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo  

izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene v 

predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena bo naročnik sprožil postopek za 

ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3. V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s podizvajalcem 

mora v ponudbi predložiti zgoraj navedena dokazila, katera bo mogel predložiti tudi v primeru 

zamenjave podizvajalca in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. 

 

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki izpolnjuje 

obvezne in neobvezne razloge za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava 

podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca vplivalo na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec 

ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce bo podizvajalca zavrnil v roku 10 dni 

od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca. 

 

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal 

podizvajalcem. V primeru izvedbe predmetnega naročila s podizvajalci, je treba v ponudbi navesti vse 

podizvajalce (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) in del 

naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh 

del). 

 

c) Skupna ponudba 

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih  partnerjev.  V  takem  primeru 

mora skupina gospodarskih subjektov ponudbi priložiti pravni akt o skupnem  nastopanju.  V  

pravnem aktu mora biti navedeno, kdo  so  partnerji  v  skupni  ponudbi,  kdo  je  vodilni  partner, ki 

bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak  

partner v skupni  ponudbi,  način  plačila  (preko  vodilnega  partnerja  ali  vsakemu  partnerju 

posebej), druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupni ponudbi. V pravnem aktu 

mora biti navedeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi 

partnerji solidarno in vsak posebej v celoti. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, 

žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni ponudbi. 

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. 

Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po 

pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper 

nosilca posla. 

 

1.14 UMIK, SPREMEMBA ALI DOPOLNITEV PONUDBE  
 

Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe. 

 

Ponudnikovo obvestilo o dopolnitvi, spremembi ali umiku ponudbe mora biti zaprto, označeno in 

dostavljeno kot oddaja ponudbe (obr-1), na ovojnici pa mora biti dodatno označeno »SPREMEMBA« 

oziroma »DOPOLNITEV« oziroma »UMIK«. 

 

V primeru umika bo naročnik ponudbo izločil iz postopka odpiranja in jo neodprto vrnil ponudniku. 

 

1.15 VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV  
 

Naročnik bo ponudniku zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo 

osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke. 

 

Naročnik ne bo razkril informacij, ki jih gospodarski subjekti predložijo in označijo kot poslovno 

skrivnost. Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost po 

39. in 40. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-UPB, 33/11, 91/11, 100/11 - 

skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) in priložiti ustrezni sklep o določitvi zaupnih 

podatkov.  Pri  tem  mora  upoštevati  določbe  35.  člena  ZJN-3  in  določbe  Zakona  o  dostopu  do 
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informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB in 117/06 - ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 - 

skl. US, 19/15 - odl. US). 
 

Ponudnik označi dokument s poslovno skrivnostjo tako, da v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami 

izpiše »POSLOVNA SKRIVNOST«, pod tem napisom pa mora biti podpis osebe, ki je podpisala 

ponudbo. Če je poslovna skrivnost samo določen podatek v dokumentu, mora biti ta del podčrtan z 

rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST«. 

 

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno. Če bodo 

kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik 

ponudnika pozval, da oznako poslovne skrivnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov 

zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se podpiše. Če ponudnik v roku, ki 

ga določi naročnik, ne prekliče poslovne skrivnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne. 

 

Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti specifikacija ponujenega blaga, storitve ali gradnje in 

količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz 

ponudbe. Prav tako se podatki, ki se nanašajo na merila, ne morejo označiti kot poslovna skrivnost. Če 

bodo kot poslovna skrivnost označeni ti podatki, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako poslovne 

skrivnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče poslovne skrivnosti, 

naročnik ponudbo v celoti zavrne. 

 

1.16 REVIZIJA POSTOPKA  
 

Ker gre za evidenčno naročilo, ponudniki ne morejo uveljavljati pravnega varstva na podlagi 

Zakona o javnem naročanju. Prav tako se ne upoštevajo določbe Uredbe o zelenem javnem 

naročanju.  

 

Evidenčno naročilo se oddaja za obdobje treh let (36 mesecev). Evidenčno  naročilo se objavil 

na spletni strani ZD Celje. 

 

 Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo, v skladu z 

zahtevami razpisne dokumentacije. 

 

 

Celje, dne: 06.08.2020 

 

 

ZDRAVSTVENI DOM CELJE 

 

Direktorica: mag.Alenka Obrul
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Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev 

mora ponudnik priložiti dokazila, kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. 

 

a) POSLOVNA SPODOBNOST  
 

Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila. 

Ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 

javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje 

potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, 

opravljali storitev. 

 

b) OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA IN OSEBNI STATUS PONUDNIKOV  
 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti 

zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so 

opredeljena v Kazenskem zakoniku in našteta v prvem odstavku 75.čl. ZJN-3. 

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika ali kandidata, če je le ta na dan, ko 

poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco 

ponudnikov z negativnimi referencami iz a) točke 4. odstavka 75.čl. ZJN-3 

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil kandidata ali ponudnika, če ima na dan, ko je bila 

oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, 

neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v 

vrednosti 50 EUR ali več. 

 

Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika, če: 

• je v stečajnem postopku; 

• je v postopku prisilnega prenehanja, 

• je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za postopek v zvezi z njegovim poklicnim 

ravnanjem, 

• mu naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev 

poklicnih pravil, 

• je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z ZJN-3, v tem ali predhodnih postopkih namerno 

podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil 

 

Ponudnik izpolnjevanje pogojev izkaže z izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, ki jo 

poda z izpolnitvijo obrazca obr.4. 

 

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz alineje tretjega 

odstavka izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora predložiti izjavo na obrazcu obr.5 in obr.6 

tudi za podizvajalca. 
Prav tako mora predložiti izjavo obr.4 tudi podizvajalec. 

 

c) EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST PONUDNIKA  
 

Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred objavo tega javnega naročila ne sme imeti blokiranega nobenega 

transakcijskega računa. Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkaže z izjavo, dano pod kazensko in 

materialno odgovornostjo, ki jo podajo z izpolnitvijo obrazca obr. 4. 

Ponudnik sprejema rok plačila 30 dni. Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkaže z izjavo, dano pod 

kazensko in materialno odgovornostjo, ki jo podajo z izpolnitvijo obrazca obr. 4. 

2 POGOJI ZA SODELOVANJE 
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Naročnik bo v primeru dvoma v resničnost ponudbenikovih izjav sam preveril verodostojnost podanih 

izjav preko javno dostopnih evidenc. Za preveritev podatkov iz kazenske evidence in uradnih evidenc 

FURS mora ponudnik naročniku predložiti pooblastilo za pridobitev podatkov (obr.5 in obr.6). 

 

V primeru, da željenih dokazil ne bo mogel preveriti, bo pozval ponudnika k predložitvi ustreznih 

potrdil. Če ponudnik v postavljenem roku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo 

ponudbo izločil. 

 

a)   TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST  
 

1. Ponudnik mora zagotavljati pogoje izvajanja storitev, ki jih je naročnik opredelil v predračunu ter: 

 

-licenco za opravljanje prostega cestnega prevoza oseb v notranjem cestnem prometu. Ponudnik mora 

predložiti kopijo veljavne licence za izvajanje predmetnih prevozov (licenca za opravljanje prevozov 

potnikov v notranjem cestnem prometu). 

-lastno izjavo o tehnični brezhibnosti vozil; 

-lastno izjavo o sposobnosti zagotavljanja nadomestila v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika; 

-lastno izjavo, da je že opravljal navedene storitve (prevoze dializnih in ostalih bolnikov) kvalitetno in 

strokovno (ponudnik priloži potrjeno priporočilo s strani naročnika, kjer je tovrstno storitev opravljal); 

-lastno izjavo, da razpolaga s sanitetnimi vozili za prevoz pacientov skladno s Pravilnikom o prevozih 

pacientov Ur.l.RS št: 107/2009);  

Lastno izjavo, da izpolnjuje naslednja pogoja skladno s Pravilnikom o prevozih pacientov Ur.l.RS št: 

107/2009): 

-ponudnik opravlja prevoze z najmanj 3 vozniki, ki imajo opravljen vozniški izpit B kategorije in 

izpolnjujejo pogoje iz 9. člena Pravilnika o prevozih pacientov in sicer: /nenujne reševalne prevoze 

opravlja voznik z opravljenim izpitom iz vsebin NMP, ki so določene v Prilogi 4 Pravilnika o prevozih 

pacientov. 

 

Vozila s katerim se bodo opravljali prevozi morajo biti najmanj srednjega cenovnega razreda z najmanj  

štirimi  vrati, klima napravo, registrirana morajo biti kot osebna vozila za najmanj 5 oseb. Vozila 

morajo biti v celoti skladna z Pravilnikom o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v 

cestnem prometu (Ur.l. RS, št. 1/2008).  Ponudnik mora imeti urejeno zavarovanje odgovornosti in 

mora imeti sklenjeno avtomobilsko polico z doplačilom zavarovanja za taksi prevoze ali dodatno 

nezgodno zavarovanje potnikov.  

 

Glede na obseg relacij mora ponudnik za izvedbo nenujnih reševalnih prevozov razpolagati skupno z 

najmanj 3 vozniki. 
 
 

B) OSTALE ZAHTEVE  
 

Naročnik bo ocenjeval le ponudbe tistih ponudnikov, katerim bo priznal izpolnitev vseh zahtevanih 

pogojev iz izjave o sprejemu in izpolnjevanju pogojev (obrazec 4). 

 

S podpisom te izjave potrjujemo: 

• da v celoti izpolnjujemo vse navedene pogoje za ugotavljanje osnovne, poklicne, ekonomske, 

finančne, tehnične sposobnosti ter ostale zahteve naročnika, kot je navedeno v izjavi; 

• da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo tega javnega 

naročila; 

• da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh 

letih. 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični, 

kar lahko na željo naročnika izkažemo z ustreznimi listinskimi dokazili. 

Naročnik bo ponudnika, ki ne izpolnjuje navedenih zahtev, izločil iz ocenjevanja. 
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C) SESTAVNI  DELI PONUDBE  
 

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne 

dokumentacije. 

 

Ponudbena dokumentacija mora biti zložena po vrstnem redu, in sicer: 

1. Podatki o ponudniku (OBRAZEC 1); 

2. Ponudba (OBRAZEC 2); 

3. Predračun št.  (OBRAZEC 3); 

4. Izjava o sposobnosti ponudnika (OBRAZEC 4) z izjavami in prilogami; 

5. Izjava o podizvajalcih (OBRAZEC 5); 

6. Podatki o podizvajalcu (OBRAZEC 5 a); 

7. Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo (OBRAZEC 5 b); 

8. Soglasje podizvajalca (OBRAZEC 5 c); 

9. Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (OBRAZEC 6); 

10. Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov (OBRAZEC 7); 

11. Vzorec pogodbe (OBRAZEC 8); 

12. Obrazec ovojnice (OBRAZEC 9); 

13. Izjava ponudnika (OBRAZEC 10); 

14. Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (izjavo lahko izpolni 

ponudnik že ob preložitve ponudbe in jo priloži ponudbeni dokumentaciji ali pa jo izbrani ponudnik 

predloži v času izvajanja javnega naročila, v osmih dneh od prejema poziva naročnika (OBRAZEC 

11). 
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ZDRAVSTVENI DOM CELJE, Gregorčičeva 5, 3000 Celje 

 
 

 

OBRAZEC 1  
 

 

 

 

 

PODATKI O PONUDNIKU 
 

 

 
Naziv ponudnika:  

Zakoniti zastopnik:  

Davčna številka:  

Št. transakcijskega računa:  

Matična številka:  

Naslov:  

Telefonska številka:  

Številka telefaksa:  

Elektronska pošta za obveščanje 

ponudnika: 

 

Kontaktna oseba:  

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:  

 
 

Izjavljamo, da: 

• se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej 

dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev, 

• smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, 

• smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila, 

• ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za 

izvedbo javnega naročila, 

• smo podali resnične oz. verodostojne izjave. 

 

 

 

 

 

 

Kraj in datum: Podpis ponudnika: 

 

Žig 
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ZDRAVSTVENI DOM CELJE, Gregorčičeva 5, 3000 Celje 

 
 

 

OBRAZEC 2  
 

 

PONUDNIK 
 

 
 

 

 

 

 

PONUDBA 
 

 

Na podlagi 97. člena ZJN-3, predmet javnega naročila Opravljanje nenujnih reševalnih prevozov - 

za obdobje treh let, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo predračun v skladu z navodili za 

izdelavo ponudbe. 

 

PONUJENA CENA V EUR (brez DDV): 

 
Predmet javnega naročila CENA v EUR 

 

Reševalni prevozi; 513 151  Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize 
 

V skladu s 1. in 2. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 je storitev plačila DDV oproščena 
 

 
 
 

V ceni so zajeti vsi stroški in vključeni popusti 

 

Ponudba velja 3 mesece od roka za oddajo ponudb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kraj in datum: Podpis ponudnika: 

Žig 
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ZDRAVSTVENI DOM CELJE, Gregorčičeva 5, 3000 Celje 

 
 

 

 

OBRAZEC 3 
 

 

 
PONUDNIK 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

PREDRAČUN ŠT.: 1 
 

 

 

 

Predmet javnega naročila:  
Opravljanje reševalnih sanitetnih prevozov za obdobje treh let 

 
 
 
 

 
Zap. 

št. 

 
 

Opis storitve 

1. 

 

Merska 

enota 

2. 

Ocena 

kol. za 

obdobje 

enega  

leta 

3. 

Vrednost 

tč/km v € 
na dan 

01.08.2020 

4. 

 

Vrednost 

popusta 

% / enota 

5. 

Vrednost v € 
- skupaj s 
popustom 

6. 

1 
Reševalni prevozi; 513 151 Sanitetni prevozi 

pacientov na/z dialize 
tč/km 221.373 

točk 

0,59    % 
 

SKUPAJ VREDNOST 

STORITEV V €: 

 

 

 

 
V skladu s 1. in 2. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 je storitev plačila DDV oproščena 

Vrednost ne sme biti višja od cene kilometre po ceniku ZZZS na dan objave te razpisne dokumentacije. 
Štartnino ponudnik naročniku ne obračunava. Obračuna se le znesek po kilometru naveden na tem 
predračunu skladno z ostalimi navedbami. 
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ZDRAVSTVENI DOM CELJE, Gregorčičeva 5, 3000 Celje 

 
 

 

 

 

 

 

Kilometre se obračunava glede na število bolnikov v vozilu skladno z navodili za obračunavanje 
storitve sanitetnih prevozov, ki jih je izdal ZZZS. Skladno s čim je dopustno obračunati samo 
kilometre, ko se bolnika dejansko vozi v vozilu. Omejitev je navedena v "Navodilu o beleženju in 
obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov", ki navaja, da: "Pri sanitetnih 
prevozih na in z dialize ter ostalih sanitetnih prevozih izvajalec ne more obračunati reševalnega 
prevoza za razdaljo, ki jo prevozi brez bolnika." 

Ko naročnik doseže plan predpisan iz strani ZZZS, ponudnik zaračuna 90% cene, ki je določena 
s strani ZZZS. Pri znižani (90%) ceni se prav tako obračuna višina ponujenega popusta (%) 
razvidnega iz ponudbenega predračuna. Podatek o doseženem planu poda naročnik izvajalcu 
pisno. 

Vrednost mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate. 

Usklajevanje cene; dogovorjena cena se usklajuje skladno s spremembo cen, ki jih za tovrstne 
storitve Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) priznava naročniku. Če ZZZS 
spremeni cene, se v enakem razmerju spremenijo tudi ponudbene cene. 
 

 

 
 

 

 

 
 

Kraj in datum: Podpis ponudnika: 
 

Žig    
 



ZDRAVSTVENI DOM CELJE, Gregorčičeva 5, 3000 Celje 

 
 

 

OBRAZEC 4  

15 

 

 

 
 

PONUDNIK 
 

 

 
 

IZJAVA O SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 
 

Kot ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: 

a) da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 

zakoniku iz 75.čl. ZJN-3 

b) da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo bili izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil 

zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 75.čl. ZJN-3 oziroma 81.a 

člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV; 

c) da na dan, ko je bila oddana ponudba, nimamo v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali 

predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno 

varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več; 

d) da nismo v stečajnem postopku; 

e) da nismo v postopku prisilnega prenehanja; 

f) da nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za postopek v zvezi z njegovim 

poklicnim ravnanjem; 

g) da nam naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne dokaže veliko strokovno napako ali hujšo 

kršitev poklicnih pravil; 

h) da nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z ZJN-3, v tem ali predhodnih postopkih 

namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; 

i) da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; 

j) da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega 

naročila (če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje 

potrebno) ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj 

sedež, opravljali dobavo blaga, ki je predmet javnega naročila. (če je to potrebno); 

k) da v zadnjih 6 mesecih pred objavo tega javnega naročila nismo imeli blokiranega nobenega 

transakcijskega računa; 

l) da sprejemamo rok plačila 30 dni. 

 

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik 

ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali 

podatke o: 

• naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditistih ali 

drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; 

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 

šteje, da so z nami povezane družbe. 

Izjavo o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti podajamo pod kazensko in materialno 

odgovornostjo. 

 

 

 

 

Kraj in datum: Podpis ponudnika: 

Žig 
 

 

 

 

 

 



ZDRAVSTVENI DOM CELJE, Gregorčičeva 5, 3000 Celje 

 

OBRAZEC 5  

16 

 

 

PONUDNIK 
 

 

 

 

 

 

IZJAVA O PODIZVAJALCIH 
 
 

Izjavljamo, da pri izvedbi naročila (opomba: obvezno ustrezno obkrožite); 
 
 

A. NE BOMO sodelovali s podizvajalci 

 

B. BOMO sodelovali s podizvajalci: 

 

Zap. 

št. 

Naziv in naslov 

podizvajalca 

Dela, ki jih prevzema 

podizvajalec 

1.   

2.   

3.   

 
 

Vsi navedeni podizvajalci morajo poslati podpisano in žigosano izjavo o sposobnostih ponudnika – 

obr.4. 

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila v celoti 

odgovarjali za delo podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli. 

V primeru, da bo izbrani ponudnik naročilo izvedel s podizvajalci, bo naročnik v pogodbi z njim 

obvezno navedel: 

• vrsto del, ki jo bo izvedel podizvajalec, 

• podatke o podizvajalcih (naziv, naslov, matično številko, davčno številko in TRR), 

• predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. 

 

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-3 obvezna. 

 

 

 

 

 

 

 
Kraj in datum: Podpis ponudnika: 

 

Žig 
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ZDRAVSTVENI DOM CELJE, Gregorčičeva 5, 3000 Celje 

OBRAZEC 5 a  
 

 

 

PODATKI O PODIZVAJALCU 

 

Polni naziv podizvajalca  

Naslov podizvajalca  

Kontaktna oseba podizvajalca  

Elektronski naslov kontaktne osebe 

podizvajalca 

 

Telefon podizvajalca  

Faks podizvajalca  

Davčna številka  

Matična številka  

Številka TRR-ja in banka:  

Odgovorna oseba za podpis pogodbe (z 

navedbo funkcije): 

 

Zakoniti zastopnik podizvajalca  

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec  

Količina del, ki jih bo izvedel 

podizvajalec 

 

Vrednost del, ki jih bo izvedel 

podizvajalec (v EUR brez DDV) 

 

Kraj izvedbe del  

Rok izvedbe del  

 

 

 
Kraj in datum: Podpis ponudnika: 

 

Žig 
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ZDRAVSTVENI DOM CELJE, Gregorčičeva 5, 3000 

Celje 

 

 

 

 

 

 

OBRAZEC 5 b 

PODIZVAJALEC 
 

 
 

 

 

 

 

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO 

 

V skladu z ZJN-3 zahtevamo, da naročnik Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje na 

podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika/ neposredno plačuje podizvajalcu: 
 

 
 

za javno naročilo Opravljanje nenujnih reševalnih prevozov - za obdobje treh let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kraj in datum: Podpis ponudnika: 

 

Žig 
 

 

 

 

 

Navodila za izpolnitev: 

- Obrazec izpolni vsak podizvajalec, ki zahteva neposredno plačilo. 

- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo se obrazec kopira. 
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ZDRAVSTVENI DOM CELJE, Gregorčičeva 5, 3000 

Celje 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZEC 5 c 

PODIZVAJALEC 
 

 
 

 

 

 

 

SOGLASJE PODIZVAJALCA 

 

Soglašamo, da naročnik Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, na podlagi pogodbe št. 

 ter v skladu z ZJN-3 namesto ponudnika: 
 

 
 

poravna našo/e terjatev/ve do ponudnika/dobavitelja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kraj in datum: Podpis ponudnika: 

 

Žig 
 

 

 

 

 

 

 

Navodila za izpolnitev: 

- Obrazec izpolni vsak podizvajalec, ki zahteva neposredno plačilo. 
- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo se obrazec kopira. 
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ZDRAVSTVENI DOM CELJE, Gregorčičeva 5, 3000 Celje 

 
 

 

OBRAZEC 6  
 

 

 
 

PONUDNIK 
 

 
 

 

 

 

 

 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC 
 
 

Dovoljujemo naročniku Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje in njegovi pooblaščeni 

osebi, da lahko za namene javnega naročila Opravljanje nenujnih reševalnih prevozov - za obdobje 

treh let, pridobi naše podatke iz Uradnih evidenc in sicer podatke o poravnanih davkih in prispevkih, 

ki jih naročnik lahko zahteva od FURS davčne izpostave po kraju ponudnikovega sedeža. 
 

 
Sedež ponudnika  

Davčna številka  

Matična številka  

Ime in priimek zakonitega zastopnika 

ponudnika, ki podaja pooblastilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis. 

 

 

 

 

 

Kraj in datum: Podpis ponudnika: 

 

Žig 
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OBRAZEC 7  
 

 

 

PONUDNIK 
 

 
 

 

 
 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV 
 
 

Dovoljujemo naročniku Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje in njegovi pooblaščeni 

osebi, da lahko za namene javnega naročila Opravljanje nenujnih reševalnih prevozov za obdobje 

treh let, pridobi naše podatke iz Uradnih evidenc in sicer podatke o nekaznovanosti  ponudnika in 

vseh njegovih zakonitih zastopnikov pri Ministrstvu za pravosodje. 

 

Za hitrejši potek postopka javnega naročila, lahko ponudniki tudi sami predložijo potrdila Ministrstva 

za pravosodje, za pravno osebo ter njene zakonite zastopnike. Potrdila ne smejo biti starejša od 120 

dni, upoštevajoč datum/rok za oddajo ponudbe. 
 

 
Matična številka  

Zakoniti zastopnik  

Rojstni podatki zakonitega zastopnika 

ter EMŠO št. 

 

Ime in priimek zakonitega zastopnika 

ponudnika, ki podaja pooblastilo 

 

 

 

 

 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis. 

 

 

 

 

 

Kraj in datum: Žig in podpis zakonitega zastopnika: 
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VZOREC POGODBE 
 

 

 

 

Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM CELJE 

Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje, 

ki ga zastopa direktorica mag. Alenka Obrul,  

Identifikacijska št. za DDV: SI56373538 

Matična številka: 5619017000 

(v nadaljevanju kot naročnik). 

in 

Izvajalec:    
 

ki ga zastopa    

Identifikacijska št. za DDV:     

Matična številka:    

(v nadaljevanju kot izvajalec) 

 

 
sta dogovorila in sklenila naslednjo 

 

 

POGODBO O OPRAVLJANJU NENUJNIH REŠEVALNIH  PREVOZOV NA/IZ 

DIALIZE - ZA OBDOBJE TREH LET, št.  /2020 

 

 

 

I. PREDMET POGODBE 

 

1. člen 

 

S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih 

pri nemotenem izvajanju prevozov dializnih bolnikov v nadaljevanju ( nenujnih reševalnih prevozov). 

 

2. člen 

 

Predmet te pogodbe je »opravljanje nenujnih reševalnih prevozov« - za obdobje treh let. Pogodbeni 

stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila na podlagi 97. člena 

Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.. 91/15, 14/18) z namenom sklenitve pogodbe za 

opravljanje reševalnih sanitetnih prevozov za obdobje treh let 

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi navedenega javnega naročila  za 

»opravljanje nenujnih reševalnih prevozov«.
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II. KOLIČINA IN VREDNOST 
 

3. člen 

 

Ocenjena   pogodbena vrednost za obdobje treh let znaša  € brez DDV. Količino, 

ceno in vrsto storitev določa predračun iz razpisne dokumentacije, ki je sestavni del te pogodbe. 

Količina storitev, ki jo bo naročnik naročal je okvirna in naročnika ne zavezuje, da bo naročil celotno 

količino storitev po predračunu. Naročnik bo pri izvajalcu naročal tiste vrste in količine storitev, ki jih 

bo v tem obdobju dejansko potreboval. 

Količino storitev bosta pogodbeni stranki dogovorili za vsako naročilo posebej. 

Specifikacija po posameznih storitvah je v prilogi (obrazec predračun, ki ga je izvajalec predložil v 

postopku javnega naročila) in je sestavni del te pogodbe ter predstavlja okvirno količino za triletno 

obdobje. 

 

III. KVALITETA STORITEV 
4. člen 

Kakovost storitve mora ustrezati obstoječim standardom. 

 

IV. NAČIN DOBAVE 

 

5. člen 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo za naročnika opravil naročeno storitev. Opravljanje nenujnih reševalnih 

prevozov. Storitev se opravlja po naročilu naročnika vse dni v letu ob katerem koli času s predhodno 

enodnevno najavo izjemoma tudi na dan storitve v kolikor izvajalec to lahko zagotovi. 

 

Izvajalec se obvezuje storitev, ki je predmet te pogodbe, izvajati po naročilu naročnika tudi v primeru 

izrednih razmer, v kolikor ima za to objektivne možnosti. 

 

Naročnik lahko naroča storitev po elektronski pošti, telefonu in telefaksu. 

 
 

V. KOLIČINSKI IN KAKOVOSTNI PREVZEM 

 

6. člen 

 

Naročnik se obvezuje naročeno storitev/izdelek prevzeti na podlagi dobavnice ali z delovnim nalogom. 

Podpisano dobavnico ali delovni nalog mora izvajalec obvezno priložiti izstavljenemu računu. 

 
 

7. člen 

 

Opravljena storitev/izdelek mora ustrezati obstoječim standardom in doktrinam. 
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VI. CENE 

8. člen 
 
 

Pogodbeni stranki se dogovorita za ceno po predračunu, ki izhaja iz razpisne dokumentacije 

(predračun št. ……………..z dne……………….. ) in je sestavni del te pogodbe (Priloga 1). 

 

Cene storitev se bodo oblikovale in spreminjale skladno s spremembo cen, ki jih za tovrstne storitve 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) priznava naročniku. Če ZZZS spremeni cene, se 

v enakem razmerju spremenijo tudi ponudbene cene. Ko naročnik doseže plan predpisan iz strani 

ZZZS, ponudnik zaračuna 90% cene, ki je določena s strani ZZZS. Pri znižani (90%) ceni se prav tako 

obračuna višina ponujenega popusta (%) razvidnega iz ponudbenega predračuna. Podatek o 

doseženem planu poda naročnik izvajalcu pisno. 

 

Izvajalec zagotavlja naročniku stalen popust v višini  % na km/tč. 

 

V pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški, povezani z izvajanjem storitve. 

 

Končne cene za storitev/izdelek iz 2. člena te pogodbe so fiksne in veljajo za čas trajanje pogodbe. 

 

V primeru, da izvajalec v času trajanja pogodbe nudi akcijske cene za specificirane storitve iz te 

pogodbe, ki so nižje od cen iz te pogodbe, naročniku zaračunava storitev po akcijskih cenah. 

 
 

VII. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA 

 

9. člen 

 

Izvajalec je dolžan izstaviti e-račun za opravljene storitve. Podlaga za izstavitev e-računa je podpisan 

delovni nalog o opravljeni storitvi oziroma dobavnica za dobavljeno storitev. 

 
Naročnik lahko nepravilno izstavljen račun zavrne v 10 dneh od dneva njegovega prejema. 

 

Izvajalec mora vse račune in spremljajoče dokumente naročniku pošiljati izključno v elektronski obliki 

(e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. 

Račun se mora sklicevati na številko pogodbe in naročila (ustno, e naročilo, po telefonu, osebno, idr.) 

na podlagi katere se izstavlja. 

Naročnik bo račun poravnal 30. (trideseti) dan od dneva uradnega prejema pravilno izstavljenega 

računa. Če plačilo zapade na dela prost dan, bo izvedba plačila prvi naslednji dan, ki sledi roku 

zapadlosti. 

 
V primeru zamude plačila se lahko zaračunavajo zakonske zamudne obresti. 

 

Računi morajo biti izdani, poslani in vročeni posameznemu naročniku na naslov Zdravstveni dom 

Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje in sicer v elektronski obliki (e-SLOG), ki omogoča avtomatsko in 

elektronsko obdelavo podatkov, skladno z določbami 26. člena ZOPSPU in Pravilnika o standardih in 

pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke  pri Upravi Republike 

Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 9/11, 109/12 in 75/14). 
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Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru zamude katerega koli od rokov, ki so določeni v pogodbi, 

in niso posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, lahko izvajalcu obračuna pogodbeno kazen 

ob vsakokratni zamudi roka. Naročnik obračuna pogodbeno kazen za vsak zamujen dan v višini pet 

promilov vrednosti posamezne storitve, ki bi morala biti opravljena in blaga, ki bi moralo biti vgrajeno 

oziroma dobavljeno, vendar skupaj ne več kot deset odstotkov vrednosti storitev, ki bi morale biti 

opravljene in blaga, ki bi moralo biti vgrajeno oziroma dobavljeno. Naročnik izstavi izvajalcu 

bremepis za obračunano pogodbeno kazen. 

 

Naročnik obračuna izvajalcu pogodbeno kazen po pisnem opominu, vendar se pogodbena kazen ne 

glede na odposlani pisni opomin vselej obračuna od trenutka nastopa zamude roka, tj. ko bi izvajalec v 

skladu z določbami te pogodbe moral storitev ustrezno dokončati, pa do prenehanja zamude roka, tj. 

dokler izvajalec pravilno ne izpolni svoje pogodbene obveznosti. 

 

Naročnik izstavi izvajalcu bremepis za obračunano pogodbeno kazen. Če izvajalec pogodbene kazni 

ne plača v roku, ki ga naročnik določi v bremepisu, si naročnik pridržuje pravico, da ob plačilu 

izvajalčevega računa ne plača zneska, ki je naveden na izvajalčevem računu, ampak zmanjšanega za 

znesek obračunane pogodbene kazni. Naročnik lahko to opravi večkrat do dokončnega poplačila 

obračunane pogodbene kazni, če je znesek izvajalčevega računa manjši od zneska obračunane 

pogodbene kazni. 

 

Niti izvajalec niti naročnik nista odgovorna za neizpolnitev pogodbenih obveznosti zaradi okoliščin, 

katerih vzrok je izven nadzora posamezne pogodbene stranke in ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu 

izogniti ali ga odvrniti. Zaradi višje sile se prestavijo roki za izpolnitev pogodbene obveznosti. Višja 

sila se ne upošteva, v kolikor neposredno prizadeta pogodbena stranka o tem pisno ne obvesti druge 

pogodbene stranke takoj ko je to, glede na naravo vzroka višje sile, mogoče. 

 

9 a. člen 

(člen se izloči iz besedila pogodbe, če gre za ponudbo samostojnega ponudnika) 

 
Izvajalci, ki skupaj izpolnjujejo pogodbene obveznosti, solidarno odgovarjajo za pravilno izpolnitev 

pogodbenih obveznosti (navedena določba velja v primeru oddaje skupne ponudbe in se jo izbriše, če 

ponudbo odda samostojni ponudnik). 

 
Izvajalec s sklenitvijo te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi s strani izvajalca potrjenega 

podizvajalčevega računa oziroma situacije plača neposredno podizvajalcu. To velja v primeru, ko 

izvajalec pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti sodeluje s podizvajalcem, podizvajalec pa je podal 

zahtevo za neposredno plačilo. Podizvajalec mora v tem primeru podati pisno soglasje, na podlagi 

katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca. Izvajalec mora k 

svojemu računu oziroma situaciji priložiti podizvajalčev račun oziroma situacijo, ki ga mora 

predhodno potrditi. 

 

Če podizvajalec ni zahteval neposrednega plačila, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od 

plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da 

je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno 

povezano s predmetom javnega naročila. Opustitev predložitve pisnih izjav predstavlja prekršek. 
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Kakršne koli spremembe podizvajalcev v času veljavnosti te pogodbe bodo možne le na podlagi 

naročnikovega soglasja. Predlagani novi podizvajalec bo moral predložiti ustrezne listine in izkazati 

izpolnjevanje pogojev, ki jih mora izpolnjevati vsak podizvajalec, hkrati pa tudi tistih pogojev, ki jih je 

v ponudbi z dokazili izkazal podizvajalec, ki ga zavarovalnica namerava nadomestiti z drugim 

podizvajalcem. 

 

Izvajalec, ki skupaj s podizvajalcem izvaja storitve, v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za 

njihovo pravilno izvedbo (določba od 2. do 5. odstavka tega člena se uporablja le v primeru, ko 

ponudnik ali skupni ponudniki sodelujejo s podizvajalcem in se jo izbriše, če ponudbo odda samostojni 

ponudnik). 

 
10. člen 

 

Naročnik bo spremljal pravilno izvajanje pogodbe in za vsa cenovna neskladja od izvajalca zahteval 

uskladitev oz. spoštovanje pogodbe. 

 

 

VIII. OBVEZNOST IZVAJALCA 

 

11. člen 

 

Izvajalec se obvezuje: 

- opraviti storitev, ki je predmet posameznih naročil v kvaliteti, roku in mestu dostave, ki so 
dogovorjeni, 

- nemudoma obvestiti naročnika o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev 
dogovorjenih obveznosti, v primeru morebitne zamude pri opravljanju naročenih storitev mora 
nemudoma obvestiti skrbnika pogodbe. 

- v primeru naročnikovega dopisa (poslan po e pošti), pripraviti pisno poročilo o izvedenih 
storitvah po tej pogodbi, in sicer za 12 (dvanajst) mesečno obdobje. 

 
12. člen 

 

Izvajalec izpolnitev obveznosti brez soglasja naročnika ne sme prenesti na koga drugega oz. dati v 

izvedbo drugim izvajalcem. Prav tako ni možen prenos terjatev iz naslova sklenjenih pogodb brez 

privolitve naročnika. 

 
IX. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

 

13. člen 

 
Naročnik se obvezuje: 

- poravnati svojo finančno obveznost do izvajalca, 

- specificirati račune, ki jih plačuje. 
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X. KRŠITVE POGODBE 
 

14. člen 

 
 

Kot kršitev te pogodbe se štejejo zlasti naslednje kršitve: 

 
• če izvajalec ne opravi storitev, določenega dne, ob določeni uri, pa kljub pisnemu opozorilu ne 

upošteva opozoril naročnika; 

• če opravi nekvalitetno storitev, pa je na zahtevo naročnika ne popravi; 

• če izvajalec grobo krši določila te pogodbe; 

• če izvajalec naročniku opravi storitev oz. dobavi izdelek, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti in 

kakovosti; 

• če izvajalec ne upošteva reklamacij glede kakovosti; 

• če izvajalec poveča ceno storitev. 

 
XI. PREKINITEV POGODBE 

 

15. člen 

 
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal izvajalcu v pisni obliki. Če 

izvajalec pri naslednjih storitvah ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik pogodbo 

prekine. O prekinitvi pogodbe, naročnik pisno obvesti izvajalca s poštno povratnico. 

 
16. člen 

 
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko tudi ob kršitvah iz 14. (štirinajstega) člena ter drugih 

obveznostih iz te pogodbe, pogodbo prekine. O prekinitvi pogodbe, naročnik pisno obvesti izvajalca s 

poštno povratnico. 

 
Naročnik lahko odstopi od pogodbe tudi v primeru, če se naročnik seznani, da je pristojni državni 

organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne 

zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca. Odstop od pogodbe je možen tudi, če se v 

času veljavnosti pogodbe izkaže, da izvajalec ne plačuje davkov in prispevkov za socialno varnost in 

jih tudi ne plača po opominu, če je s pravnomočno odločitvijo pristojnega organa ugotovljeno, da je 

izvajalec kršil davčne predpise ali zakonodajo, ki prepoveduje delo ali zaposlovanje na črno. 

 
 

Naročnik lahko ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v 

naslednjih primerih: 

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja, 

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga 

naročnik moral izločiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil 

seznanjen v postopku javnega naročanja, 

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 

258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano 

izvajalcu. 
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XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA 
 

17. člen 

 

Če predstavnik izvajalca v svojem imenu ali na svoj račun, predstavniku naročnika ali posredniku 

naročnika ali njegovega organa obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla ali 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali njegovemu organu povzročena 
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, 

njegovemu posredniku ali njegovemu organu, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 

zastopniku posredniku; 

je ta pogodba nična. 

 
 

XIII. DRUGE DOLOČBE 

 

18. člen 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da se od 25. 5. 2018 dalje uporablja Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o 

prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 

podatkov) v nadaljevanju GDPR  

(https://eur-lex.europa.eu/legal- content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679). 

Izvajalec se obvezuje, da bo podatke obdeloval v skladu z 28. in 29. členom GDPR. 

 

19. člen 

 

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da vsi podatki, informacije in dokumentacija, do katerih bi prišli  

pri opravljanju storitev po tej pogodbi in pogodba sama, predstavljajo poslovno skrivnost in se 

zavezujeta, da bosta podatke skrbno varovali kot poslovno tajnost tako v času veljavnosti pogodbe kot 

tudi 2 leti po prenehanju veljavnosti te pogodbe. 

 

20. člen 

 

Izvajalec se na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije zavezuje, da bo na poziv 

naročnika v roku osmih dni od prejema poziva, posredoval podatke o svojih ustanoviteljih, 

družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komandistih in drugih lastnikih in podatke o 

lastniških deležih navedenih oseb ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, 

ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 

 
 

XIV. VELJAVNOST IN TRAJANJE POGODBE 

 

21. člen 

 

Pogodba postane veljavna z datumom podpisa obeh pogodbenih strank, ter je sklenjena za 

šestintrideset (36) mesečno obdobje, in sicer za obdobje od  do  . 

 

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se izvršijo v obliki pisnih aneksov, ki jih podpišeta obe 

pogodbeni stranki, razen v primerih, ko sta pogodbeni stranki s to pogodbo določili drugače. 
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Pogodbeni stranki soglašata, da se lahko spremembe, ki se nanašajo na naslov oziroma sedež 

pogodbenih strank, nazive in naslove finančnih uradov, številke transakcijskih računov, elektronskih 

naslovov, telefonskih številk in imen zakonitih zastopnikov, skrbnikov pogodb in kontaktnih oseb 

naročnika in izvajalca, izvedejo s pisnim obvestilom, pri čemer za takšne spremembe pogodbe ni treba 

skleniti aneksa k pogodbi. 

Izvajalec se obvezuje, da bo v 15 dneh od dneva podpisa te pogodbe naročniku izročil eno (1) bianco 

menico z menično izjavo, plačljivo na prvi poziv in s klavzulo “brez protesta” za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 5% pogodbene vrednosti. Zavarovanje za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti mora veljati do konca pogodbenega obdobja +10 dni. 

Brez izročitve garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje da ta pogodba ni veljavna. 

 
22. člen 

 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore rešiti sporazumno z neposrednimi 

pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil 

mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu 

naročnika po slovenskem pravu. 

 
23. člen 

 

Skrbnik te pogodbe s strani kupca: …………… . vodja Reševalne službe ZD Celje.  

Skrbnik te pogodbe s strani prodajalca:  . 

 

24. člen 

 

Pogodba je sestavljena in podpisana v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stran po 1 izvod. 

 

V  , dne ………………..…                                                  .Celje, dne  . 2020 

Izvajalec:  Naročnik: 

Zdravstveni dom Celje 
 

Direktor     Direktorica: 
Mag. Alenka Obrul 
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OBRAZEC 9  
 

 

 

 

 

(Izpolni vložnik ponudbe in nalepi na ovojnico!) 

 

POŠILJATELJ: VRSTA VLOGE: 

PONUDBA 

SPREMEMBA 

UMIK 

PREJEMNIK: 

Zdravstveni dom Celje 
Gregorčičeva ulica 5 

3000 Celje 
 
PREDMET IN OZNAKA JAVNEGA NAROČILA: 

 

JAVNO NAROČILO 
 

Opravljanje nenujnih reševalnih sanitetnih prevozov pacientov na/z 
dialize za obdobje treh let številka zadeve: 
JNNV-0012/2020 

 
NE ODPIRAJ, PONUDBA! 

(Izpolni sprejemna pisarna!) 

Datum in ura predložitve: 

Podpis: 

Zaporedna številka 
predložitve: 



OBRAZEC 10  
 

 

 
 

 

PONUDNIK 
 

 

 
 
 

IZJAVA PONUDNIKA 
 

 

 

 

V skladu z javnim naročilom Opravljanje nenujnih reševalnih prevozov za obdobje treh let, 

 

nepreklicno potrjujemo, 

 

da bomo naročniku javnega naročila Zdravstvenemu domu Celje, v kolikor bomo izbrani s svojo 

ponudbo za izvedbo predmetnega naročila, v skladu s predloženo pogodbo in to razpisno 

dokumentacijo 

 

v petnajstih (15) dneh od podpisa pogodbe predložili naročniku izročili eno (1) bianco menico z 

menično izjavo, plačljivo na prvi poziv in s klavzulo »brez proteta« za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti, in sicer v višini 5% pogodbene obveznosti. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti mora veljati do konca pogodbenega obdobja + 10 dni (obrazec 10 a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj in datum: Podpis: 

Žig 
 

 



OBRAZEC 11 
 

 

 

 

 

 

 

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 Zdravstveni dom Celje 

Gregorčičeva ulica 5 

3000 Celje 

Oznaka javnega naročila ………………… 

Predmet javnega naročila Opravljanje nenujnih reševalnih prevozov za obdobje treh let 

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    

4    

5    

6    

7    

….    

 

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, 

povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti: 



 
 

 

 

 

 

 

*V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil zgornje tabele, bo naročnik štel, da 

ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb. 

 

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih 

dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. 

 

Zakoniti zastopnik: V  , dne    

Ime in priimek: 

 

 

Podpis in žig: 

 

 

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji, se predmetni obrazec predloži tudi za 

partnerje 

Št. Naziv Sedež 
Matična 

številka 

1    

2    

3    

….    


