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Vabilo k strokovnemu dialogu

V skladu s 64. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljnjem
besedilu: ZJN-3) vas naročnik Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: naročnik) vabi k
strokovnemu dialogu z namenom priprave ustrezne dokumentacije v zvezi z oddajo skupnega
javnega naročila v zdravstvu, katerega predmet bo »material za respiratorno terapijo«.
Material za respiratorno terapijo je eden izmed predmetov naročanja v projektu Skupno javno
naročanje (SJN) na področju zdravstva za zdravila in medicinske pripomočke.
ZJN-3 v 64. členu ureja možnost, da lahko naročnik pred začetkom postopka javnega naročanja
izvede preverjanje trga, da bi pripravil oddajo javnega naročila in obvestil gospodarske subjekte
o svojih načrtih in zahtevah v zvezi z javnim naročanjem. Naročnik lahko v ta namen izvede
strokovni dialog in v okviru tega zaprosi ali upošteva nasvete, ki jih bo lahko uporabil pri pripravi
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, pod pogojem, da taki nasveti oziroma
priporočila ne preprečujejo ali omejujejo konkurence ter ne pomenijo kršenja načela
enakopravne obravnave ponudnikov in načela transparentnosti javnega naročanja.
Gre za možnost posvetovanja naročnika z gospodarskimi subjekti, ki so lahko potencialni
ponudniki v postopku javnega naročanja, ki pa ne predstavlja posebnega postopka oddaje
javnega naročila, kot so odprti postopek, konkurenčni dialog, itd.
Ves predviden material in izdelke, ki jih želi naročnik zagotoviti v okviru tega naročila vam
pošiljamo v priponki priloženi temu vabilu (predlog_teh_spec_SJN_RT_2017.xls). Seznam
izdelkov vsebuje osnutek tehničnih specifikacij-strokovnih zahtev za skupno 72 sklopov
materiala za respiratorno terapijo.
Za sodelovanje v strokovnem dialogu je potrebno, da se gospodarski subjekt pisno opredeli do
posredovanega gradiva in v tej zvezi poda konkretne, utemeljene in obrazložene pripombe in
predloge na predlog tehničnih specifikacij in jih posreduje Ministrstvu za zdravje RS, najkasneje
do torka 18.7.2017, do konca delovnega dne, na naslov gp.mz@gov.si. Pri odgovoru se
sklicujte na zadevo št. 4300-1/2016. Na sestanku, ki bo izveden v okviru strokovnega dialoga
bodo obravnavane zgolj v naprej pisno podane pripombe oz. predlogi.

Namen naročnikove izvedbe strokovnega dialoga v smislu posvetovalnih aktivnosti je
predvsem:
•

•
•
•

zagotovitev primernosti, pravilnosti in popolnosti dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila v smislu tehničnih zahtev, posebnih pogojev in meril za oddajo
naročila;
upoštevanje zrelosti trga za oddajo kompetentnih ponudb ponudnikov v postopku
javnega naročanja;
potrditev zmogljivosti trga, da se odzove na postopek javnega naročanja;
zmanjšanje verjetnost revizij in drugih pritožb ponudnikov zoper vsebino dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega naročila.

Skladno z določili ZJN-3 se naročnik torej 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
dokončne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Te informacije se lahko nanašajo
na tehnične specifikacije, prednosti in slabosti določenega blaga, ipd.
Udeležba ali neudeležba posameznega ponudnika v strokovnem dialogu ne vpliva na njegove
pravice in obveznosti v morebitnem nadaljnjem postopku javnega naročanja, ki bo sledil
izvedenemu strokovnemu dialogu. Vabimo vas k strokovnemu dialogu, ki bo izveden dne 20. 7.
2017 ob 10.00 uri v veliki sejni sobi, na Ministrstvu za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Prosimo vas, da svojo udeležbo predhodno potrdite na e-naslov: gp.mz@gov.si. Pri odgovoru
se sklicujte na zadevo št. 4300-1/2016.

S spoštovanjem,

Tadej Štular
Predsednik Strokovne komisije za Skupno
javno naročanje materiala za respiratorno
terapijo
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