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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

 

 

Zadeva:  Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo presoje ustreznosti objektov in 

komunikacijskih ukrepov za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo. 

 

 

Spoštovani, 

vabimo vas, da predložite ponudbo za izvedbo presoje ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov 

za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo v skladu s priloženo specifikacijo za potrebe izvajanja 

operacije »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem 

varstvu in lokalnih skupnostih« (NRPP-IPZVLS), ki jo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 

Evropskega socialnega sklada in v katerega je vključen OZG, OE ZD Kranj. 

 

Tehnična dokumentacija, ki je podlaga za izdelavo ponudbe se nahaja v prilogi 1 »Opredelitev predmeta 

naročila oz. tehničnih specifikacij«. 

 

Za pravočasne bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na naslov Osnovnega zdravstva Gorenjske, OE 

Zdravstveni dom Kranj, Center za krepitev zdravja, Jošt Torkar, Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj, ali po 

elektronski pošti na naslov jost.torkar@zd-kranj.si, najkasneje do dne 15.1.2018 do10:00 ure.  

 

Ponudbe, ki bodo prispele v fizični obliki, morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »Ponudba za izvedbo 

presoje ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov«, ponudbe v elektronski obliki naj bodo prav tako 

označene z isto navedbo.  

 

Naročnik si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe naročila ne odda nobenemu ponudniku. 

 

Ponudbo morajo sestavljati sledeči obrazci: 

- Ponudbeni predračun. 
- Ponudba 

 
Za vse dodatne informacije smo na voljo na elektronskem naslovu jost.torkar@zd-kranj.si. 

V pričakovanju vaše ponudbe vas lepo pozdravljamo.  

           Jošt Torkar,  

vodja projekta NRPP-IPZVLS-OZG po sklepu direktorja OZG z dne 7.11.2017  

 
Priloge: 

- Opredelitev predmeta naročila oz. tehničnih specifikacij, 
- Obrazec Ponudba 
- Obrazec Ponudbeni predračun  

Poslano: 
- Naslovnikom po elektronski poti. 
- Arhiv. 

 



 
 

 

 

Opredelitev predmeta naročila oz. tehničnih specifikacij 

Predmet naročila je izvedba presoje ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov za osebe z 

gibalno in senzorično oviranostjo, kot del operacije »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter 

njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, ki jo financirata Republika 

Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v katerega je vključen OZG, OE ZD Kranj, in ki 

zajema: 

 

1) Imenovanje ene osebe z gibalno in ene osebe s senzorno oviranostjo v »Skupino OZG OE ZD 
Kranj za izvedbo presoje ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov za osebe z gibalno in 
senzorično oviranostjo« in njuna aktivna participacija v procesu izvedbe dveh presoj ustreznosti 
objektov in komunikacijskih ukrepov za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo. 

2) Izvedbo dveh presoj ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov za osebe z gibalno in 
senzorično oviranostjo v prostorih, kjer potekajo preventivne nemedikamentozne obravnave, torej v: 
a.  posameznem delu številka 50 stavbe številka 2042, ki stoji na parcelah št. 906/12 in 906/13 v 
katastrski občini 2100 Kranj (ID znak dela stavbe 2100-2042-50), z uporabno površino 359.1 m2, na 
naslovu Gosposvetska ulica 10, Kranj, katere lastnik je Mestna občina Kranj, končni upravljavec pa 
Osnovno zdravstvo Gorenjske;  
b. stavbi iz prejšnje točje pripadajočimi skupnimi deli iste stavbe in nepozidanim delom parcele št. 
906/16 v katastrski občini 2100 Kranj (ID znak parcele 2100 906/16), ki v naravi predstavlja 
parkirišče pred stavbo. 
c. stavbi številka 242, ki stoji na parcelah 906/4, 906/7, 906/8 in 905/3, v katastrski občini 2100 
Kranj (ID znak dela stavbe 2100-242-1), z uporabno površino 3624,4 m2, na naslovu Gosposvetska 
ulica 10, Kranj, katere lastnik je Mestna občina Kranj, končni upravljavec pa Osnovno zdravstvo 
Gorenjske. 

3)   Izdelava pisnega poročila o izvedbi posamezne presoje skupaj z njenimi izsledki. 
 

Ponudnik v obrazec »Ponudbeni predračun« vpiše skupno ponudbeno vrednost za posamezno postavko in 

vse postavke skupaj od 1. do 3. skupaj. 

 

Merilo za izbor  

Naročnik bo za izvajanje storitev izbral ponudnika, ki bo oddal najugodnejšo ponudbo za vse postavke 

skupaj od 1. do 3. skupaj. 

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je ekonomsko najbolj ugodna ponudba, kjer je cena edino merilo. 

  

Rok za izvedbo 

Rok za izvedbo prve presoje ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov za osebe z gibalno in 
senzorično oviranostjo, vključno z izdelavo končnega poročila, je 31.1.2019. Rok za izdajo druge presoje 
ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo, vključno z 
izdelavo končnega poročila, je 20.12.2019. 
Izvedba mora biti vsakokrat izvedena na način, da se izvajalec in naročnik uskladita glede točnega termina 
in poteka izvedbe na način, da so člani »Skupine OZG OE ZD Kranj za izvedbo presoje ustreznosti objektov 
in komunikacijskih ukrepov za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo« lahko prisotni pri presoji. 
Naročnik bo s ponudnikom v ta namen sklenil pogodbo o izvedbi dveh presoj o ustreznosti objektov in 
komunikacijskih ukrepov za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo, na podlagi katere bo izvajalec 
pripravil poročilo z izsledki, ki je pogoj za to, da bo naročniku izstavil e-račun.  
Naročnik bo račun za opravljene storitve poravnal (30.) dan od uradnega prejema pravilno izstavljenega e-

računa.  



 
 

 
 
 
Obr.: PONUDBA 

 

Predmet javnega naročila: Presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov za 

osebe z gibalno in senzorično oviranostjo 

 

Podatki o ponudniku: 

 
 
Firma oz. ime: 
 

 

 
Zakoniti zastopnik: 
 

 

Davčna številka:  
 

Matična številka:  
 

 
Naslov: 

 
 

 
Telefonska številka: 

 
 

 
Številka telefaxa: 

 
 

 
Kontaktna oseba: 

 
 

 
E naslov kontaktne osebe 

 

 
 
 

 

 
Kraj in datum:    

 
Ponudnik 

Žig in podpis: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Obr.: PONUDBENI PREDRAČUN            
 

Ponudnik: 
__________________________________________________________________________ 

Predmet naročila:  Presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov za osebe z gibalno in 

senzorično oviranostjo 

Zap. Št. Opredelitev predmeta naročila 
Ocenjena 

količina 

Cena na 

enoto 

Skupna 

vrednost v EUR 

1. 

Imenovanje ene osebe z gibalno in ene osebe s 
senzorno oviranostjo v »Skupino OZG OE ZD 
Kranj za izvedbo presoje ustreznosti objektov 
in komunikacijskih ukrepov za osebe z gibalno 
in senzorično oviranostjo« oz. njuna aktivna 
participacija v proscesu izvedbe dveh presoj. 

2 osebi   

2. 

Izvedbo dveh presoj ustreznosti objektov in 
komunikacijskih ukrepov za osebe z gibalno in 
senzorično oviranostjo v prostorih, kjer potekajo 
preventivne nemedikamentozne obravnave, 
torej v: 
a.  posameznem delu številka 50 stavbe številka 
2042, ki stoji na parcelah št. 906/12 in 906/13 v 
katastrski občini 2100 Kranj (ID znak dela stavbe 
2100-2042-50), z uporabno površino 359.1 m2, 
na naslovu Gosposvetska ulica 10, Kranj, katere 
lastnik je Mestna občina Kranj, končni 
upravljavec pa Osnovno zdravstvo Gorenjske;  
b. stavbi iz prejšnje točje pripadajočimi skupnimi 
deli iste stavbe in nepozidanim delom parcele št. 
906/16 v katastrski občini 2100 Kranj (ID znak 
parcele 2100 906/16), ki v naravi predstavlja 
parkirišče pred stavbo. 
c. stavbi številka 242, ki stoji na parcelah 906/4, 
906/7, 906/8 in 905/3, v katastrski občini 2100 
Kranj (ID znak dela stavbe 2100-242-1), z 
uporabno površino 3624,4 m2, na naslovu 
Gosposvetska ulica 10, Kranj, katere lastnik je 
Mestna občina Kranj, končni upravljavec pa 
Osnovno zdravstvo Gorenjske. 

2 presoji   

3. Izdelava pisnega poročila o izvedbi vsake 
posamezne presoje skupaj z njenimi izsledki. 

2 poročili   

SKUPAJ VREDNOST V EUR  BREZ DDV (seštevek od točke 1. -3.)  

DDV v višini _____ %  

SKUPAJ VREDNOST V EUR  Z DDV (seštevek od točke 1. -3.)  

Ponudba velja 30 dni od odpiranja ponudb. 
 
Kraj in datum:                                                                        Žig in podpis: 


