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Zadeva: Povabilo naročnika zainteresiranim gospodarskim subjektom k strokovnemu dialogu
S tem povabilom k strokovnemu dialogu naročnik zainteresirane gospodarske subjekte obvešča o
odprtju strokovnega dialoga z namenom priprave ustrezne razpisne dokumentacije za javno naročilo,
katerega predmet je izdelava programske opreme za informatizacijo dela dispečerske službe
zdravstva.

I.

JAVNI NAROČNIK

Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana

II.

DOLOČITEV NAMENA STROKOVNEGA DIALOGA

Veljavni Zakon o javnem naročanju - v nadaljevanju ZJN v 69. členu ureja možnost, da pred začetkom
postopka javnega naročanja naročnik izvede strokovni dialog in v okviru tega zaprosi ali upošteva
nasvete, ki jih bo lahko uporabil pri pripravi razpisne dokumentacije, pod pogojem, da taki nasveti
oziroma priporočila ne preprečujejo ali omejujejo konkurence.
Gre za možnost posvetovanja naročnika z gospodarskimi subjekti, ki so lahko potencialni ponudniki v
postopku javnega naročanja. Skladno z določili ZJN se naročnik lahko posvetuje z enim ali več
potencialnimi ponudniki, ti pa lahko kljub temu oddajo ponudbo za pridobitev javnega naročila.
Naročnik lahko z njimi sodeluje le zato, da bi pridobil potrebne strokovno tehnične informacije za
pripravo razpisne dokumentacije. Strokovni dialog ne sme omogočiti neupravičenega privilegiranega
položaja določenega ponudnika. Udeležba ali neudeležba posameznega gospodarskega subjekta v
strokovnem dialogu ne vpliva na njegove pravice in obveznosti v morebitnem nadaljnjem postopku
javnega naročanja, ki bo sledil izvedenemu strokovnemu dialogu.
Pravna narava strokovnega dialoga je neformalna izmenjava strokovnih mnenj med zainteresiranimi
gospodarskimi subjekti na eni strani in naročnikom na drugi strani za pripravo ustrezne razpisne
dokumentacije in izvedbo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da po svoji strokovni presoji
mnenja in pobude zainteresiranih gospodarskih subjektov - udeležencev dialoga upošteva ali ne v
večji ali manjši meri, kjer se mu to zdi potrebno in primerno. Ker pri strokovnem dialogu ne gre za
postopek javnega naročanja v ožjem smislu, si naročnik pridržuje pravico, da bo njegova odločitev v
okviru izvedbe strokovnega dialoga dokončna.

III.

IZVEDBA STROKOVNEGA DIALOGA

Naročnik bo konkretni strokovni dialog izvedel v naslednjih korakih:
1. Povabilo naročnika zainteresiranim gospodarskim subjektom k strokovnemu dialogu preko spletnih
strani Ministrstva za zdravje in s pisnim vabilom.
2. Sprejemanje pisnih prijav zainteresiranih gospodarskih subjektov.
3. Izvedba strokovnega dialoga v prostorih naročnika.

4. Sprejemanje mnenj in nasvetov zainteresiranih gospodarskih subjektov - udeležencev dialoga.
5. Obravnava mnenj in nasvetov zainteresiranih gospodarskih subjektov s strani naročnika.
6. Po zaključku strokovnega dialoga priprava tehničnega dela razpisne dokumentacije.
Strokovni dialog se bo vodil izključno v slovenskem jeziku, vsak udeleženec pa krije morebitne svoje
stroške udeležbe v strokovnem dialogu brez pravice povračila stroškov od naročnika. Udeležba na
strokovnem dialogu ne predstavlja nikakršnih obveznosti naročnika do udeležencev strokovnega
dialoga.
V okviru strokovnega dialoga bomo pripravili srečanje zainteresiranih udeležencev, v okviru katerega
bomo predstavili trenutna izhodišča za tehnični del razpisne dokumentacije in v razpravi zbirali mnenja
in predloge udeležencev. Srečanje bo organizirano v četrtek, 12. marca 2015, ob 9. uri v veliki sejni
sobi Ministrstva za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana.
Vse zainteresirane gospodarske subjekte naročnik poziva, da svoj interes izkažejo s kratko pisno
prijavo, ki jo pošljejo na elektronski naslov: gp.mz@gov.si z oznako Strokovni dialog dispečerstvo.
Prijave (z navedbo, ali se boste udeležili srečanja 12. marca) sprejemamo do vključno 10.
marca 2015 do 16. ure.
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