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 NAVODILA PRIJAVITELJEM 
 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU 
Naročnik Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) Trubarjeva cesta 2 1000 Ljubljana 
Oznaka javnega naročila 16K130218 

Predmet javnega naročila Izvedba zdravstvene obravnave pacientov z bolečino v hrbtu v skladu z novo/obstoječo klinično potjo in zbiranje podatkov o učinkovitosti le-te 
Postopek Javno naročilo med osebami v javnem sektorju 
Podlaga (člen) po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3) 

šesti odstavek 28. člena ZJN-3 

 2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

Predmet javnega naročila 

Predmet javnega naročila je sodelovanje z naročnikom v okviru pilotnega dela projekta »Zmanjševanje bolniškega staleža zaradi bolečine v hrbtu« (v nadaljevanju: projekt BH), ki ga izvaja NIJZ v okviru področja Promocija zdravja na delovnem mestu. Osnovni namen pilotnega dela projekta BH je v praksi preveriti predlog nove klinične poti za paciente z bolečino v hrbtu od vstopa do izstopa iz javnozdravstvenega sistema in primerjati učinke nove klinične poti z že obstoječo. Širši namen projekta je zmanjšati psihosocialne in finančne posledice bremena, ki ga prinaša pojavljanje bolečine v hrbtu v delovno aktivni populaciji; s tem namenom je bil predlog nove klinične poti tudi razvit. V okviru pilotnega projekta bodo v testnem zdravstvenem domu (v nadaljevanju: testni ZD) potekale intervencije, ki jih predvideva predlog nove klinične poti, v drugem, kontrolnem ZD, pa se bodo merili zgolj učinki že obstoječe klinične poti za paciente z bolečino v hrbtu. V obeh ZD bo potekalo tudi spremljanje učinkov nove oz. obstoječe klinične poti za te paciente. 

Delitev naročila 

Naročilo se deli na naslednje sklope:  1. Storitve testnega ZD, kjer bo potekala uvedba intervencij predloga nove klinične poti za obravnavo pacientov z bolečino v hrbtu 2. Storitve kontrolnega ZD, ki bo služil kot kontrolno pilotno okolje za primerjavo učinkov obstoječe klinične poti za obravnavo pacientov z bolečino v hrbtu z novo 
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 ZD iz točke 1 in točke 2 ne moreta biti isti ZD.  
 3. DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 
Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo spodaj navedeni obrazci 
1. Navodila prijaviteljem 
2. Ovojnica 
3. Prijava testni_ZD, Prijava kontrolni_ZD 
4. Vzorec pogodbe o sodelovanju; vzorec Pogodba testni_ZD, vzorec Pogodba kontrolni_ZD 
5. Specifikacije 
6. Vzorec seznama strokovnjakov; vzorec Seznam strokovnjakov 
7. Sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki dokumentacije ter dodatna pojasnila 
Pridobitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je na voljo na internetnem naslovu: Cena in način plačila 
www.nijz.si Dokumentacija je na voljo brezplačno. 

Kontaktni podatki bh@nijz.si 
Dodatna pojasnila 

Informativni dan 
Informativni dan bo organiziran 19. 3. 2018 z začetkom ob 12:00, in sicer v spodnji etaži Emporiuma, v prostorih ABC Huba, BTC City, Letališka 7, 1000 Ljubljana. 

  4. PRIJAVA 
Prijava mora vsebovati vse spodaj naštete ustrezno izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente 
1. izpolnjen obrazec Ovojnica, nalepljen na zunanjo ovojnico (kuverto) ponudbe; 
2. izpolnjen in podpisan obrazec Prijava (Prijava testni_ZD in/ali Prijava kontrolni_ZD) 
Prijavitelji v obrazcu - Prijava izpolnijo prazna polja in vsebine, ki so predvidene za vnos podatkov s strani prijaviteljev. 
Šteje se, da je bilo kakršnokoli obvestilo v zvezi s predmetnim javnim naročilom pravilno naslovljeno na prijavitelja, če je bilo poslano na naslov/elektronski naslov, naveden v obrazcu  Prijava (1.2 Kontaktna oseba). 
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5. VELJAVNOST PRIJAVE, JEZIK, OBLIKA, VARIANTE IN OPCIJE 
Rok veljavnosti  Tri mesece od roka za prejem prijav, kar prijavitelji potrdijo s podpisom obrazca Prijava (Prijava testni_ZD in/ali Prijava kontrolni_ZD). 

Oblika 

Ponudba mora biti predložena v pisni obliki. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Za to označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in obsega. 
Prijavitelj ponudbeno dokumentacijo zapre v eno zunanjo ovojnico. 

Stroški Prijavitelj nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo prijave. 
Prijavitelj Prijavitelj je lahko izključno zdravstveni dom s sedežem v Sloveniji, ki vključuje center za krepitev zdravja (v nadaljevanju CKZ) ali ki je bil izbran na javnem razpisu za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«.  Izbrana ZD iz točke 1 in točke 2 ne moreta biti isti ZD. Lahko pa se isti ZD prijavi na oba dela javnega naročila, pri čemer mora ločeno izpolniti in oddati oba obrazca prijave (Prijava testni_ZD, Prijava kontrolni_ZD).  ZD, ki ima več enot (npr. ZD Ljubljana in OZG), odda prijavo ločeno za vsako enoto posebej, v kolikor želi v pilotnem delu projekta BH sodelovati posamezna enota.  Zdravstveni dom je javni zdravstveni zavod, ki izvaja dejavnost na primarni zdravstveni ravni.   

ni dovoljeno je dovoljeno Pogoji Nastopanje s podizvajalci    
 6. PREDLOŽITEV PRIJAV IN JAVNO ODPIRANJE 
Predložitev prijav 

Rok za prejem prijav 23. 3. 2018 DO 12.00  Do tega roka mora prijava prispeti v vložišče naročnika. 
Vložišče Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zaloška cesta 29, 1000 Ljubljana 
Spremembe in umik Prijavitelji lahko spremenijo ali umaknejo prijave do roka za prejem 
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prijav prijav. 

Dopolnitev prijave 
Naročnik lahko prijavitelje pozove k dopolnitvi prijave. V kolikor prijavitelj prijave ne dopolni pravočasno ali je ne dopolni skladno z navodili naročnika, naročnik tako prijavo izloči.    

 7. PREVERJANJE  USTREZNOSTI  
Prijavitelj potrdi izpolnjevanje pogojev s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca Prijava (Prijava testni_ZD in/ali Prijava kontrolni_ZD). 

POGOJI ZA SODELOVANJE 
1. Sodelujoča testni in kontrolni ZD morata biti izključno taka zdravstvena doma s sedežem v Sloveniji, ki vključujeta CKZ ali ki sta bila izbrana na javnem razpisu za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«.  
2. Prijavitelj na trgu izvaja manj kot 20 odstotkov dejavnosti, ki jih zajema predmet naročila, opredeljen v Specifikacijah. 
3.A Testni ZD razpolaga z naslednjimi strokovnjaki (s pogodbo o zaposlitvi od vključno 1. aprila 2018 do najmanj in vključno novembra 2018, razen kjer je opredeljeno drugače):  

 
a) zdravniki specialisti ali specializanti splošne/družinske medicine (natanko 6)  
b) medicinske sestre/zdravstveniki v ambulanti splošne/družinske medicine (natanko 6) 
c) dipl. ali višji fizioterapevt (vsaj 1 in največ 3) s specialnimi znanji iz vsaj enega izmed 

naštetih področij:  
 manualna terapija zahtevnih okvar mišično-skeletnega sistema  
 mišično-skeletna fizioterapija zahtevnih okvar mišično-skeletnega sistema 
 nevrofizioterapija odraslih 

V pilot vključeni fizioterapevt(i) mora(jo) izpolnjevati kriterije za izvajanje specialne 
fizioterapevtske obravnave, ni pa potrebno, da je zaposlen/so zaposleni na tem 
delovnem mestu. 

d) dipl. ali višji fizioterapevt, ki bo opravljal delo triažnega fizioterapevta (natanko 1), s 
specialnimi znanji iz vsaj enega izmed naštetih področij:  

 manualna terapija zahtevnih okvar mišično-skeletnega sistema  
 mišično-skeletna fizioterapija zahtevnih okvar mišično-skeletnega sistema 
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 nevrofizioterapija odraslih 
e) naslednji strokovnjaki iz CKZ: 

 dipl. medicinska sestra/zdravstvenik (natanko 1) 
 višji ali dipl. fizioterapevt (natanko 1) 
 dipl. kineziolog ali prof. šp. vzgoje (natanko 1) s pogodbo o zaposlitvi od vsaj 

vključno 1. junija 2018 do vključno novembra 2018 
 univ. dipl. psiholog (natanko 1) s pogodbo o zaposlitvi od vsaj vključno 1. 

junija 2018 do vključno novembra 2018 
f) zdravnik specialist ali specializant medicine dela, športa in prometa (0 ali največ 2) 
g) informatik oz. delavec, zadolžen za informacijsko podporo (natanko 1) 
 
3.B Kontrolni ZD razpolaga z naslednjimi strokovnjaki (s pogodbo o zaposlitvi od vključno 1. aprila 2018 do najmanj in vključno novembra 2018, razen kjer je opredeljeno drugače):  
a) zdravniki specialisti ali specializanti splošne/družinske medicine (natanko 6)  
b) medicinske sestre v ambulanti splošne/družinske medicine (natanko 6) 
c) dipl. ali višji fizioterapevti (vsaj 1 in največ 3)  
d) naslednji strokovnjaki iz centra za krepitev zdravja: 

 dipl. medicinska sestra/zdravstvenik (natanko 1) 
 višji ali dipl. fizioterapevt (natanko 1) 
 univ. dipl. psiholog (natanko 1), s pogodbo o zaposlitvi od vsaj vključno 1. 

junija 2018 do vključno novembra 2018 
e) informatik oz. delavec, zadolžen za informacijsko podporo (natanko 1) 
 

Strokovnjakov poimensko v prijavi ni potrebno navajati. Prijavitelj sodelujoče strokovnjake poimensko navede ob podpisu pogodbe.  
4. Testni ZD in kontrolni ZD morata v času trajanja pilotnega projekta zagotoviti (kot je opredeljeno v Specifikacijah, Izvajanje predmeta javnega naročila, Doseganje ciljev/kazalnikov uspešnosti, Opredelitev kazalnika na ravni ZD): 
 
- kontinuirano sodelovanje v pilotni projekt vključenih strokovnjakov oz. ambulant 
- uspešno obravnavo pacientov z bolečino v hrbtu 
 
Obveznosti in obremenitve posameznih strokovnjakov so navedene v 
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Specifikacijah, Izvajanje predmeta javnega naročila, Doseganje ciljev/kazalnikov uspešnosti in Obremenitve. 
 8. OCENJEVANJE PRIJAV  

Merilo za izbiro 

Naročnik ima za izvedbo naročila omejena zagotovljena sredstva po višini in časovni razpoložljivosti.   Iz tega razloga je naročnik za posamezno postavko oz. skupino postavk določil višino zagotovljenih sredstev oz. ceno, ki je zanj še sprejemljiva (cene so vpisane v tabeli obrazca Prijava (Prijava testni_ZD, Prijava kontrolni_ZD) in vzorcu pogodbe o sodelovanju (vzorec Pogodba testni_ZD, vzorec Pogodba kontrolni_ZD).  Prijavitelji lahko ponudijo izvedbo storitev za najvišjo sprejemljivo ceno postavke ali pa ponudijo nižjo ceno. V primeru, da ponujena cena postavke oz. skupine postavk presega najvišjo sprejemljivo ceno, določeno s strani naročnika, bo taka prijava zavrnjena.      V primeru, da naročnik za posamezni sklop (testni ZD, kontrolni ZD) prejme več kot eno prijavo, bo izbral prijavitelja, ki bo na podlagi spodnjih meril zbral največ točk.  Največje možno število točk ZD, ki se prijavlja za testni ZD, je 100.  Točkovanje za testni ZD:  1. Dosedanje sodelovanje pri projektu BH: 25 točk  V kolikor je vsaj en strokovnjak prijavljenega ZD že sodeloval v prvem delu projekta BH (oblikovanje nove klinične poti in smernic) prijavljeni ZD dobi 25 točk.   2. Število vključenih strokovnjakov: 50 točk  V kolikor bo v pilotni del projekta BH vključenih skupno minimalno število zahtevanih posameznih strokovnjakov (kot je opredeljeno v Pogojih za sodelovanje tega naročila, točka 3.A), dobi prijavljeni ZD 10 točk, za vsakega dodatnega zaposlenega pa dodatnih 10 točk, skupaj največ 50 točk.  3. Kakovost informacijske podpore: 25 točk  a. Nudenje računalnika/računalnikov za digitalizirano izpolnjevanje vprašalnikov s strani pacientov z bolečino v hrbtu: 5 točk  b. Informatiziranje napotovanja na spremenjene zdravstvene obravnave, kot jih predvideva nova klinična pot: 10 točk  
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c. Digitalizacija vprašalnikov: 5 točk  
d. Digitalizacija poročil posameznih sodelujočih strokovnjakov: 5 točk   Največje možno število točk ZD, ki se prijavlja za kontrolni ZD, je 45.  Točkovanje za kontrolni ZD:  1. Število vključenih strokovnjakov: 30 točk  V kolikor bo v pilotni del projekta BH vključenih skupno minimalno število zahtevanih posameznih strokovnjakov (kot je opredeljeno v Pogojih za sodelovanje tega naročila, točka 3.A), dobi prijavljeni ZD 10 točk, za vsakega dodatnega zaposlenega pa dodatnih 10 točk, skupaj največ 30 točk.   1. Kakovost informacijske podpore: 15 točk  a. Nudenje računalnika/računalnikov za digitalizirano izpolnjevanje vprašalnikov s strani pacientov z bolečino v hrbtu: 5 točk  b. Digitalizacija vprašalnikov: 5 točk  
c. Digitalizacija poročil posameznih sodelujočih strokovnjakov: 5 točk  

Pravilo v primeru enakovrednih prijav Prej prispela prijava. 

Dodatna določila  Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru, da naročila ne bo uspel oddati dvema ZD, javnega naročila ne odda v nobenem sklopu.   
  

 Zastopnik / pooblaščenec naročnika 
 Nina Pirnat, dr. med. spec 

  


