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Vsi potencialni dobavitelji / izvajalci  
(poslano po e-pošti in objavljeno na spletni strani ZD Izola) 
 
 
ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo storitev »Izobraževalnih modulov / tečajev« za 
potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-
Hrvaška 2014-2020 
 
 

Spoštovani, 
 

vabimo vas k oddaji ponudbe za izvedbo sledeče storitve / tečaja.  
 

1. Tečaj dodatnih postopkov oživljanja -DPO Evropskega reani- 
macijskega sveta (Advanced life support -ALS course ERC);  ocenjena vrednost 3650€ 

 

Skupna ocenjena vrednost naročila je 3.650,00€ brez DDV. Ocena je narejena ob upoštevanju 
najvišje udeležbe kadra, ki je predvidena v zahtevah naročnika za posamezno storitev / tečaj. 
Dejanska udeležba je odvisna od objektivnih dejavnikov v času izvedbe storitev. Zahteve 
naročnika so priloga tega povabila.  
 

SPLOŠNE ZAHTEVE IN INFORMACIJE GLEDE ODDAJE PONUDB IZBORA IN IZVEDBE 
 

- Rok za sprejem ponudb je do vključno ponedeljka 05. 08. 2019 do 23:59, v primeru oddaje 
na pošti pa se upoštevajo le pošiljke oddane na ta dan. 

- Za vsak sklop je potrebno oddati ločeno ponudbo, cena v ponudbi mora biti navedena brez 
DDV in z DDV za enega udeleženca. Za posamezen termin bo izdana naročilnica za 
dogovorjeno število udeležencev glede na ceno po udeležencu, ki jo je ponudil izbrani 
ponudnik. Rok plačila je 30 dni po prejemu računa, ki se izda po izvedbi tečaja. 

- Pri oblikovanju ponudb naj se predvideva izvedba tečajev izključno v letu 2019. 
- Zahteva se ponudba z enotno ceno ne glede na profil udeleženca. Tečajev se lahko udeležijo 

različni profili zaposleni pri naročniku, kar bo odvisno od odločitve naročnika. 
- Merilo za izbor: najnižja cena na udeleženca. 
- Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb. 
 

Ponudbo lahko oddate po: 
- e-pošti: resevalna.izola@zd-izola.si 

ALI 
- po pošti na naslov »Zdravstveni dom Izola, Okt. revolucije 11, 6310 Izola« z oznako: 

"PONUDBA TEČAJI EER – NE ODPIRAJ" 
 
 

Zdravstveni dom Izola 
  Evgenij Komljanec dr. dent. Med., spec., direktor 
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PRILOGA   - Posebne zahteve naročnika 
 
 
STORITEV:  Tečaj usposabljanje; Tečaj dodatnih postopkov oživljanja – DPO Advanced 

life support - ALS course ERC – Evropskega reanimacijskega sveta za 
potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja 
Interreg Slovenija-Hrvaška 2014-2020 

 
ZAHTEVE NAROČNIKA k že navedenim splošnim zahtevam 
 
Predvideno največje število udeležencev v letu 2019; 8 
Predvideno število udeležencev ob izvedbi usposabljanj na rednih terminih ponudnika: 4 
 
Predvideno število ni dokončno in je odvisno od števila razpoložljivih izobraževanj in termina 
glede na delovno obremenjenost naročnika – možnosti razporejanja kadra.  
 
Posamezni ponudnik je pri oddaji ponudbe upoštevati sledeče pogoje. 
 

- Ponudbe morajo upoštevati navedeno v odstavku "Splošne zahteve in informacije glede 
oddaje ponudb izbora in izvedbe" navedene v povabilu k oddaji ponudb kot tudi pogoje  
navedene v teh posebnih zahtevah.  

- Ponudnik je dolžan navesti okvirne redne termine, ki jih načrtuje za izvedbo storitve po tem 
sklopu v letu 2019. V kolikor ponudnik ima možnost izvesti storitev (kot izredni termin) na 
lokaciji naročnika naj to z opisom možnosti in morebitnih pogojev navede na ponudbi.  

- Izjavo Evropskega sveta za reanimacijo (European Resuscitation Council), da je ponudnik 
edini izvajalec, ki sme navedeno storitev izvajati na območju Slovenije. 

- Zagotovilo, da bodo tečaji izvedeni v skladu z normativi in navodili Evropskega sveta za 
reanimacijo. 

- Ponudba mora navajati kaj točno vključuje kotizacija, cena kotizacije mora vključevati 
vsaj: gradiva izobraževanja (lahko v e-obliki). 

- Za posamezni termin bo kot navedeno v splošnih zahtevah izdana vsakič nova naročilnica 
na kateri bo navedeno:  
- Izvedba usposabljanja zaposlenih; Projekt Emergency Euro Region, Program 

čezmejnega sodelovanja Interreg SLO-HR 2014-2020. 
Udeležba zaposlenih ZD Izola na "Naziv storitve: lokacija in datum izvedbe" 

Izbrani ponudnik bo moral in na račun navesti zgoraj navedeno (kot bo na 
naročilnici). V primeru udeležbe na rednem izobraževanju ponudnika bo ta za prisotne 
zaposlene pri naročniku dolžan zagotoviti potrditev lista prisotnosti, ki ga bo priskrbel 
naročnik. 

 


