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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 svoji nameri, da bo izvedel strokovni dialog z namenom priprave ustrezne razpisne 
dokumentacije za javno naročilo, katerega predmet je storitev »Vzpostavitve sistema e-hrambe 
dokumentov in priprava notranjih pravil« za Splošno bolnišnico Celje. 
 
I. JAVNI NAROČNIK 

 
Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje 
 
II. POVZETEK PODROČJA IN CILJEV PREDMETA JAVNEGA NAROČILA O KATEREM BO 
IZVEDEN STROKOVNI DIALOG 
 
Investicija za nakup storitev »Vzpostavitve sistema e-hrambe dokumentov in priprave notranjih 
pravil« obsega: 

• priprava dokumenta notranjih pravil oziroma personifikacija vzorčnih notranjih pravil, 
priprava elaborata in drugih tipskih dokumentov, potrebnih za sprejem skupne ocene 
tveganja, zaključevanje dokumentacije in sprejem pri Arhivu RS, 

• razvoj in implementacija sistema za zakonsko skladen zajem in hrambo gradiva v 
elektronski obliki, redno vzdrževanje sistema, 

• integracija certificirane rešitve za dodajanje kvalificiranega elektronskega podpisa v 
obstoječe informacijske sisteme Splošne bolnišnice Celje, 

• implementacija sistema za pretvorbo novo nastalega gradiva, ki izvorno nastaja v fizični 
obliki, v elektronsko obliko, 

• vzpostavitev možnosti testiranja pred vključitvijo v sistem zajema in e-hrambe, 

• izobraževanje uporabnikov sistema. 
 

III. DOLOČITEV NAMENA STROKOVNEGA DIALOGA 
 
Zakon o javnem naročanju ZJN-3 v 64. členu ureja možnost, da pred začetkom postopka javnega 
naročanja naročnik z gospodarskimi subjekti 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-3 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 
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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. 
 
IV. IZVEDBA STROKOVNEGA DIALOGA 
 
Naročnik bo konkretni strokovni dialog izvedel v naslednjih korakih: 

1. Povabilo naročnika zainteresiranim gospodarskim subjektom k strokovnemu dialogu 
preko spletnih strani SB Celje in s povabilom konkretnim potencialnim ponudnikom. 

2. Sprejemanje mnenj in nasvetov zainteresiranih gospodarskih subjektov - udeležencev 
dialoga. 

3. Obravnava mnenj in nasvetov zainteresiranih gospodarskih subjektov s strani naročnika. 
4. 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. 
 
Vsak zainteresirani gospodarski subjekt lahko mnenja in pobude pošlje na naslov: 
darja.kresnik@sb-celje.si. 
 
Naročnik bo preko svojih strokovnih služb obravnaval mnenja in pobude zainteresiranih 
gospodarskih subjektov, ki jih bo pridobil na opisani način in o njih zavzel svoje stališče. 
Naročnik bo komuniciral z zainteresiranimi gospodarskimi subjekti preko svojih spletnih strani 
in elektronske pošte. 
 
Naročnik bo na podlagi izvedenega strokovnega dialoga pripravil ustrezno razpisno 
dokumentacijo za izvedbo postopka javnega naročila. 
 
Naročnik obvešča vse zainteresirane gospodarske subjekte, da s tem odpira strokovni dialog za 
javno naročilo, katerega predmet je storitev »Vzpostavitve sistema e-hrambe dokumentov in 
priprava notranjih pravil« za Splošno bolnišnico Celje. Rok za posredovanje mnenj in pobud je 
do torka 11.12.2018 do 12.00. 
 
Naročnik bo potencialne ponudnike, ki bodo posredovali pisne predloge in mnenja pozval k 
predstavitvi svojih produktov. Predstavitev pisnih predlogov in mnenj bo 14.12.2018 v 
prostorih Splošne bolnišnice Celje. 
      
        Splošna bolnišnica Celje 
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