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Mestna občina Ljubljana na podlagi 44.b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 

– uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 

14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19; v nadaljevanju: ZZDej), 4. člena Odloka o 

podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini 

Ljubljana (Uradni list RS, št. 65/20) in 7. točke 18. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 

št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja 

 

 

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe  

v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana  
 

 

1. KONCEDENT 

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MOL ali koncedent) 

 

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 

dejavnosti v MOL in sicer na področju paliativne patronažne zdravstvene nege na podlagi Odloka o 

podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini 

Ljubljana, objavljenega v Uradnem listu RS št. št. 65/20. 

 

3. OZNAKA KONCESIJE, VRSTA IN PREDVIDEN OBSEG OPRAVLJANJA RAZPISANEGA 

PROGRAMA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI NA OBMOČJU MOL 

3.1. Paliativna patronažna zdravstvena nega, ki jo je prenehalo izvajati Slovensko društvo Hospic – 

2,00 programa.  

 

4. NOSILCI KONCESIJSKE DEJAVNOSTI 

Ponudnik sme v ponudbi za 2 programa iz 3. točke tega javnega razpisa prijaviti le dva nosilca 

zdravstvene dejavnosti, ki bosta opravljala zdravstvene storitve, ki so predmet koncesije. 

 

5. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE 

Koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas in sicer za obdobje 15 let, šteto od dneva začetka 

opravljanja programov zdravstvene dejavnosti. Koncesionar je dolžan začeti opravljati koncesijsko 

dejavnost najkasneje v roku 2 mesecev od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije, sicer se mu koncesija odvzame z odločbo. 

 

6. NAČIN DOSTOPA DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

V skladu z določili ZZDej je razpisna dokumentacija dostopna na spletni strani MOL 

(http://www.ljubljana.si) in na portalu javnih naročil. 

 

7. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU ZAKONSKIH IN DRUGIH POGOJEV 

Za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, mora ponudnik izpolnjevati zakonsko 

predpisane pogoje, ki jih določa 44.č člen ZZDej in druge pogoje, ki jih določa koncedent. Kot dokaz 

o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ponudnik v ponudbi na javni razpis:  

 

 predloži ustrezna dokazila v originalu ali fotokopiji, oziroma  

 v skladu z določili tretjega odstavka 44.c člena ZZDej za dokazila, ki jih koncedent lahko pridobi iz 

uradnih evidenc, poda pisno soglasje, da koncedentu dovoljuje pridobitev teh podatkov iz uradnih 

evidenc. 

 

V ponudbi je potrebno predložiti: 

 

7.1. dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti: 

 predložiti je potrebno dovoljenje oziroma  

 dati pisno soglasje koncedentu, da podatke o dovoljenju pridobi iz uradnih evidenc;  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0778
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0372
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3927
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0005
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3228
http://www.ljubljana.si/
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7.2. potrdilo, da ponudnik ni v postopkih pred organi pristojne zbornice ali strokovnega združenja 

zaradi kršitev v zvezi z opravljanjem poklica: 

 predložiti je potrebno potrdilo oziroma  

 dati pisno soglasje koncedentu, da podatke za ponudnika pridobi iz uradnih evidenc;  

 

7.3. izjavo o zaposlitvi odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti za vrsto zdravstvene dejavnosti, 

v katero sodita razpisana programa zdravstvene dejavnosti;  

 

7.4. izjavo o zaposlitvi dveh nosilcev zdravstvene dejavnosti, ki bosta opravljala zdravstvene 

storitve, ki so predmet koncesije;  

 

7.5. izjavo o urejenem zavarovanju odgovornosti za zdravnike v skladu z zakonom, ki ureja 

zdravniško službo;   

 

7.6. izjavo, da ponudniku v zadnjih petih letih ni bila odvzeta koncesija iz razlogov, kot so 

opredeljeni v 44.j členu ZZDej;  

 

7.7. izjavo, da pri ponudniku ne obstajajo izključitveni razlogi, ki veljajo za ponudnike v postopkih 

oddaje javnih naročil po 75. členu Zakona o javnem naročanju (ZJN-3); 

 

7.8. izjavo, da bo ponudnik zdravstveno dejavnost, ki je predmet tega razpisa, izvajal za osebe z 

neozdravljivo boleznijo na njihovem domu oziroma za osebe s potrebno terminalno fazo oskrbe 

v Hiši Ljubhospica na lokaciji Hradeckega cesta 20, 1001 Ljubljana. V ta namen bo ponudnik 

pred pričetkom opravljanja koncesijske dejavnosti za čas veljavnosti podeljene koncesije sklenil 

pogodbo o sodelovanju z Zavodom Hospic Ljubljana, Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana; 

 

7.9. dokazila, da nosilca zdravstvene dejavnosti, ki bosta opravljala zdravstvene storitve, ki so 

predmet razpisane koncesije, izpolnjujeta pogoje za samostojno opravljanje dela: 

 predložiti je potrebno dokazilo o vpisu v register in veljavni licenci oziroma  

 dati pisno soglasje koncedentu, da podatke za nosilca pridobi iz uradnih evidenc;  

 

7.10. izjavo, da bo ponudnik v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu izvajal paliativno 

oskrbo v patronažni službi v skladu z določili veljavne pogodbe, sklenjene z Zavodom za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS); 

 

7.11. izjavo, da bo ponudnik v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu zagotovil izvajanje 

posameznega programa zdravstvene dejavnosti v obsegu po 40 ur tedensko. 

 

8. MERILA ZA IZBIRO KONCESIONARJA ZA IZVAJANJE KONCESIJSKE DEJAVNOSTI 

8.1. pričetek izvajanja koncesijske dejavnosti: največ 25 točk; 

8.2. ugotovitve nadzornih postopkov iz 76. člena ZZDej pri ponudniku: največ 5 točk; 

8.3. celotna delovna doba nosilcev zdravstvene dejavnosti, ki bosta opravljala zdravstvene storitve, 

ki so predmet razpisane koncesije: največ 20 točk;  

8.4. delovne izkušnje nosilcev zdravstvene dejavnosti, ki bosta opravljala zdravstvene storitve, ki 

so predmet razpisane koncesije, na področju paliativne patronažne zdravstvene nege: največ 

30 točk; 

8.5. reference nosilcev zdravstvene dejavnosti, ki bosta opravljala zdravstvene storitve, ki so 

predmet razpisane koncesije, na področju paliativne patronažne zdravstvene nege: največ 10 

točk.  

 

Če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih ponudnikov razpisanih programov zdravstvene dejavnosti 

enako število točk, se izvede žreb.  
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9. NASLOV, ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE 

Ponudbo je potrebno nasloviti na: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana. 

 

Ponudbo se lahko posreduje po pošti, kot priporočeno pošiljko, ali se jo odda osebno v Glavni pisarni 

MOL, Mačkova ulica 1, 1000 Ljubljana, v delovnem času (ponedeljek, torek in četrtek: od 8.30 do 

16. ure; sreda: od 8.30 do 17. ure; petek: od 8.30 do 13. ure).  

 

Za pravočasne bodo štete ponudbe, oddane po pošti do vključno 19. 5. 2020 oziroma osebno oddane 

v Glavni pisarni MOL do vključno 19. 5. 2020 do zaključka delovnega časa. 

 

10.  NASLOV IN DATUM ODPIRANJA PONUDB 

Odpiranje ponudb za podelitev koncesije za paliativno patronažno zdravstveno nego (oznaka 3.1 tega 

razpisa) bo 21. 5. 2020 ob 13. uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.  

 

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan 

MOL.  

 

11.  POSTOPEK OBRAVNAVE PONUDB IN ROK, V KATEREM BODO PONUDNIKI     

 OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA 

Komisija bo obravnavala vse pravočasne in pravilne ponudbe. Nepravilne in prepozne ponudbe bodo 

s sklepom zavržene in vrnjene pošiljatelju. Komisija si pridržuje pravico do preverjanja resničnosti in 

verodostojnosti navedb v ponudbi, izpolnjevanja zakonsko predpisanih in drugih pogojev ter 

preverjanja vseh podatkov, navedenih v ponudbi. V skladu z načelom proste presoje dokazov sme 

komisija v postopku pregleda, primerjave in vrednotenja ponudb zahtevati od ponudnikov dodatna 

pojasnila ali dokumente. Dovoljena so le taka pojasnila k ponudbam izključno na poziv komisije, s 

katerimi se pojasnijo manjša odstopanja od zahtev razpisne dokumentacije in ki v nobenem primeru 

ne vplivajo na vsebino ponudb in njihovo ocenjevanje ter razvrščanje glede na postavljena merila, niti 

ne zadevajo navodil za izdelavo ponudb iz razpisne dokumentacije. 

 

Po opravljeni obravnavi in vrednotenju vseh pravočasnih, pravilnih in popolnih vlog bo komisija 

izdelala predlog o izbiri in ga posredovala pristojnemu upravnemu organu. Koncedent bo pridobil 

soglasje Ministrstva za zdravje k podelitvi koncesije za ponudnika, katerega izbor bo predlagala 

komisija, in nato v 10 dneh izdal odločbo, s katero bo koncesijo podelil izbranemu ponudniku, ostale 

obravnavane ponudbe pa zavrnil. V primeru, da komisija oceni, da nihče od ponudnikov ni primeren 

za podelitev razpisane koncesije, se koncesija ne podeli.  

 

 


