Občina Gorenja vas - Poljane na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 15/08,77/08- (ZDZdr), 14/2013) in 7. člena
Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01, 59/12) objavlja

JAVNI RAZPIS
za podelitev koncesije za opravljanje osnovne javne zdravstvene službe na področju
patronaže in zdravstvene nege na območju Občine Gorenja vas - Poljane
1. Naročnik (koncedent):

Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas
2. Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje osnovne javne
zdravstvene službe na področju patronaže in zdravstvene nege, na območju:
- KS Javorje: Četena Ravan, Dolenčice, Dolenja Žetina, Gorenja Žetina, Jarčje
Brdo, Javorje, Krivo Brdo, Mlaka nad Lušo, Murave, Podvrh, Zapreval,
- KS Poljane: Delnice, Dobje, Dolenje Brdo, Gorenja Ravan, Gorenje Brdo,
Hotovlja, Jazbine, Kremenik, Lom nad Volčo, Lovsko Brdo, Malenski Vrh,
Podobeno, Poljane, Predmost, Smoldno, Vinharje, Volča, Zakobiljek, Žabja vas,
Srednja vas – Poljane, Dolenja Ravan, Bukov Vrh,
- KS Lučine: Brebovnica, Dolge Njive, Goli Vrh, Lučine, Prelesje, Zadobje.
3. Pričetek in čas trajanja koncesije:

Koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za čas 25 let, z odpovednim
rokom najmanj 6 mesecev. Koncesijsko dejavnost se prične opravljati 01. 01. 2014.
4. Lokacija izvajanja dejavnosti:

Obravnavale se bodo le tiste vloge, iz katerih bo jasno razviden namen vlagatelja, da
bo dejavnost osnovne javne zdravstvene službe na področju patronaže in zdravstvene
nege opravljal v prostorih, ki so v lasti koncedenta na naslovu: Zdravstvena postaja
Gorenja vas, Trata 7, 4224 Gorenja vas.
5. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati:

Za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati
zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa Zakon o zdravstveni dejavnosti in dodatne
pogoje, ki jih določa koncedent.
5.1 Zakonsko predpisani pogoji (35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti):
- da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo,
- da ni v delovnem razmerju (izpolnjevanje pogoja ob pričetku izvajanja
koncesijske dejavnosti,
- da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene
službe oziroma poklica (potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev),
- da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre,
- da pridobi mnenje pristojne zbornice.
5.2 Dodatni pogoji:

-

prevzem vseh pacientov – bolnikov dosedanje koncesionarke na določenem
območju dela.

6. Kriteriji in merila za vrednotenje vlog:

Merila za ocenjevanje ponudb so opredeljena v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora
ponudbi priložiti zahtevano dokumentacijo, na podlagi katere bo ponudba ocenjena po
merilih in kriterijih za ocenjevanje ponudb.
Ponudnik mora ponudbo predložiti na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije s
prilogami.
7. Rok za predložitev ponudb in način predložitve:

Vloge morajo prispeti na naslov koncedenta najkasneje do 15. 10. 2013.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Občino Gorenja vas – Poljane, na
naslovu:
Občina Gorenja vas-Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
Vlogo je potrebno poslati po pošti oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis: koncesija patronaža«
Na hrbtni strani mora biti naslov vlagatelja.
Nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih vlog, komisija za odpiranje vlog ne bo
obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
8. Odpiranje ponudb:

Odpiranje ponudb, ki ne bo javno, bo 16. 10. 2013 v prostorih Občine Gorenja vas –
Poljane.
9. Obravnava ponudb:

Razpisna komisija, ki jo imenuje župan Občine Gorenja vas - Poljane, bo ocenjevala le
pravočasne, pravilno označene in popolne ponudbe. Prepozne in nepravilno označene
ponudbe bodo zavržene. V kolikor ponudba ne bo vsebovala vseh zahtevanih dokazil o
izpolnjevanju pogojev, določenih v razpisni dokumentaciji, bo ponudnik pozvan, da v
roku 5. dni dopolni ponudbo. Če ponudnik ponudbe v roku ne bo ustrezno dopolnil glede
na predpisane pogoje, bo ponudba zavržena.
Pravočasne, pravilno označene in popolne ponudbe bo razpisna komisija presojala glede
izpolnjevanja vseh pogojev in točkovala v skladu z merili za ocenjevanje ponudb. Na
javnem razpisu bo izbran ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in bo dosegel
najvišje število točk iz meril ter bo po mnenju komisije v vseh pogledih najustreznejši
ponudnik. Nato bo razpisna komisija pristojni občinski upravni organ obvestila o
izbranem ponudniku. V postopku izdaje odločbe o podelitvi koncesije pristojni občinski
upravni organ v skladu z zakonom za izbranega ponudnika pridobi vsa potrebna mnenja.
V primeru pridobljenih pozitivnih mnenj pristojni občinski upravni organ zaprosi za
pridobitev soglasja za podelitev koncesije Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

Po pridobljenih soglasjih in mnenjih pristojni občinski upravni organ izbranemu kandidatu
za opravljanje zdravstvene dejavnosti na področju patronaže in zdravstvene nege na domu
pacienta podeli koncesijo z upravno odločbo in ga pozove na podpis koncesijske pogodbe.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.
10. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v sprejemni pisarni Občine Gorenja vas – Poljane,
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas ali na spletni strani Občine Gorenja vas – Poljane
(http://www.obcina-gvp.si/ ).
Dodatne informacije so na voljo pri višji svetovalki za družbene dejavnosti Anji Hren
(anja.hren@obcina-gvp.si, 04/518 31 04).
11. Izid razpisa:

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30-ih dneh po sprejeti
končni odločitvi.
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