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Na podtagi 44.b elena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, it. 23/05 - uradno preei96eno
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-odI.US, 73/19, 82/20. 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE. 112/21 –
ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS in 132/22 – odI. US) in 6. elena Odloka o podelitvi
koncesije za opravljanjejavne slu2be v osnovni zdravstveni dejavnosti na podro6ju splogne medicine
na obmoeju Krajevne skupnosti Male6nik – Ruper6e v Mestni ob6ini Maribor (Medobeinski uradni
vestnik, it.22/2022), Mestna ob6ina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLU2BE v OSNOVNI ZDRAVSTVENI
DEJAVNOSTI NA PODROeJU SPLOgNE MEDICINE NA OBMOeJU KRAJEVNE SKUPNOSTI

MALEeNIK – RUPEReE

1. KONCEDENT
Mestna obeina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

2. gTEVILKA IN DATUM KONCESIJSKEGA AKTA
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne slu2be v osnovni zdravstveni dejavnosti na podroeju
splogne medicine na obmo6ju Krajevne skupnosti Male6nik – Ruper6e v Mestni obeini Maribor, it
0070-15/2022 z dne 25. 10. 2022, objavljen v Medob6inskem uradnem vestniku, it. 22/2022.

3. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predrnet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne slu2be v osnovni zdravstveni
dejavnosti na obmo6ju Krajevne skupnosti Maleenik – Ruperee:

– koncesija na podro6ju SPLOgNE MEDICINE.

4. VRSTA, OBMOCJE IN PREDVIDEN OBSEG OPRAVLJANJ A RAZPISANEG A PROGRAM A
ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Opravljanje javne slu2be v osnovni zdravstveni dejavnosti na podro6ju splogne medicine na
obmo6ju Krajevne skupnosti Male6nik – Ruper6e, v obsegu 1,00 programa (Uma).

5. PREDVIDEN ZAeETEK IN TRAJANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
Koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za Cas 15 let, gteto od dneva za6etka
opravljanja koncesijske dejavnosti, z mo2nostjo podaljganja na naein in pod pogoji, kot jih dolo6a
zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.

Koncesionar je do12an zaeeti opravljati koncesijsko dejavnost najkasneje v roku 1 meseca od dneva
sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), sicer
se mu koncesija odvzame z odlo6bo.

6. ZAKONSKI IN DRUGI POGOJI, KI JIH MORA PONUDNIK IZPOLNJEVATI
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, ki
jih dolo6a 44.6 61en Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju: ZZDej), in druge pogoje, ki jih
doloei koncedent.



a)
6.1
6.2.

Zakonsko predpisani pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik so, da:
ima dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti;
ima za vrsto zdravstvene dejavnosti, v katero sodi program zdravstvene dejavnosti, ki je
predmet koncesije, za polni delovni eas zaposlenega odgovornega nosilca zdravstvene
dejavnosti , razen ko je sam izvajalec zdravstvene dejavnosti odgovorni nosilec zdravstvene
dejavnosti ;
ima zaposlene ali na drugi zakoniti podlagi zagotovljeno ustrezno gtevilo usposobljenih
zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki izpolnjujejo pogoje iz ZZDej ali
zakona, ki ureja zdravnigko slu2bo, in bodo opravljali zdravstvene storitve, ki so predmet
koncesije;
je sklenil pogodbo z javnim zdravstvenim zavodom o obsegu in vrstah sodelovanja za
potrebe izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva;
ima v skladu z zakonom, ki ureja zdravnigko slu2bo, urejeno zavarovanje odgovornosti za
zdravnike:
mu v zadnjih petih letih ni bila odvzeta koncesija iz razlogov iz 44.j elena ZZDej;
ni v postopkih pred organi pristojne zbornice ali strokovnega zdru2enja zaradi krgitev v zvezt
z opravljanjem poklica, o eemer predlo2i potrdito pristojne zbornice ali strokovnega
zdru2enja;
pri ponudntku ne obstojijo izklju6itveni razlogi, ki veljajo za ponudnike v postopkih oddaje
javnih naro6il.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6
6.7.

6.8.

b) Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, so:

6.9. ponudnik bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prevzel vse tiste
zavarovane osebe, ki so bile opredeljene pri dosedanjem izvajalcu razpisane koncesije in
bodo to 2elele:

6.10. ponudnik ima oziroma bo najkasneje pred sklenitvijo koncesijske pogodbe imeI za izvajanje
zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije, zagotovljene ustrezne ordinacijske
prostore na obmoeju Krajevne skupnosti Male6nik – Ruperee;

7. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU ZAKONSKIH IN DRUGIH POGOJEV

Za izpolnjevanje zakonskih in drugih pogojev iz toeke 6. tega razpisa mora ponudnik v ponudbi, in v
tej toeki razpisa opredeljenih rokih po vlo2itvi ponudbe (in sicer pred sklenitvijo koncesijske pogodbe
oziroma pred zaeetkom izvajanja koncesijske dejavnosti), predlo2iti spodaj navedena dokazila.

Dokazilo pod to6ko 6.1., ki ga mora ponudnik predlo2iti v ponudbi:

izjava, da kot ponudnik izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja za opravljanje zdravstvene
dejavnosti iz 3.a elena ZZDej. Ponudnik izjavo predlo2i na predvidenem OBRAZCU 2-FO-
IZJAVE-POGOJ I >lzjave o izpolnjevanju zakonskih pogojev javnega razpisa« (zasebni
zdravstveni delavec) ali OBRAZCU 2-PO/S.P.-IZJAVE-POGOJI » lzjave o izpolnjevanju
zakonskih pogojev javnega razpisa« (pravna oseba in samostojni podjetnik).

Pogoj pod toeko 6.1. mora biti izpolnjen najkasneje pred sklenitvijo koncesijske pogodbe. Dovoljenje
za opravljanje zdravstvene dejavnosti, kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja, mora ponudnik
predlo2iti koncedentu najkasneje pred sklenitvijo koncesijske pogodbe. Ponudnik lahko dovoljenje
predlo2i ie ob vlo2itvi ponudbe, v kolikor ga je pridobil oziroma z njim razpolaga.

Dokazilo pod toeko 6.2., ki ga mora ponudnik predlo2iti v ponudbi:

izjava, da bo ponudnik sam odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti na razpisanem
podroeju oziroma da bo ponudnik, kot pravna oseba ali samostojni podjetnik, najkasneje z
dnem za6etka opravljanja koncesijske dejavnosti imeI zaposlenega odgovornega nosilca
zdravstvene dejavnosti za polni delovni eas. Ponudnik izjavo predlo2i na predvidenem
OBRAZCU 2-FO-IZJAVE-POGOJI > lzjave o izpolnjevanju zakonskih pogojev javnega

2



razpisa« (zasebni zdravstveni delavec) ali OBRAZCU 2-PO/S.P.-IZJAVE-POGOJI > lzjave o
izpolnjevanju zakonskih pogojev javneg a razpisa« (pravna oseba in samostojni podjetnik).

Pogoj pod to6ko 6.2. mora biti izpolnjen z dnem zaeetka opravljanja koncesijske dejavnosti. Pogodbo
o zaposlitvi za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti za polni delovni eas (v primeru, da ni
ponudnik sam odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti), kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja,
mora ponudnik predlo2iti koncedentu najkasneje z dnem za6etka opravljanja koncesijske dejavnosti

Dokazilo pod toeko 6.3., ki ga mora ponudnik predlo2iti v ponudbi:

izjava, da bo ponudnik z dnem zaeetka opravljanja koncesijske dejavnosti imeI zaposlene ali
na drugi zakoniti podlagi zagotovljeno ustrezno gtevilo usposobljenih zdravstvenih delavcev
in zdravstvenih sodelavcev, ki izpolnjujejo pogoje iz ZZDej ali zakona, ki ureja zdravnigko
slu2bo, in ki bodo opravljali zdravstvene storitve, ki so predmet koncesije. Ponudnik izjavo
predlo2i na predvidenem OBRAZCU 2-FO-IZJAVE-POGOJI » lzjave o izpolnjevanju
zakonskih pogojev javnega razpisa« (zasebni zdravstveni delavec) ali OBRAZCU 2-PO/S.P.-
IZJAVE-POGOJ I > lzjave o izpolnjevanju zakonskih pogojevjavnega razpisa« (pravna oseba
in samostojni podjetnik).

Pogoj pod to6ko 6.3. mora biti izpolnjen z dnem za6etka opravljanja koncesijske dejavnosti. Pogodbe
o zaposlitvi oziroma druge pogodbe civilnega prava za zdravstvene delavce in zdravstvene
sodelavce, ki bodo pri ponudniku opravljali koncesijsko dejavnost, kot dokazilo o izpolnjevanju tega
pogoja, mora ponudnik predlo2iti koncedentu najkasneje z dnem zaeetka opravljanja koncesijske
dejavnosti.

Dokazilo pod toeko 6.4., ki ga mora ponudnik predlo2iti v ponudbi:

izjava, da bo ponudnik do sklenitve koncesijske pogodbe z javnim zdravstvenim zavodom
sklenil pogodbo o obsegu in vrstah sodelovanja za potrebe izvajanja neprekinjenega
zdravstvenega varstva. Ponudnik izjavo predlo2i na predvidenem OBRAZCU 2-FO-IZJAVE-
POGOJ I >lzjave o izpolnjevanju zakonskih pogojev javnega razpisa« (zasebni zdravstveni
delavec) ali OBRAZCU 2-PO/S.P.-IZJAVE-POGOJI b lzjave o izpolnjevanju zakonskih
pogojev javnega razpisa « (pravna oseba in samostojni podjetnik).

Pogoj pod to6ko 6.4. mora biti izpolnjen pred sklenitvijo koncesijske pogodbe. Pogodbo z javnim
zdravstvenim zavodom o obsegu in vrstah sodelovanja za potrebe izvajanja neprekinjenega
zdravstvenega varstva, kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja, mora ponudnik predlo2iti
koncedentu pred sklenitvijo koncesijske pogodbe.

Dokazilo pod toeko 6.5., ki ga mora ponudnik predlo2iti v ponudbi:

izjava, da bo ponudnik do sklenitve koncesijske pogodbe v skladu z zakonom, ki ureja
zdravnigko slu2bo, uredil zavarovanje odgovornosti za zdravnike. Ponudnik izjavo predlo2i
na predvidenem OBRAZCU 2-FO-IZJAVE-POGOJI D lzjave o izpolnjevanju zakonskih
pogojev javnega razpisa« (zasebni zdravstveni delavec) ali OBRAZCU 2-PO/S.P.-IZJAVE-
POGOJ I >lzjave o izpolnjevanju zakonskih pogojev javnega razpisa« (pravna oseba in
samostojni podjetnik).

Pogoj pod toeko 6.5. mora biti izpolnjen pred sklenitvijo koncesijske pogodbe. Pogodbo/(-e) o
zavarovanju odgovornosti za zdravnike, kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja, mora ponudnik
predlo2iti koncedentu pred sklenitvijo koncesijske pogodbe.

Dokazilo pod toeko 6.6., ki ga mara ponudnik predlo2iti v ponudbi:

- izjava, da ponudniku v zadnjih petih letih do oddaje ponudbe ni bila odvzeta koncesija iz
razlogov iz 44.j elena ZZDej. Ponudnik izjavo predlo2i na predvidenem OBRAZCU 2-FO-
IZJAVE-POGOJ I >lzjave o izpolnjevanju zakonskih pogojev javnega razpisa„ (zasebni
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zdravstveni delavec) ali OBRAZCU 2-PO/S.P.-IZJAVE-POGOJI » lzjave o izpolnjevanju
zakonskih pogojev javnega razpisa« (pravna oseba in samostojni podjetnik).

Pogoj mora biti izpolnjen ob vlo2itvi ponudbe.

Dokazilo pod toeko 6.7., ki ga mora ponudnik predlo2iti v ponudbi:
potrdilo Zdravnigke zbornice Slovenije, ki dokazuje, da ponudnik ni v postopkih pred organi
pristojne zbornice zaradi kr§itev v zvezi z opravljanjem poklica. Potrdilo ne sme biti starejge
od tridesetih dni od datuma, ki je doloeen kot rok za oddajo ponudbe.

Pogoj mora biti izpolnjen ob vlo2itvi ponudbe

Dokazilo pod to6ko 6.8., ki ga mora ponudnik predlo2iti v ponudbi:

izjava, da pri ponudniku ob vlo2itvi ponudbe ne obstajajo izkljueitveni razlogi, ki vetjajo za
ponudnike v postopkih oddaje javnih naroetl. Ponudnik izjavo predlo2i na predvidenem
OBRAZCU 2-FO-IZJAVE-POGOJ I >lzjave o izpolnjevanju zakonskih pogojev javnega
razpisa « (zasebni zdravstveni delavec) ali OBRAZCU 2-PO/S.P.-IZJAVE-POGOJI » lzjave o
izpolnjevanju zakonskih pogojev javneg a razpisa< (pravna oseba in samostojni podjetnik).

Pogoj mora bid izpolnjen ob vlo2itvi ponudbe.

Zgoraj navedena obrazca OBRAZEC 2-FO-IZJAVE-POGOJI in OBRAZEC 2-PO/S.P.-IZJAVE-
POGOJI, ki sta sestavni del razpisne dokumentacije in predstavljata dokazili za izpolnjevanje
pogojev, morata biti izpolnjena in podpisana. Potrdilo Zdravnigke zbornice Slovenije (dokazito pod
to6ko 6.7.) je potrebno predlo2iti v originalu ali overjeni fotokopiji.

Dokazilo pod toeko 6.9., ki ga mora ponudnik predloiiti v ponudbi:

izjava ponudnika, da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prevzel vse
tiste zavarovane osebe, ki so bile opredeljene pri dosedanjem izvajalcu razpisane koncesije
in bodo to 2elele;

Ponudnik izjavo predlo2i ob vlo2itvi ponudbe na predvidenem OBRAZCU 2-FO-IZJAVE-DRUGI
POGOJ I > lzjave o izpolnjevanju drugih pogojev javnega razpisa« (zasebni zdravstveni delavec) ali
OBRAZCU 2-PO/S.P.-IZJAVE-DRUGI POGOJI > lzjave o izpolnjevanju drugih pogojev javnega
razpisa « (pravna oseba in samostojni podjetnik).

Dokazilo pod to6ko 6.10., ki ga mora ponudnik predlo2iti v ponudbi:

izjava ponudnika, da ima oz iroma bo najkasneje pred sklenitvijo koncesijske pogodbe imeI
za izvajanje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije, zagotovljene ustrezne
ordinacijske prostore na obmoeju Krajevne skupnosti Male6nik – Ruper6e.

Ponudnik izjavo predlo2i ob vlo2itvi ponudbe na predvidenem OBRAZCU 2-FO-IZJAVE-DRUGI
POGOJI b lzjave o izpolnjevanju drugih pogojev javnega razpisa« (zasebni zdravstveni delavec) ali
OBRAZCU 2-PO/S.P.-IZJAVE-DRUGI POGOJI > lzjave o izpolnjevanju drugih pogojev javnega
razpisa« (pravna oseba in samostojni podjetnik)

Pogoj pod toeko 6.10. mora biti izpolnjen najkasneje pred sklenitvijo koncesijske pogodbe. Dokazila
o izpolnjevanju tega pogoja, ki jih mora ponudnik predlo2iti koncedentu najkasneje pred sklenitvijo
koncesijske pogodbe, so

dokazilo o lastnigtvu ordinacijskih prostorov na razpisanem obmo6ju (obmo6je KS Maled;nik
– Ruper6e) – najve6 8 dni star zemljigkoknji2ni izpisek ali kupoprodajna pogodba (overjen
mora biti original ali fotokopija) ali
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veljavna pogodba (overjen mora biti original ali fotokopija) o najemu oziroma uporabi
ordinacijskih prostorov na razpisanem podroeju (lastnigtvo mora bid dokazano – glej prejgnjo
alinejo, razen ee je lastnik prostorov Mestna obeina Maribor) ali
veljavna predpogodba (overjen mora bib original ali fotokopija) o najemu, uporabi oziroma
nakupu ordinacijskih prostorov na razpisanem obmo6ju (lastnigtvo mora biti dokazano –glej
prvo alinejo).

Ponudnik lahko dokazilo o izpolnjevanju pogoja pod to6ko 6. 10., navedeno v predhodnem odstavku,
predlo2i 2e ob vlo2itvi ponudbe, v kolikor z njim razpolaga.

8. MERILA ZA IZBIRO KONCESIONARJA

MER ILO Maksimalno
gtevilo toek

53Strokovna usposobljenost, izkugnje in reference ponudnika (ki je sam odgovorni
nosilec zdravstvene dejavnosti) oziroma odgovornega nosilca zdravstvene
dejavnosti pri ponudniku v zdravstveni dejavnosti na podro6ju, ki je predmet
razPlsa
Ugotovitve nadzornih postopkov iz 76. elena ZZDej – velja za katerokoli
zdravstveno dejavnost, kjer deluje ali je deloval ponudnik. ee je ponudnik pravna
oseba ali s.p. se to menlo nana§a na ponudnika tn na odgovornega nosilca
zdravstvene deiavnosti
Dostopnost lokaciie opravliania zdravstvene deiavnosti
Ugodnejgi ordinacFski eas ia uporabnike

Podrobnej§a raz61enitev zgoraj navedenih merit je predmet razpisne dokumentacije.

9. NAeIN DOSTOPA DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Mestne ob6ine Maribor, https://maribor. si, pod
zavihkom wJavni razpisi in objave« in pod podro6jem »Zdravstvo in socialno varstvo«.

10. NASLOV, ROK IN NAeIN PREDLO2IWE PONUDBE

Rok za predlo2itev ponudb je do vkljueno 20.12.2022.

Ponudbo je potrebno poslati na naslov Mestna obeina Maribor, Ulica heroja Staneta 1 , 2000 Maribor,
priporo6eno po pogti v zaprti ovojnici, na kateri mora biti naveden ponudnik (ime, priimek ali naziv
ponudnika, naslov ponudnika) in vidna oznaeba: »NE ODPIRAJ - Ponudba za javni razpis za
podelitev koncesije na podroeju splogne medicine<. Ponudba se lahko odda tudi osebno v
sprejemi pisarni Mestne obetne Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, soba 14/pritli6je, do
vklju6no 20.12.2022 do 15.00 ure.

Za pravo6asno bo gtela ponudba, ki je bila oddana na pogti s priporoeeno po§iljko do vkljueno
20.12.2022 ali oddana osebno do 20.12.2022 do 15.ure.

11. NASLOV IN DATUM ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb za podelitev koncesije na podroeju splogne medicine bo dne 23.12.2022 ob 11.
uri v prostorih Urada za vzgojo in izobra2evanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno
dejavnost Mestne uprave Mestne ob6ine Maribor, Slovenska 40, 2000 Maribor, soba 109A.
Odpiranje ponudb bo javno, vodila ga bo strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
2upan Mestne obeine Maribor.
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12. POSTOPEK OBRAVNAVE PONUDB IN ROK, v KATEREM BODO PONUDNIKI OBVE5eENI
0 IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Strokovna kom}sija bo obravnavala vse pravoeasne tn pravilne ponudbe. Nepravilne in prepozne
ponudbe bodo zavr2ene in vrnjene pogiljatelju. Komisija si pridr2uje pravico do preverjanja
resn}6nosti in verodostojnosti navedb v ponudb}, izpolnjevanja zakonsko predpisanih in drugih
pogojev ter preverjanja vseh podatkov, navedenih v ponudbi. V skladu z na6elom proste presoje
dokazov sme komisija v postopku preg}eda, primerjave in vrednotenja ponudb zahtevati od
ponudnikov dodatna pojasnila ali dokumente. Dovoljena so le taka pojasnila oziroma dopolnitve k
ponudbam, izkljueno na poziv komisije, s katerimi se pojasnijo manjga odstopanja od zahtev
razpisne dokumentacije, in ki v nobenem primeru ne vplivajo na vsebino ponudb in njihovo
ocenjevanje ter razvr96anje glede na postavljena merila, niti ne zadevajo navodil za izdelavo ponudb
iz razpisne dokumentacije.

Na osnovi vrednotenja pravo6asnih, pravilnih in popolnih ponudb, bo komisija izdelala predlog o
izbiri koncesionarja, in ga posredovala pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi ustreznega
soglasja, ki ga doloea ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno odloebo. Koncedent bo po
pravnomo6nosti odlo6be o podelitvi koncesije pozval izbranega ponudnika k sklenitvi koncesijske
pogodbe.

Koncedent si pridr2uje pravico, da koncesije ne podeli, pri 6emer koncesionar nirna pravice
uveljav}jati povra6 iIa strogkov nastalih z oddajo ponudbe oz. drugih morebitno nastalih strogkov.
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obvegeeni najkasneje v 60 dneh od odpiranja ponudb.

gtevilka: 4102- 1205/2022
Datum: 29.11.2022

Aleksander Saga Arsenovi6
2upan Mestne obeine Maribor
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