Katalog informacij javnega značaja Občine Ig- predpisi
Na podlagi 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (prečiščeno besedilo Uradni list RS, št. 23/05),
objavljamo
javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje dejavnosti patronažnega zdravstvenega
varstva
1. Naročnik – koncedent: Občina Ig, Ig 72, 1292 Ig
2. Predmet koncesije: opravljanje dejavnosti patronažnega zdravstvenega varstva na območju
Občine Ig, za čas po 9.9.2005
3. Območje koncesije: dejavnost patronažnega zdravstvenega varstva se izvaja kot javna
zdravstvena služba s podelitvijo koncesije na območju Občine Ig
4. Trajanje koncesije: koncesija začne veljati z dnem podpisa pogodbe in velja za nedoločen čas
5. Za opravljanje koncesije mora koncesionar izpolnjevati naslednje pogoje:
- Da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te
dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji
- Da je fizična oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesije
- Da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov, in druge pogoje, kot jih določa
zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitev, za katere se
razpisuje koncesija
- Da ima izdelan podroben program dela izvajanja koncesije
- Da zagotavlja kakovostno izvajanje storitev
- Da izkazuje finančno in poslovno sposobnost
- Da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe
oziroma poklica
- Da pridobi mnenje pristojne zbornice
- Da predloži izjavo, da bo opravljal dejavnost v skladu s predpisi s področja zdravstvene
dejavnosti
- Da zagotovi nadomestilo, v času odsotnosti zaradi dopusta, organiziranega
izobraževanja, bolezni ali druge opravičene odsotnosti
6. Ponudnik mora priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 5. točke tega razpisa in sicer:
- Dokazilo sodišča ali drugega pristojnega organa o registraciji oziroma vpisu v register,
ki ne sme biti starejše od treh mesecev
- Priglasitveni list pristojne uprave za javne prihodke
- Organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in dokazili o njihovi
izobrazbi oziroma pogoji, ki jih morajo izpolnjevati, ter svojo in njihove izjave, iz
katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju
- Projekcijo finančnega poslovanja za petletno obdobje od predvidenega začetka
izvajanja storitve
- Dokazilo o nekaznovanju
- Mnenje pristojne zbornice
- Dokazila o lastništvu prostorov z zemljiškoknjižnim izpiskom ali najemno pogodbo za
objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim rokom 1 leta ali več
- Projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore, iz katerih je razvidno
izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev (najmanj projekt za gradbeno dovoljenje)
- Dokazila o opremi za izvajanje storitve iz katerih je razvidno izpolnjevanje minimalnih
tehničnih pogojev ali projekt opreme
- Uporabno dovoljenje po Zakonu o graditvi objektov
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Kot dokaz finančne in poslovne sposobnosti mora ponudnik predložiti najmanj naslednja
dokazila:
- Letne računovodske izkaze za obdobje 3 let, pri čemer zadnji računovodski izkazi ne
smejo biti starejši od 6 mesecev in morajo biti revidirani, tudi če ponudnik k reviziji ni
zavezan. Kolikor ponudnik ne opravlja dejavnosti celotno navedeno obdobje 3 let, pa
naročnik zahteva listine za celotni čas delovanja ponudnika
- Revizijsko poročilo računovodskih izkazov iz prejšnje alineje z mnenjem
pooblaščenega revizorja
- Podatke o kapitalski strukturi koncesionarja
- Eventuelne podatke o posojilih, ki so bila najeta za zgraditev ali rekonstrukcijo objektov
oziroma prostorov za izvajanje storitve in podatke o morebitnih hipotekah na teh
obj e kt i h
- Podatke o drugih morebitnih obveznostih
7. Merila za izbiro koncesionarja so:
- Kvaliteta in realnost predloženega programa izvajanja dejavnosti
- Reference o dosedanjem delu
- Morebitne druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi koncedentu
8. Ponudbe z vso ustrezno dokumentacijo z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za podelitev
koncesije za dejavnost patronažnega zdravstvenega varstva« je potrebno predložiti v zaprti
kuverti do 17.6.2005
9. O izbiri koncesionarja bo odločil koncedent z odločbo najkasneje v 30 dneh po odpiranju
ponudb
10. Občina si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika
Občina Ig
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