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ZADEVA: Poziv k oddaji ponudbe - Digitalni pregled okolja ZZS
ZVEZA: -

Rok oddaje: vključno do 1.7.2021

Zdravniška zbornica Slovenije (naročnik) poziva vsa zainteresirana podjetja, k pripravi ponudbo 
za izdelavo digitalnega pregleda okolja.

Področje vključeno v pripravo digitalnega pregleda okolja:

I. Ocena stanja Zbornice na področju digitalizacije: izvede se popis stanja z vidika 
ključnih procesov in načina, kako ti podpirajo potrebe deležnikov (interni – 
zaposleni; uporabniki sistemov – člani Zbornice; ostali deležniki). Ocena stanja se 
izvede na podlagi delavnic in osebnih intervjujev s ključnimi uporabniki po področjih 
poslovanja.
a. Izvede se posnetek stanja za vsak proces posebej:

i. Pravne zadeve
ii. Zdravstvena ekonomika, plan in analize

iii. Finance in računovodstvo
iv. Informacijska podpora
v. Pripravništvo, sekundariat in specializacije

vi. Licence in register zdravnikov
vii. Odnosi z javnostjo.

viii. Kongresna dejavnost
b. Izvede se ocena stopnje zrelosti izvajanja procesov
c. Izvede se popis trenutnih informacijskih virov in aplikativne ter infrastrukturne 

podpore 
d. Poda ključne ugotovitve
e. Identifikacijo ključnih prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (SWOT). 
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Merila za izbor ustreznega ponudnika

1. Podjetje je vpisano v katalog DIH izvajalcev
2. Podjetje mora z utečenimi partnerstvi pokriti vsa opisana področja digitalne pregleda 

okolja
3. Dodatni kriteriji:

▪ Navedbo možnosti pridobitve sredstev za digitalni pregled okolja
▪ Osebne kompetence kadrov: 

o Izobrazba in profil strokovnjakov
o Osebne reference in izkušnje za področje:

▪ procesnega dela
▪ podatkovnega dela
▪ infrastrukture in varnosti

Izbor

»Prosimo vas, da ponudbo posredujete do vključno 1.7.2021 na elektronski naslov gp.zzs@zzs-
mcs.si  z imenom Zadeve DIGITALNI PREGLED OKOLJA. Datoteka z vsebino ponudbe naj bo v ZIP 
formatu in zaščitena z geslom. Po preteku roka za oddajo ponudbe nam posredujte geslo na isti 
e-naslov gp.zzs@zzs-mcs.si.«

Prispele ponudbe bo pregledala delovna skupina zdravniške zbornice in izbrala najbolj 
primernega ponudnika.

V kolikor potrebujete dodatna pojasnila, nam posredujte vprašanje na naslov preko 
obrazca ---> https://forms.gle/DWdBxrAeqdgsHMtG7

Priloge:

Priloga 1 - obrazec z osnovnimi podatki ponudbe - obvezno izpolniti in priložiti ponudbi
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