
 

 

 

Datum: 11.08.2020 
Št.: JNNV-0012/2020-2 
 
 
PONUDNIKOM ZA JAVNO NAROČILO 
DILAIZNIH PREVOZOV 
 
 
 
Zadeva: odgovori na vprašanja 
 
 
Na podlagi objavljenega javnega naročila za  socialne in druge posebne storitve:  
-za »Opravljanje nenujnih reševalnih prevozov - 513 1531 »Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize«, 
objavljamo naslednje odgovore na zastavljena vprašanja: 
 
VPRAŠANJE 
 

1. Spoštovani z Vaše strani oziroma s strani ZD CELJE sem prejel razpisno dokumentacijo za 
izvajanje prevozov dializnih bolnikov. Zanima me ali s tem mislite kompletno dializo dializnih 
centrov. Ali samo Žalec oziroma CELJE ali oboje, kar ni razvidno iz dokumentacije. Zanima me 
tudi teža posla oziroma število km. 
 
 

ODGOVOR: 
Gre za sanitetne dializne prevoze pacientov iz območja Žalca oz. Savinjskega območja ( brez 
Celja).  
Specifikacija števila km je razvidna iz spodnje tabele: 
 

  

 Opazovano obdobje točke kilometri 

2019 

julij 18.047 667 

avgust 18.579 670 

september 17.845 665 

oktober 20.620 756 

november 19.578 709 

december 19.140 679 

2020 januar 19.544 704 



februar 18.640 672 

marec 18.436 666 

april 15.475 560 

maj 17.338 621 

junij 18.131 607 

  skupaj 221.373 7976 

 
 
VPRAŠANJE 
 

2. Čas za oddajo je zelo kratek , po navadi je odprti postopek 2 odstavka 40 člena oddaja za 
vloge nekje do 35 DNI. To do oddaje do 14.8 se še uradnih dokumentov za priloge k oddaji nI 
možno pridobiti na upravni enoti. 

 
 
ODGOVOR: 
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 po »ti. Evidenčnem postopku«  Ne gre za 
odprti postopek zato tudi ni objavljen na Portalu javnih naročil. Ker priprava ponudbe ni zahtevna 
(potrebno je le izpolniti obrazce, ponudbeni predračun skladno z navodili ter priložiti lastne izjave in 
pa foto kopijo veljavne licence za izvajanje predmetnih prevozov (s katero pa tako že morate 
razpolagati), je naročnik postavil dovolj dolg rok, ki je primeren za pripravo ponudbe. Dolžino roka za 
oddajo ponudbe po evidenčnem postopku zakonodaja ne predvideva. 
 
 
Lep pozdrav. 
 
 
Objavljeno na spletni strani ZD Celje (11.08.2020) 
 
 

Direktorica: 
Mag.Alenka Obrul 


