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, 73/19, 82/20 in 152/20-ZZUOOP, v nadaljevanju
ZZDej), Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo,
15/08 - ZPacP, 58/2008, 107/10 - ZPPKZ, 40/12 - ZUJF, 88/16 - ZdZPZD, 40/17, 64/17,
49/18 in 66/19), Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 69/19 - skl. US,
49/20-ZIUZEOP, 80/20-ZIUOOPE, 152/20-ZZUOOP in 175/20), 42. člena Zakona o javno
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, v nadaljevanju ZJZP), Pravilnika o
postopku izvedbe javnega razpisa v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 16/18) ter 6. člena
Odloka podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v
Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 115/2022), Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353
Borovnica, objavlja naslednji:

JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V OSNOVNI
ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI NA PODROČJU SPLOŠNE OZIROMA DRUŽINSKE
MEDICINE V
OBČINI BOROVNICA

1.

PREDMET RAZPISA

Predmet javnega razpisa je podelitev ene (1) koncesije na področju splošne oziroma
družinske medicine v obsegu 1,00 tima.
2.

KONCEDENT

Koncedent (naročnik) javnega razpisa je Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica,
DŠ 94882134, telefonska številka: (01) 7507 460, e-naslov: obcina@borovnica.si .
3.

KRAJEVNO OBMOČJE, ZA KATEREGA SE KONCESIJA RAZPISUJE

Osnovna zdravstvena dejavnost na področju splošne oziroma družinske medicine se izvaja za
območje občine Borovnica. Sedež ambulante je v Zdravstveni postaji Borovnica na naslovu
Mejačeva ulica 3, 1353 Borovnica.
Izbrani ponudnik bo sklenil s koncedentom pogodbo o najemu oziroma uporabi poslovnih
prostorov v Zdravstveni postaji Borovnica, pri čemer ureditev najemnih razmerij ni predmet
tega postopka.
4.

ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

Koncedent podeljuje koncesijo za obdobje 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja
dejavnosti, z možnostjo podaljšanja za naslednjih 15 let, skladno z veljavno zakonodajo.
Koncesionar je dolžan začeti opravljati koncesijsko dejavnost v najkrajšem možnem času,
najpozneje pa v roku 1 meseca od dneva sklenitve pogodbe o izvajanju programa
zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju:

ZZZS), oziroma skladno z dogovorom s koncedentom. V nasprotnem primeru koncedent z
odločbo odvzame koncesijo (osma alinea prvega odstavka 44.j ZZDej).
5.

POGOJI, KI JIH MORA KONCESIONAR IZPOLNJEVATI IN DOKAZILA,
KI JIH MORA PRILOŽITI

Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, morajo kandidati izpolnjevati pogoje, ki jih
določa 44.č člen ZZDej in dodatne pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji.
Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev mora kandidat v vlogi
za prijavo na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji.
Posameznega zahtevanega dokazila kandidat ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali
lastno nadomestno izjavo.
Zakonsko predpisani pogoji za ponudnika:
1. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Pogoj mora biti
izpolnjen najkasneje pred sklenitvijo koncesijske pogodbe;
2. ponudnik ima za vrsto zdravstvene dejavnosti, v katero sodi program zdravstvene
dejavnosti, ki je predmet koncesije, zaposlenega odgovornega nosilca zdravstvene
dejavnosti, razen ko je sam izvajalec zdravstvene dejavnosti odgovorni nosilec
zdravstvene dejavnosti, skladno z določili ZZDej. Pogoj mora biti izpolnjen
najkasneje z dnem začetka opravljanja koncesijske dejavnosti;
3. ponudnik ima zaposlene ali na drugi zakoniti podlagi zagotovljeno ustrezno število
usposobljenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki bodo opravljali
zdravstvene storitve, ki so predmet koncesije in izpolnjujejo pogoje iz ZZDej in
Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo,
15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17,
64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19, v nadaljevanju ZZdrS). Pogoj mora biti izpolnjen
najkasneje z dnem začetka opravljanja koncesijske dejavnosti. Pred začetkom
opravljanja koncesijske dejavnosti mora ponudnik predložiti pogodbo o zaposlitvi za
odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti in pogodbe o zaposlitvi oziroma druge
pogodbe civilnega prava drugih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev;
4. ponudnik ima zase oziroma za zaposlene zavarovano odgovornost za škodo, ki bi
nastala pri njegovem delu, skladno z ZZDej. Pogoj mora biti izpolnjen najkasneje pred
sklenitvijo koncesijske pogodbe;
5. ponudnik (pravna oseba ali samostojni podjetnik oziroma zasebni zdravstveni delavec)
in odgovorni nosilec in predvideni izvajalec dejavnosti (zdravnik) ni v postopkih pred
organi pristojne zbornice ali strokovnega združenja zaradi kršitev v zvezi z
opravljanjem poklica. Pogoj mora biti izpolnjen na dan oddaje ponudbe;
6. ponudniku v zadnjih petih letih ni bila odvzeta koncesija iz razlogov iz 44.j člena
ZZDej. Pogoj mora biti izpolnjen na dan oddaje ponudbe;
7. pri ponudniku ne obstajajo izključitveni razlogi, ki veljajo za ponudnike v postopkih
oddaje javnih naročil (skladno z 75. členom ZJN-3). Pogoj mora biti izpolnjen na dan
oddaje ponudbe.

Drugi pogoji:
8. ponudnik (oziroma predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi) se z
izjavo zaveže, da izpolnjuje pogoj aktivnega znanja slovenskega jezika;
9. ponudnik (oziroma predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi) se z
izjavo zaveže, da bo v primeru podeljene koncesije, delo s pacienti opravljal vsaj 35 ur
tedensko, od tega vsaj enkrat tedensko v popoldanskem času med 15.00 uro in 20.00
uro in trikrat tedensko v dopoldanskem času;
10. ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bo v primeru podelitve koncesije na tem
razpisu prevzel vse tiste opredeljene zavarovane osebe dosedanjega nosilca dejavnosti,
ki bodo to želele;
11. ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bo v primeru podelitve koncesije na tem
razpisu z dosedanjim izvajalcem dejavnosti, ki se s tem razpisom podeljuje v
koncesijo, to je Marija Munda, dr. med. spec. spl. med, Zasebna ambulanta splošne
medicine, Mejačeva 3, 1353 Borovnica, sklenil dogovor o ponudbi zaposlitve
zdravstveni delavki, zaposleni pri predhodno navedeni dosedanji izvajalki dejavnosti,
skladno s 75. členom Zakona o delovnih razmerjih.
6.

PRIJAVA NA RAZPIS

Na javni razpis se lahko prijavijo osebe, opredeljene v 41. členu ZDDej. Za izvajanje
dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane
pogoje, določene v 44.č členu ZZDej in druge pogoje, ki jih določa koncedent.
Kot dokaz o izpolnjevanju zahtevanih pogojev mora vlagatelj v prijavi na javni razpis:
• predložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeno fotokopijo,
• podati pisno soglasje, da koncedentu dovoljuje pridobitev teh podatkov iz uradnih
evidenc (v skladu z določili tretjega odstavka 44.c člena ZZDej za dokazila, ki jih
koncedent lahko pridobi iz uradnih evidenc).
K prijavi je potrebno priložiti:
• dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti:
o priložiti je potrebno dovoljenje oziroma
o dati pisno soglasje koncedentu, da podatke o dovoljenju pridobi iz uradnih
evidenc;
• izjavo, da bo zaposlil odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti najpozneje z dnem
začetka opravljanja koncesijske dejavnosti za vrsto zdravstvene dejavnosti, za katero
ponudnik kandidira;
• izjavo o zaposlitvi ali na drugi zakoniti podlagi zagotovljeno ustrezno število
usposobljenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki izpolnjujejo
pogoje iz ZZDej ali zakona, ki ureja zdravniško službo in ki bodo opravljali
zdravstvene storitve, ki so predmet koncesije, vključno z izjavo, da bo sklenil dogovor
o ponudbi zaposlitve zdravstveni delavki, zaposleni pri dosedanji izvajalki dejavnosti,
to je Marija Munda, dr. med. spec. spl. med, Zasebna ambulanta splošne medicine,
Mejačeva 3, 1353 Borovnica;
• izjavo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo za zdravnike v skladu z
zakonom, ki ureja zdravniško službo;

• izjavo, da ponudniku v zadnjih petih letih ni bila odvzeta koncesija iz razlogov iz 44.j
člena ZZDej;
• potrdilo, da ponudnik ni v postopkih pred organi pristojne zbornice ali strokovnega
združenja zaradi kršitev v zvezi z opravljanjem poklica:
o predložiti je potrebno potrdilo pristojne zbornice ali strokovnega združenja
oziroma
o dati pisno soglasje koncedentu, da podatke za ponudnika pridobi iz uradnih
evidenc;
• 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) in
pisno soglasje koncedentu, da podatke za ponudnika pridobi iz uradnih evidenc;
• izjava o aktivnem znanju slovenskega jezika;
• izjavo, da bo ponudnik v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu od
skupnega števila ur zagotovil dvoizmenski ordinacijski čas in bo delo s pacienti
opravljal vsaj 35 ur tedensko, od tega vsaj enkrat tedensko v popoldanskem času med
15.00 uro in 20.00 uro in trikrat tedensko v dopoldanskem času;
• izjavo, da bo ponudnik v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prevzel
vse tiste opredeljene zavarovane osebe dosedanjega nosilca dejavnosti, ki bodo to
želele.
7.

KONČNI IZBOR KONCESIONARJA

Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse pogoje in bo zbral najvišje število točk glede na
merila, ki so priloga tega javnega razpisa. Če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih
ponudnikov enako število točk, se izvede žreb.
8.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNE INFORMACIJE

Razpisna dokumentacija obsega naslednje dokumente:
•
•
•
•

Zahtevane sestavine vloge
Merila za izbiro koncesionarja
Prijavni obrazci
Vzorec pogodbe

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani od 5. 9. 2022 do 22. 9. 2022 pridobijo na spletni
stani https://www.borovnica.si/uradne-objave/razpisi/ ali na sedežu Občine Borovnica v času
uradnih ur.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani dobijo na sedežu Občine Borovnica
pri Dolores Dolenc Bajc do 19. 9. 2022 v času uradnih ur, na tel. št. 01 75 07 463 ali na
elektronskem naslovu dolores.dolenc@borovnica.si .
Koncedent si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po
potrebi podaljša rok za oddajo ponudb na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevo za
pojasnila. Morebitna sprememba bo v rubriki »Dopolnila« objavljena na spletni strani Občine
Borovnica in na portalu javnih naročil.

Prav tako si koncedent pridržuje pravico postopek javnega razpisa za podelitev koncesije
kadarkoli prekiniti, razveljaviti ali zaključiti brez izbire koncesionarja, ne da bo s tem
odškodninsko odgovoren do ponudnikov oziroma drugih udeležencev.
9.

ODDAJA PONUDB, ROK ZA ODDAJO PONUDB IN ODPIRANJE PONUDB

Ponudniki lahko prijavo na javni razpis oddajo samo na originalni razpisni dokumentaciji, na
kateri je lahko samo ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti
in priložiti vse zahtevane priloge. Prijavo morajo kandidati oddati v zaprti ovojnici, na
kateri mora biti vidna označba »NE ODPIRAJ - KONCESIJA ZDRAVNIK«, naslov
naročnika in na hrbtni strani naslov ponudnika.
Ponudbe se lahko oddajo po pošti ali osebno na sedežu Občine Borovnica, Paplerjeva 22,
1353 Borovnica, v času uradnih ur do roka, določenega za oddajo ponudb. Ponudbe morajo ne
glede na način dostave (osebno ali po pošti) na sedež občine prispeti do spodaj navedenega
roka, sicer se bodo štele za prepozne (prejemna teorija).
Rok za oddajo ponudb je četrtek, 22. 9. 2022, do 10.00 ure.
Odpiranje ponudb bo potekalo v četrtek, 22. 9. 2022, ob 12.00 uri v prostorih Občine
Borovnica.
10.

POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG

Javni razpis, merila in izbor opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan in je sestavljena
iz dveh članov občinskega sveta in dveh predstavnikov občinske uprave.
Strokovna komisija bo odprla in glede na sprejeta merila ocenjevala in izbirala najugodnejšo
ponudbo le med ponudbami, ki bodo pravilno opremljene, popolne in pravočasne.
Popolna je le tista ponudba, ki vsebuje vse zahtevane sestavine in priloge ter izpolnjuje vse
pogoje iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije in je posredovana izključno na
predpisanih obrazcih.
Prepozne, nepravilne in nepopolne ponudbe bodo s sklepom zavržene.
Po opravljeni obravnavi in vrednotenju vseh popolnih vlog, bo komisija odločitev o izbiri
ponudnika posredovala županu. Po pridobitvi ustreznih mnenj in soglasij, ki jih določa
ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno odločbo. Koncedent bo po pravnomočnosti odločbe
o podelitvi koncesije pozval izbranega ponudnika k sklenitvi koncesijske pogodbe.
V primeru, da bo strokovna komisija ocenila, da nihče od ponudnikov ni primeren za
podelitev koncesije, se koncesija ne podeli in se lahko javni razpis za to koncesijo ponovi.
11.

IZID JAVNEGA RAZPISA

O izidu javnega razpisa za podelitev koncesije bo odločeno z upravno odločbo, skladno z
ZZDej, po predhodnem mnenju ZZZS, pristojne zbornice in soglasja h koncesiji Ministrstva

za zdravje. Koncedent bo z upravno odločbo podelil koncesijo izbranemu ponudniku v 10
dneh po vseh pridobljenih mnenjih in soglasjih pristojnih organov.
Najpozneje 5 dni po pravnomočni odločbi o izbiri koncesionarja bo koncedent na svoji spletni
strani objavi obvestilo o rezultatu postopka podelitve koncesije.
Koncedent bo po pravnomočnosti upravne odločbe z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o
koncesiji. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal koncesijske pogodbe, bo pomenilo, da odstopa
od kandidature.
V primeru neskladja med koncesijskim aktom in razpisno dokumentacijo veljajo določbe
koncesijskega akta. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti enaki podatkom, navedenim
v objavi javnega razpisa.
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