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STROKOVNA USPOSOBLJENOST – MAKSIMALNO ŠTEVILO TOČK 30

Strokovna usposobljenost se vrednoti tako, da se kandidatu oziroma predvidenemu izvajalcu
pri pravni osebi prizna naslednje število točk:
•
•
•

če ima opravljeno zahtevano specializacijo na področju, na katerem je vložil
kandidaturo za opravljanje koncesijske dejavnosti 20 točk;
če ima poleg specializacije znanstveni naziv: doktor znanosti dodatnih 10 točk;
če ima poleg specializacije znanstveni naziv: magister dodatnih 5 točk.

DOKAZILO: Potrdilo o opravljeni specializaciji in podelitvi strokovnega naziva doktor
znanosti ali magister, če ima podeljen ta naziv.
2.

STROKOVNE IZKUŠNJE – MAKSIMALNO ŠTEVILO TOČK 30

Strokovne izkušnje se vrednotijo tako, da se kandidatu oziroma predvidenemu izvajalcu pri
pravni osebi prizna naslednje število točk:
•
•
•

do dopolnjenih 10 let delovne dobe od dneva opravljene specializacije 20 točk;
nad dopolnjenih 10 let del. dobe in več od dneva opravljane specializacije dodatne
5 točke;
nad dopolnjenih 15 let del. dobe in več od dneva opravljane specializacije dodatne
5 točke.

DOKAZILA: Dokazila, iz katerih izhaja delovna doba kandidata, in sicer delovna knjižica, ki
velja za obdobje zavarovanja v RS do 1.1.2007 in izpis Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije (ZPIZ) o obdobjih zavarovanja v RS po 1. 1. 2007.

DODATNE REFERENCE – MAKSIMALNO ŠTEVILO TOČK 20

3.

Pri tem merilu se točkuje dodatno strokovno izobraževanje, in sicer opravljeni tečaji, seminarji,
oz. drugo dodatno strokovno izobraževanje v zvezi z izvajanjem dejavnosti na področju
razpisane dejavnosti v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe. Pri tem se kot dodatna strokovna
izobraževanja štejejo:
• izvedeno dodatno strokovno izobraževanje v trajanju najmanj 8 ur in je ovrednoteno s
strani Zdravniške zbornice Slovenije;
• aktivno izvajanje predavanj na konferencah in seminarjih s področja splošne in
družinske medicine;
• objavljeni prispevki v strokovnih revijah s področja splošne in družinske medicine.
Ponudnik prejme za vsako predloženo dokazilo o dodatnem strokovnem izobraževanju 2 točki,
vendar največ 20 točk.
4. RAZPORED ORDINACIJSKEGA ČASA – MAKSIMALNO ŠTEVILO TOČK 15
Ponudniku, katerega ordinacijski čas bo vseboval dva dni popoldan in vsaj eno petino
delovnega časa po 15. uri, se dodeli 15 točk.
Ponudniku, katerega ordinacijski čas bo vseboval en dan popoldan in vsaj petino delovnega
časa po 15. uri, se dodeli 10 točk.
5.
PRIČETEK IZVAJANJA KONCESIJSKE DEJAVNOSTI – MAKSIMALNO
ŠTEVILO TOČK 10
Ponudnik podpiše lastno izjavo v zvezi s pričetkom opravljanja koncesijske dejavnosti.
Upošteva se izjava ponudnika, v koliko dneh po sklenitvi pogodbe z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) bo pričel izvajati koncesijsko dejavnost iz
javnega razpisa. V primeru pričetka izvajanja dejavnosti:
•
•
•

takoj po sklenitvi pogodbe z ZZZS oziroma najkasneje v petnajstih (15) dneh od
sklenitve pogodbe, se ponudniku dodeli 10 točk;
v primeru pričetka izvajanja dejavnosti v roku od 16 do 30 dni po sklenitvi pogodbe z
ZZZS se ponudniku dodeli 5 točk;
v vseh ostalih primerih se točk ne dodeli.

6.
UGOTOVITEV NADZORSTVENIH POSTOPKOV IZ 76. ČLENA ZZDEJ PRI
PONUDNIKU– MAKSIMALNO ŠTEVILO TOČK 10
Ugotovitev nadzorstvenih postopkov, kjer deluje ali je deloval. Če je ponudnik pravna oseba,
se merilo nanaša na ponudnika in na odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti.
Ponudnik podpiše lastno izjavo v zvezi z opravljanjem nadzorstva po 76. členu ZZDej.
Ponudniku oz. odgovornemu nosilcu zdravstvene dejavnosti se prizna naslednje število točk:

•

•

ponudnik, ki nima nobenih negativnih referenc, niti jih ni na strani odgovornega nosilca
zdravstvene dejavnosti (če je ponudnik pravna oseba) v obdobju od 1. 1. 2012 do dneva
objave tega razpisa, prejeme 10 točk;
ponudnik, pri katerem so negativne reference ali so negativne reference na strani
odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti (če je ponudnik pravna oseba) oziroma je
bil opravljen nadzor in so bili izrečeni ukrepi z namenom odprave nepravilnosti ali
pomanjkljivosti, prejme 0 točk.

