
Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.4 Vrsta javnega naročnika

I.5 Glavna področja dejavnosti

Direktiva 2014/23/EU - koncesije

Direktiva 2014/24/EU - javno naročanje na splošnem področju

Direktiva 2014/25/EU - javno naročanje na infrastrukturnem področju

Direktiva 2009/81/ES - javno naročanje na področju obrambe in varnosti

I.1 Ime in naslovi (opredelite vse javne naročnike/naročnike, odgovorne za postopek)

Matična številka

5053650000

Uradno ime

Poštni naslov

Šentvid pri Stični 44

Poštna številka

1296

Šifra NUTS

Kraj

Šentvid pri Stični

Država

Slovenija

Kontaktna oseba

Vidic Tanja

E-pošta

center.zdravljenje.otrok@siol.net

Telefon

+386 17887450

Telefaks

+386 17887470

Internetni naslovi
Glavni naslov (URL):

https://www.czbo.si/

Internetni naslov profila kupca (URL):

https://www.czbo.si/

Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki

Nacionalna ali zvezna agencija/urad

Regionalni ali lokalni organ

Regionalna ali lokalna agencija/urad

Oseba javnega prava

Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija

Druga vrsta:

Javna uprava

Obramba

Javni red in mir ter varnost

Okolje

Gospodarske in finančne zadeve

Zdravje

Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje

Socialno varstvo

Rekreacija, kultura in vera

Izobraževanje

Druga dejavnost:

CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK

SI041
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I.6 Glavna področja dejavnosti

Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote

Električna energija

Pridobivanje plina in nafte

Iskanje in pridobivanje premoga ter drugih trdih goriv

Voda

Poštne storitve

Železniški promet

Mestni železniški, tramvajski, trolejbusni ali avtobusni promet

Pristaniške dejavnosti

Letališke dejavnosti

Druga dejavnost:
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Oddelek II: Predmet
II.1 Obseg naročila

II.1.1 Naslov

II.1.2 Glavna koda CPV

Glavni besednjak Dopolnilni besednjak (če je to primerno)

72267100

Za urejanje dopolnilnega besednjaka najprej izberite glavni besednjak in potem kliknite na gumb .

II.1.3 Vrsta naročila

II.1.4 Kratek opis

Vzdrževanje aplikativne programske opreme
za bolnišnični informacijski sistem

II.1.6 Informacije o sklopih

Naročilo je razdeljeno na sklope:

II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila  (brez DDV)

Vrednost: 45.400,00  (Navedite skupno vrednost javnega naročila. Za informacije o posameznih javnih naročilih

uporabite oddelek V)

Denarna enota:

EUR

(za okvirne sporazume – najvišja skupna vrednost za celotno trajanje)

(za dinamične nabavne sisteme – vrednost naročila(-) ni vključena v prejšnja obvestila o oddaji naročila)
(za naročila na podlagi okvirnih sporazumov, če se zahteva – vrednost naročila(-) ni vključena v prejšnja obvestila o oddaji naročila)

II.2 Opis

Če se javno naročilo oddaja po sklopih, izpolnite to prilogo za posamezen sklop, v nasprotnem primeru pa za celotno naročilo.

Naslov:

Vzdrževanje aplikativne programske opreme za bolnišnični informacijski sistem

Referenčna številka dokumenta:

JN001/2019

Gradnje

Blago

Storitve

Da

Ne

II.2.1 Naslov

II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV

Glavni besednjak Dopolnilni besednjak (če je to primerno)

Naslov:

Št. sklopa:
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Glavni besednjak Dopolnilni besednjak (če je to primerno)

72267100

Za urejanje dopolnilnega besednjaka najprej izberite glavni besednjak in potem kliknite na gumb .

II.2.3 Kraj izvedbe

Šifra NUTS Naziv

SI SI - SLOVENIJA

II.2.4 Opis javnega naročila

Vzdrževanje aplikativne programske opreme
za bolnišnični informacijski sistem

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe

Direktiva 2014/23/EU
Merila za oddajo je treba navesti v padajočem zaporedju pomembnosti:

Merilo:

II.2.11 Informacije o variantah

Variante:

Opis variant:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:

Identifikacijska oznaka projekta:

II.2.14 Dodatne informacije

Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični

Merilo kakovosti – Ime: / Ponder:

Merilo stroškov – Ime: / Ponder:

Cena – Ponder:

Direktiva 2009/81/ES

Najnižja cena

Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na Merilo/Ponder

Da

Ne

Da

Ne
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Oddelek IV: Postopek
IV.1.1 Vrsta postopka

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih:

IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom

(Eno od naslednjih: Predhodno informativno obvestilo; Obvestilo o profilu kupca)

(v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU)Postopek s pogajanji brez predhodne objave

(v skladu s členom 50 Direktive 2014/25/EU)Postopek s pogajanji brez predhodnega javnega razpisa

(v skladu s členom 28 Direktive 2009/81/ES)Postopek s pogajanji brez objave obvestila o javnem naročilu

(v skladu s členom 31(4) in (5) Direktive 2014/23/EU)Podelitev koncesije brez predhodne objave obvestila o koncesiji

(izpolnite točko 2 Priloge D)
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma

Da

Ne

Številka obvestila v UL: /S -
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Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

V.2 Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

V.2.1 Datum sklepa o oddaji naročila/sklepa o podelitvi koncesije

V.2.2 Informacije o ponudbah

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov

V.2.3 Ime in naslov izvajalca/koncesionarja

V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije  (brez DDV)

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 45.400,00

(za okvirne sporazume – najvišja ocenjena skupna vrednost za celotno trajanje tega sklopa)

Skupna vrednost naročila/sklopa: 45.400,00

Denarna enota:

EUR

(za okvirne sporazume – najvišja skupna vrednost za ta sklop)

(za dinamične nabavne sisteme – vrednost naročila(-) za ta sklop ni vključena v prejšnja obvestila o oddaji naročila)
(za naročila na podlagi okvirnih sporazumov, če se zahteva – vrednost naročila(-) za ta sklop ni vključena v prejšnja obvestila o oddaji naročila)

V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam

Št. naročila: Št.sklopa: Naslov:

Da

Ne

Izvajalec je MSP  

Subjekt RS (organi Republike Slovenije, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, javni zavodi, d.d., d.o.o., s.p., ...)

Tuji gospodarski subjekt

Oseba, ki ima v RS status kmeta

Matična
številka

5472075000

Uradno ime

Poštni naslov

Cesta talcev 39

Poštna številka

4000

Šifra NUTS

Kraj

Kranj

Država

Slovenija

E-pošta

E-pošta

Telefon

Telefon

Telefaks

Telefaks

Internetni naslov (URL):

vključno s http://

Da Ne

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

20.12.2019

SRC Infonet d.o.o., podjetje za informacijsko svetovanje, inženiring in trgovino

SI
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Delež (v %):

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:

(Če gre za obvestilo, ki ga ureja Direktiva 2009/81/ES)

(Največji odstotek ne sme preseči 30 % vrednosti naročila)

V.4 Podatki o upoštevanju okoljskih, socialnih ali etičnih vidikov (obrazložitev (http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-
narocanja/zeleno-jn))

Ali je v javnem naročilu na kakršen koli način upoštevan kateri koli okoljski vidik?

Vrednost brez DDV: Denarna enota:

- izberite valuto-

Vsa ali nekatera naročila bodo oddana podizvajalcem v okviru konkurenčnega postopka (glej naslov III Direktive 2009/81/ES)

Delež naročila bo oddan podizvajalcem po konkurenčnem postopku (glej naslov III Direktive 2009/81/ES)

Najmanjši odstotek:  / Največji odstotek: 

Da

Ne

Ali je pri oddaji naročila upoštevana uredba, ki ureja zeleno javno naročanje?

Da

Ne

Na kakšen način je upoštevan okoljski vidik?

Drugo:

Tehnične specifikacije

Razlog za izključitev

Merila za oddajo javnega naročila

Pogoji za sodelovanje

Posebna določila pogodbe

Za katere predmete javnega naročanja je bil okoljski vidik upoštevan?

Drugo:

Električna energija

Živila in gostinske storitve

Tekstilni izdelki

Pisarniški papir in higienski papirnati izdelki

Elektronska pisarniška oprema

Televizorji

Hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske
naprave

Pohištvo

Grelniki vode, grelniki prostora in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode

Sanitarne armature

Oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje

Stenske plošče

Projektiranje oziroma izvedba gradnje stavb

Projektiranje oziroma izvedba gradnje cest

Cestna vozila

Pnevmatike

Električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih

Cestna razsvetljava in prometna signalizacija

Čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila

Vrtnarske storitve, kmetijski in drugi proizvodi ter oprema in stroji za vrtnarjenje
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Ali je v javnem naročilu na kakršen koli način upoštevan kateri koli socialni ali etični vidik?

Da

Ne

Na kakšen način je upoštevan socialni ali etični vidik?

Drugo:

Tehnične specifikacije

Razlog za izključitev

Merila za oddajo javnega naročila

Pogoji za sodelovanje

Posebna določila pogodbe
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Oddelek VI: Dopolnilne informacije
VI.3 Dodatne informacije

VI.4 Postopki za revizijo

VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije

VI.4.3 Postopek revizije

VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije

Matična številka

1332716000

Uradno ime

Poštni naslov

Slovenska cesta 54

Poštna številka

1000

Kraj

Ljubljana

Država

Slovenija

E-pošta

E-pošta

Telefon

Telefon

Telefaks

Telefaks

Internetni naslov: (URL)

vključno s http://

Matična številka Uradno ime

Uradno ime

Poštni naslov

Poštni naslov

Poštna številka

Poštna številka

Kraj

Kraj

Država

Država

E-pošta

E-pošta

Telefon

Telefon

Telefaks

Telefaks

Internetni naslov: (URL)

vključno s http://

Matična številka Uradno ime

Poštni naslov Poštna številka

DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL

Uradno ime
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VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila

Poštni naslov Poštna številka

Kraj

Kraj

Država

Država

E-pošta

E-pošta

Telefon

Telefon

Telefaks

Telefaks

Internetni naslov: (URL)

vključno s http://
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Priloga D1 - Splošna javna naročila
Utemeljitev oddaje javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v
Uradnem listu Evropske unije
Direktiva 2014/24/EU
(izberite ustrezno možnost in predložite razlago)

3. Razlaga

postopek s pogajanji brez predhodne objave skladno s tretjo alinejo točke c prvega odstavka 46. člena ZJN-3 - vzdrževanje obstoječega
informacijskega sistema je nujno potreben zaradi nemotenega delovanja bolnišničnega informacijskega sistema, ki se uporablja v
bolnišnici.

1. Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU

Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na:

Odprti postopek

Omejeni postopek

Zadevni izdelki se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske ali razvojne namene pod pogoji iz Direktive
(samo za blago)

Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga:

odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov

cilj javnega naročila je ustvariti ali pridobiti unikatno umetniško delo ali umetniško uprizoritev

zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih javni naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančno
določenimi pogoji iz Direktive

Dodatne dobave prvotnega dobavitelja, naročene pod natančno določenimi pogoji iz Direktive

Nove gradnje/storitve, ki predstavljajo ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se naročajo v skladu z natančno
določenimi pogoji iz Direktive

Javno naročilo storitev bo oddano uspešnemu kandidatu ali enemu od uspešnih kandidatov po pravilih natečaja

Naročilo blaga, ponujenega in kupljenega na blagovni borzi

Za nakup blaga ali storitev pod posebno ugodnimi pogoji

od dobavitelja blaga, ki bo šel v stečaj

od stečajnih ali likvidacijskih upraviteljev, po sporazumu z upniki ali podobnem postopku po nacionalni
zakonodaji in drugih predpisih

2. Druge utemeljitve za oddajo javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije

Naročilo ne spada v področje uporabe Direktive

Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na postopek naročila male vrednosti, zaradi česar
naročnik oddaja javno naročilo po

konkurenčnem dialogu, v katerem ni objavil obvestila o javnem naročilu

konkurenčnem postopku s pogajanji, v katerem ni objavil obvestila o javnem naročilu

postopku s pogajanji brez predhodne objave

Vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katere dalje je treba objaviti povabilo k sodelovanju v Uradnem listu
Evropske unije, naročilo pa lahko izpolni vnaprej znano končno število sposobnih ponudnikov
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Mesto objave
Želim, da se obvestilo objavi le na Portalu javnih naročil.

Želim, da se obvestilo objavi na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije.
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