
 

 

ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE OBJAVLJA JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA 

ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM 

1. NAZIV IN SEDEŽ NAJEMODAJALCA 

Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje 

2. PREDMET JAVNEGA POZIVA ZA ZBIRANJE PONUDB 

Predmet javnega poziva za zbiranje ponudb je oddaja ambulante Medicine dela, prometa in športa (v 

nadaljevanju poslovni prostor) s čakalnico v najem, v stavbi Zdravstvenega doma Trbovlje, Rudarska c. 

12, 1420 Trbovlje, parcelna št: 450/11,  k. o. 1871 Trbovlje, št. stavbe 212, za izvajanje dejavnosti 

medicine dela, prometa in športa. 

Poslovni prostor je last Občine Trbovlje in je v upravljanju Zdravstvenega doma Trbovlje. Poslovni 

prostor se oddaja v najem skladno s prostimi kapacitetami in delovnim procesom v ZD Trbovlje, za polni 

ali krajši delovni čas, od ponedeljka do petka, za nedoločen čas. 

Poslovni prostor se nahaja v pritličju stavbe, v skupni površini 95 m2, s pripadajočo čakalnico. Poslovni 

prostor je polno opremljen, posebej navajamo: 

- KOLO ERGOMETER z vgrajenim tlakomerom letnik 1990,  

- AVDIOMETER letnik 2014, 

- RODATEST 302 letnik 2007, 

- TABLA ZA KONTROLO VIDA letnik 2008, 

- EKG aparat letnik 2012, 

- VTG aparat letnik 2014, 

Možen je ogled poslovnega prostora po predhodnem dogovoru na številki 03/ 56 24-200. 

3. POGOJI ZA SDELOVANJE 

Ponudbe interesentov morajo vsebovati naslednje dokumente: 

- izpisek iz sodnega registra za opravljanje dejavnosti oz. dokazilo o strokovni usposobljenosti za 

opravljanje dejavnosti; 

- Višino najemnine za m2, ki jo je ponudnik pripravljen plačati, izraženo v absolutnih številkah 

(brez DDV); 

- omejitve po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije: Prijavitelj oz. odgovorna oseba 

izvajalca ne sme biti kaznovana ali v postopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije, niti ne sme biti kaznovana ali v postopku zaradi kršenja določb Zakona 

o integriteti in preprečevanju korupcije, niti ne sme imeti omejitev poslovanja na podlagi tega 

zakona; 

- izjavo ponudnika, da bo v najem poleg ambulante vzel tudi javno uslužbenko Zdravstvenega 

doma Trbovlje, diplomirano medicinsko sestro s specialnimi znanji iz avdiometrije, ki tovrstno 

delo v dispanzerju medicine dela, prometa in športa opravlja že sedaj; 

- objava podatkov: Prijavitelj dovoljuje objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in 

soglaša z objavo rezultatov razpisa na spletni strani ZD Trbovlje, skladno s predpisi o 

dostopnosti informacij javnega značaja in varstvu osebnih podatkov. 



4. MERILA 

Ponudbe z zahtevanimi dokazi naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno na naslov: 

ZDRAVSTVENI DOM Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje, s pripisom: »ZA JAVNI POZIV- NE 

ODPIRAJ«. 

Rok za oddajo ponudb je 60 dni od objave. Pri odločitvi o oddaji poslovnega prostora bo ZD Trbovlje 

izbral ponudbo z najvišjo predlagano najemnino, ki bo izpolnjevala vse navedene pogoje. 

Pred prevzemom poslovnega prostora je izbrani ponudnik dolžan plačati varščino za čas uporabe 

poslovnega prostora. Varščina znaša šest mesečnih najemnin za poslovni prostor, ki bo oddan v najem. 

Po prenehanju najemnega razmerja, se varščina, valorizirana z indeksom rasti življenjskih potrebščin, 

vrne upravičencu. 

ZD Trbovlje si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. 

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom za oddajo ponudb dobite na telefonu št. 03 56 24-

200 tajništvo ZD Trbovlje. 

Ogled poslovnega prostora je mogoč po predhodnem dogovoru. 

Udeleženci javnega poziva bodo o izidu postopka obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri. 


