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20.8.2015 www.e-narocanje.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Internetne storitve

Vsebina: OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA
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Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: MED.OVER.NET, OVER.NET

20.8.2015 www.javnirazpisi.com Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Zakup foruma Farmacevt svetuje in promocija spletne lekarne Lekarne Ljubljana na spletnem 

Vsebina: JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: MED.OVER.NET, OVER.NET

20.8.2015 www.regionalgoriska.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: DIRKA V ILIRSKI BISTRICI: Ponudili bodo spektakel, morda zadnjič

Vsebina: Naslednji konec tedna bodo spet prišli na svoj račun ljubitelji avtošporta oziroma gorsko 
hitrostnih dirk. Na sporedu bo tradicionalna, letos že 21. preizkušnja od Ilirske Bistrice do 
Šembij, ki velja za eno največjih takšnih prireditev v Sloveniji in je tudi del koledarja 

Avtor: Uredništvo/STA, foto: avto.over.net

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: OVER.NET, AVTO.OVER.NET
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Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: MED.OVER.NET, OVER.NET
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OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Storitve

Internetne storitve
Datum objave : 20. 8. 2015

Številka objave : JN5702/2015

I.1 ) IME , NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE Lekarna Ljubljana , KOMENSKEGA ULICA 11 , Kontakt : Uprava zavoda , SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 2306120. Telefaks +386 2306130. E-pošta lekarna.ljubljana @lekarna-lj.si.
Internetni naslov naročnika (URL) : http : //www.lekarna-lj.si/
I.2 )VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3 )GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI Drugo : dejavnost lekarn
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1 )OPISII.1.1 )Naziv naročila , ki ga je določil naročnik : Zakup foruma “ Farmacevt svetuje “ in promocija spletne lekarne Lekarne Ljubljana
na spletnem portalu Med.Over.Net
II.1.2 ) Vrsta naročila in mesto gradnje , kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve : št. 7.
Šifra NUTS : SI.
II.1.3 ) Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4 ) Kratek opis naročila ali nabave: Zakup foruma
“Farmacevt svetuje “ in promocija spletne lekarne Lekarne Ljubljana na spletnem portalu Med.Over.Net za obdobje treh let
II.1.5 ) Enotni besednjak javnih naročil (CPV) : 72400000 ( Internetne storitve )

79342200 ( Promocijske storitve)

II.1.6 ) Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA) : ne.
II.2 )SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1 )Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 39600 EUR, brez DDV
IV.1 )VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2 )MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1 )Merila za izbiro ponudbe Najnižja cena.
IV.2.2 ) Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba : ne.
IV.3 )UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1 )Referenčna številka dokumenta , ki jo je izbral naročnik JN 6/2015
IV.3.2 )Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil : JN4982/2015 z dne 23. 7. 2015
ŠT. NAROČILA : JN 6/2015
ŠT. SKLOPA :

NAZIV: Zakup foruma “ Farmacevt svetuje“ in promocija spletne lekarne Lekarne Ljubljana na spletnem portalu Med.Over.Net
V.1 ) DATUM ODDAJE NAROČILA : 5. 8. 2015
V.2 )INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb : 0
V.3 ) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA , KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO : OVERNET d.o.o. , Letališka cesta 5, SI-1000
Ljubljana.
V.4 )INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 53000 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila : 39600 EUR, brez DDV
V.5 )INFORMACIJE O NAROČILIH , ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem : Ne.
VI.1 )INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program , ki se financira s sredstvi EU : Ne.
VI.2 )DODATNE INFORMACIJEVI.3 )PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1 )Organ, pristojen za pritožbene postopke Lekarna Ljubljana,
KOMENSKEGA ULICA 11, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3 ) Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb Lekarna Ljubljana,
KOMENSKEGA ULICA 11, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4 )DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA : 20. 8. 2015
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi , postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez
predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1 )Utemeljitev izbire
postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2 c ) Gradnje/blago/storitve lahko
zagotovi samo določen ponudnik, in sicer iz naslednjih razlogov :
povezanih z zaščito izključnih pravic
2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite , zakaj je oddaja
naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi , postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave
obvestila o naročilu zakonita , in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2
Naročilo lahko zaradi izključnih pravic izpolni samo izbrani ponudnik Overnet d.o.o. , ki je lastnik portala. Spletni portal Med.Over.Net je v

Sloveniji najbolj obiskan spletni portal s področja zdravstva in zdravil, ki je področje , s katerim se ukvarja Lekarna Ljubljana.

ODDELEK I : NAROČNIK

ODDELEK II : PREDMET NAROČILA

ODDELEK IV : POSTOPEK

Prijava za naročnike –
ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email ) :

Geslo :

PRIJAVA

Pozabljeno geslo
Nov uporabnik
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Internetne storitve

SPLETNI ČLANEK

http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=396501

www.e-narocanje.si

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=21d55dd0-0b24-4ed9-9472-cba86a36ff6a2096329230
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Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:
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DOMOV PAKETI KONTAKT STORITVE O NAS

Zakaj Javnirazpisi.com ?

Online dostop do največje baze
javnih naročil in razpisov v

Sloveniji
Pomoč pri oblikovanju profilov
Dnevno sveže informacije na
vašem e-naslovu
Storitev je nazorna in prijazna
uporabnikom
Brezplačno testiranje se

zaključi avtomatsko – ni potrebna
odjava

Nadaljne informacije

I.D. : 8944152

Osrednjeslovenska

Zakup foruma Farmacevt svetuje in promocija spletne lekarne
Lekarne Ljubljana na spletnem portalu Med.Over.Net

Zunanji ID JN5702-2015 Vrsta pogodbe Storitve

Datum objave 20.08.15 Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila

Vir www.enarocanje.si CPV koda 72400000 79342200

Naročnik : JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA

Kraj za sprejemanje
ponudb :

Opis : Zakup foruma Farmacevt svetuje in promocija spletne lekarne Lekarne Ljubljana na spletnem portalu
Med.Over.Net za obdobje treh let

Celotno besedilo :

Oglejte si še druge podobne razpise :
Naziv Skrajni rok

Zakup foruma Farmacevt svetuje in promocija spletne lekarne Lekarne Ljubljana na spletnem portalu
Med.Over.Net

Vzdrževanje aktivne mrežne opreme CISCO v UKC Ljubljana za obdobje 3 let.

Vzdrževanje aktivne mrežne opreme CISCO v UKC Ljubljana za obdobje treh let

JR-11/2015 Servisno vzdrževanje RTG aparatov proizvajalca Siemens

Pogarancijsko vzdrževanje in podpora za tehnologijo grafičnih sistemov ORAD na RTV Slovenija

Pogarancijsko vzdrževanje in podpora za tehnologijo grafičnih sistemov ORAD na RTV Slovenija

Dobava papirne galanterije za potrebe Državnega zbora

Vzdrževanje informacijskega sistema UL Biotehniške fakultete za obdobje treh let

Obnova Microsoft Enterprice pogodbe za obdobje treh let

Podpora informacijskega sistema na področju prekrškov

javnirazpisi.com FAQ KONTAKT SPLOŠNI POSLOVNI POGOJI

O nas

Zgodovina
Javnirazpisi.com smo na tržišče stopili z januarjem leta
2005, kot del Tender Service Group , takrat sicer še
manjše skupine podjetij , ki so se specializirala na

Priljubljene dejavnosti

Arhitektura

Čiščenje in vzdrževanje

Gradbeništvo

Informacijska tehnologija

Izgradnja cest

Lokalno

Gorenjska

Goriška

Jugovzhodna Slovenija

Koroška

Obalno-kraška

Mednarodno

Evropa

Velika Britanija

Avstrija

Bolgarija

Češka

REGISTRACIJA

> Prijava

Shrani PDF Tiskaj

NaprejOpombe

Feedback
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Zakup foruma Farmacevt svetuje in promocija spletne lekarne Lekarne Ljubljana na 

SPLETNI ČLANEK

http://v2.javnirazpisi.com/narocila/zakup-foruma-farmacevt-svetuje-in-promocija-spletne-lekarne-lekarne-ljubljana-na-spletnem-portalu-med.over.net?searchProfileId=&user=

www.javnirazpisi.com

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=7fb11d90-afc8-47f1-8b37-0d8ae7275d451696185422
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Gesla: OVER.NET, AVTO.OVER.NET

DIRKA V ILIRSKI BISTRICI: Ponudili bodo
spektakel , morda zadnjič

Uredništvo/STA, foto : avto.over.net 20.08.2015 ob 15:08

Naslednji konec tedna bodo spet prišli na svoj račun ljubitelji avtošporta oziroma gorsko hitrostnih dirk.
Na sporedu bo tradicionalna , letos že 21. preizkušnja od Ilirske Bistrice do Šembij , ki velja za eno
največjih takšnih prireditev v Sloveniji in je tudi del koledarja evropskega prvenstva, ki pa tudi ni imuna
na finančne težave.

Dirko so danes predstavili na sedežu zveze AŠ 2005 v Ljubljani. Rdeča nit so bile težave predvsem finančne, pa
tudi tiste z lokalno skupnostjo. Direktor zveze Dagmar Šuster je poudaril, da že tretjič oni vodijo dirko, ker z
razpisi ne najdejo domačega prireditelja oziroma društva, ki bi prevzelo stvari v svoje roke. Poleg tega je na lokalni
ravni z izjemo župana premalo zanimanja za dirko, poudarja Šuster , čeprav je v zadnjih 20 letih prinesla veliko,

glavna težava pa so pokrovitelji.

Letos so ostali brez precejšnjega dela sponzorskega denarja , ker so se številni pokrovitelji umaknili , tako da bodo
s težavo zaprli finančni projekt. Ta stoji na treh glavnih virih sredstvih pokroviteljev, vstopninah in prijavninah.
Šuster je zato tudi jasno namignil , da dirke morda v prihodnje ne bo več v Ilirski Bistrici, bo pa kot preizkušnja za
evropsko prvenstvo ostala v Sloveniji.

Letos prijavljenih skoraj rekordno število vozil

Ferdo Poberžnik, direktor dirke , je izpostavil prijetnejše plati velike prireditve. Na startnem seznamu je prijavljenih
185 vozil ( lani jih je bilo prijavljenih 142, dirke pa se je nato udeležilo 124 tekmovalcev) , kar sicer ni rekord , je pa

15:32 NA BEGU: Policija s fotorobotom išče uličnega roparja 15:36 20.08.2015

Na Goriškem vse več
prijav nasilja v družini

Novogoriška
porodnišnica obeležuje
50 let delovanja

Vrtovec odstopil po
sestanku z županom

Slovenski paviljon na
Expu v znamenju
Smaragdne dežele

Na Goriškem vse manj

brezposelnih , odpirajo
nova podjetja

Novogoriška univerza
med najvišje ocenjenimi
na svetu

NAČRT

Goriška bi lahko bila evropska
destinacija za športni turizem

KOBARID

Ob Nadiži poslej parkomati

24 °C

DANES JUTRI

14 °C

24 °C

REGIONAL
PRIPOROČA

Obalne zgodbe
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DIRKA V ILIRSKI BISTRICI: Ponudili bodo spektakel, morda zadnjič

Uredništvo/STA, foto: avto.over.net

SPLETNI ČLANEK

http://regionalgoriska.si/novica/dirka-v-ilirski-bistrici-spet-ponuja-spektakel-a-ima-tudi-financne-tezave

www.regionalgoriska.si

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=99a94f25-1dd5-41d4-b7cf-f768732821681258996592
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SLOVENIJA
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Tweet

zelo visoka številka za slovenske razmere.

Na progi se obeta nekaj sprememb , predvsem varnostnih. Iz dvojnih zavojev so naredili trojne in tako zaradi zahtev
krovne mednarodne zveze nekoliko upočasnili najbolj nevarna mesta zato bo letos nov tudi rekord steze , poleg
tega so postavili nekaj dodatnih zaščitnih ograd in poskrbeli za nekaj več udobja za gledalce.

"Udeležba ni rekordna , po kakovosti pa je rekordna , saj bodo v evropskem prvenstvu vsi , ki nekaj veljajo,

prisotni. Zelo sem vesel, da še ni odločen zmagovalec, Simone Faggioli mora zmagati vsaj še eno dirko. Že na
tej dirki ga lahko kdo prehiti in bo zelo pestro. Gledalci bodo imeli kaj videti , bo zanimivo in tudi kakovost vsega
je na višji ravni, " je dirko opisal Poberžnik in opozoril na novost, tri sobotne treninge namesto dosedanjih dveh.
Med prijavljenimi so vsi najboljši, ki se tudi še borijo za naslove prvakov. V pisani konkurenci bo tudi precej
starodobnikov , udeleženci pa prihajajo iz 11 držav. Najštevilčnejši bodo Avstrijci s 47 prijavljenimi dirkači , sledita
pa Slovenija ( 42) in Hrvaška (40 ) .

Program se bo začel s treningi

Program se bo na gorsko-hitrostni dirki Petrol Ilirska Bistrica 2015 , kot je uraden naziv tekmovanja, začel v
soboto 29. avgusta z vožnjami za trening. Prva bo ob 10. uri , sledili pa bosta še dve. V nedeljo, 29. avgusta , pa se
bo prva tekmovalna vožnja začela ob 10. uri dopoldne, druga pa ob 13.

Prireditelji upajo , da jim bo pomagalo tudi vreme, saj želijo na dirko privabiti čim več ljubiteljev športa. Vstopnice za
sobotni del bodo na voljo za deset evrov, za nedeljskega 15, za oba dneva pa po 20 evrov.

Povezana vsebina

danes ob 09 : 58

BRAZILIJA : Žbogar osmi , Mrakova in
Macarolova 11.

18.8.2015 ob 15: 13

ODBOJKA: Koprčankam sta se
pridružili Anita Pethö in Antonija
Jurić

18.8.2015 ob 09 : 50

JADRANJE : Žbogar se povzpenja ,
Mrakova in Macerolova trenutno 13.

17.8.2015 ob 20: 36

TENIS: Klepačeva se je v
Cincinnatiju poslovila že v prvem
krogu

12.8.2015 ob 20 : 05

Kanarčki se vračajo iz Ljubljane s
štirimi goli v mreži

11.8.2015 ob 19: 00

TENIŠKI TURNIR V PORTOROŽU : Dva
Slovenca v drugem krogu

oddaj komentar

Vaš vzdevek :

Vaš komentar :

Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva , nasilja ali nestrpnosti. Uredništvo si
pridržuje pravico do izbrisa komentarjev , ki žalijo, javno spodbujajosovraštvo , razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo , na

kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo splošne pogoje uporabe spletnega portala.

Komentiraj

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=99a94f25-1dd5-41d4-b7cf-f768732821681258996592
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