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Slovenske Konjice, 23.6.2016 

 

 

STRANKAM OKVIRNEGA SPORAZUMA 

 

 

 

Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbenih predračunov 

Št.: 1/2016  

 

Spoštovani! 

 

Na podlagi 6. točke 32. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 in 19/14 v 

nadaljevanju: ZJN-2), naročnik Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210 

Slovenske Konjice, izvede ponovno odpiranje konkurence med strankami okvirnega sporazuma 

skladno z izvedenim javnim naročilom objavljenim na Portalu javnih naročil št.: JN5577/14 z dne 

15.5.2014 in Uradnem glasilu EU št.:2014/S 096-167342 z dne 20.05.2014. 

 

Na podlagi pravnomočne odločitve o oddaji javnega naročila za sklenitev okvirnih sporazumov ter 

konkretnih pogodb za posamezen sklop, se izvede ponovno odpiranje konkurence med tistimi 

strankami okvirnih sporazumov s katerimi je bila sklenjena letna pogodba. Tisti ponudniki, s 

katerimi je naročnik na podlagi določil 5. člena konkretne pogodbe sklenil pogodbo za 

obdobje treh let za posamezen sklop NE ODDAJO PONUDBE. 
 

Ponudbeni predračuni za izvedbo ponovnega odpiranja konkurence med (navedenimi) strankami 

okvirnega sporazuma se torej lahko oddajo za naslednje sklope in sicer: 

 

Sklop 2: Zavojni in obvezilni material 

Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana; 

Profarmakon International d.o.o., Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor; 

Simps's d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin; 

 

Sklop 7: Laboratorijski material in diagnostična sredstva 

Labormed d.o.o., Peričeva ulica 29, 1000 Ljubljana; 

Venofarmacija d.o.o., Ulica I. Štajerskega bataljona 7, 3000 Celje; 

 

Sklop 8: Zobozdravstveni material 

Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana; 

Prodent International d.o.o., Zvezna ulica 2a, 1000 Ljubljana; 

Dentalia d.o.o., Celovška cesta 197, 1000 Ljubljana; 

Interdent d.o.o., Opekarniška 26, 3000 Celje. 

http://www.zd-slovenskekonjice.si/
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Za vse ostale ponudnike s katerimi je bila sklenjena pogodba za obdobje treh let veljajo 

določila 5. člena okvirnega sporazuma. 

 

Vsa dokumentacija za pripravo konkretnih ponudb je na spletnih straneh Zdravstvenega doma 

Slovenske Konjice: http://www.zd-slovenskekonjice.si/index.php/o-zavodu/javna-narocila - kjer 

bodo objavljeni tudi morebitni popravki tabel in vsa dodatna pojasnila, ki so sestavni del 

ponudbene dokumentacije. 

Vprašanja v zvezi s pripravo ponudbenega predračuna lahko pošljete na naslov: 

dejan.verhovsek@zd-slovenskekonjice.si najkasneje 1.7.2016 

 

Vabimo vas, da predložite vašo ponudbo. 

 

Ponudba se bo štela za pravočasno, če jo ponudnik dostavi do 5.7.2016 do12.00 ure, na naslov: 

Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice. 

 

Javnega odpiranja ne bo. Naročnik bo vse ponudnike o izbiri obvestil skladno z ZJN-2. 

 

Pripravil: 

Dejan Verhovšek 

 

Darko Ratajc, direktor 
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