Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM, ZA OCENJEVANJE
KONČNIH IZDELKOV V OKVIRU JAVNIH POZIVOV SLOVENSKEGA
PODJETNIŠKEGA SKLADA - JP-2-2020
1. Predmet poziva
DIH Slovenije omogoča digitalno transformacijo po principu vse-na-enem-mestu, v Sloveniji in širše.
Osvešča in zagotavlja storitve za rast digitalnih kompetenc, izmenjavo digitalnih izkušenj in primerov
dobrih praks na lokalni, regionalni in mednarodni ravni; predlaga vladi in omogoča dostop do podatkov
za spodbujanje podjetništva. DIH Slovenije skupaj s ključnimi strateški partnerji, ki izhajajo iz
specializacijske platforme S4 Grozd Pametne Tovarne, IKT horizontalna mreže (SRIP PMiS), industrije
(člani zgoraj omenjenih pametnih tovarn, TECOS), Univerzami (Univerza v Ljubljani, Univerza v
Mariboru) kot največja raziskovalna organizacija v Sloveniji, podporno okolje za MSP (Združenje za
informatiko in telekomunikacije, Gospodarska zbornica Slovenije), Tehnološki park Ljubljana
(povezovanje MSP in več raziskovalnih inštitutov za inovacije), Grozd Pametne tovarne, Lesarski grozd,
IIBA Slovenija, DIH HPC izvaja operacijo DIE-DIHSLOVENIA-2019-2023.
Operacijo DIE-DIHSLOVENIA-2019-2023 delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj (ESRR). Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo
za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim
izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek
podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »3.1.2 Povečanje dodane vrednosti MSP«.
Namen operacije je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za mala in srednje velika podjetja (MSP)
s področja digitalizacije in Industrije 4.0., ki jih izvaja Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije s ciljem
povečanja dodane vrednosti MSP. Z izvedbo aktivnosti oblikujemo uravnoteženo programsko podporo
za dvig digitalnih kompetenc in digitalno transformacijo MSP, ter s tem prispevamo k: premagovanju
ovir digitalne transformacije; dvigu indeksa digitalnega gospodarstva v Sloveniji; povečevanju števila
podjetij, vključenih v globalne verige vrednosti; dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
Vavčerji za digitalizacijo so spodbuda za mikro, mala in srednja podjetja z možnostjo sofinanciranja
ključnih področij digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz.
prihodki od prodaje. Javni poziv za vavčerje za digitalizacijo je objavil Slovenski podjetniški sklad tukaj.
Razpisani so štirje vavčerji, in sicer na temo digitalnih kompetenc, digitalnega marketinga, digitalne
strategije ter kibernetske varnosti. DIH Slovenije je odgovoren za ocenjevanje že izdelanih končnih
izdelkov.
Namen javnega poziva je oblikovati seznam ocenjevalcev, ki bodo ocenjevali že končane izdelke podjetij,
ki so kandidirala na javnem razpisu za enega izmed štirih vavčerjev na temo dviga digitalnih kompetenc,
digitalnega marketinga, priprave digitalne strategije ter kibernetske varnosti. V okviru razpisa iščemo do
10 ocenjevalcev za posamezno področje.
Na seznam ocenjevalcev se lahko uvrstijo osebe, ki izkazujejo ustrezne neposredne izkušnje in spodaj
zahtevane kompetence za ocenjevanje že končanih izdelkov podjetij v okviru izbranega vavčerja .
Ocenjevalec lahko, v primeru izpolnjevanja pogojev, kandidira za ocenjevanje različnih končnih
izdelkov v okviru razpisanih vavčerjev.
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Ocenjevanje se nanaša na končne izdelke spodnjih štirih razpisov Slovenskega podjetniškega sklada:
1. Vavčer za digitalni marketing: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=85
Ocenjuje se spletna stran, spletna trgovina, mobilna aplikacija, rezervacijska platforma.
2. Vavčer za kibernetsko varnost: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=88
Ocenjuje se varnostno poročilo in tehnično poročilo s priporočili za odpravljanje napak (pri
sistemskem varnostnem pregledu) oz. tehnično poročilo s primeri in tehnično poročilo o
odpravljenih napakah (pri vdornem oz. penetracijskem testu).
3. Vavčer za pripravo digitalne strategije:
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=86
Ocenjuje se prijavne vloge in izdelana digitalna strategija podjetja.
4. Vavčer za dvig digitalnih kompetenc:
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=84
Ocenjujejo se digitalne kompetence za vpis v katalog usposabljanj.

2. Pogoji za potencialne ocenjevalce
1. Vavčer za digitalni marketing:
Potencialni ocenjevalci naj z življenjepisom v EUROPASS formatu, ali preverljivimi referencami
(potrdilo naročnika) izkažejo izkušnje iz spodaj opisanega področja, in sicer vsaj 5 let delovanja na
omenjenem področju, oziroma izkušnje z vsaj 10 primerljivimi projekti. Vse navedene izkušnje morajo
biti preverljive, kar pomeni, da potencialni ocenjevalci obvezno navedejo kontaktne podatke oseb ali
organizacij, pri katerih so reference primerljive. Izkušnje naj bodo s področja:
-

zaželene so izkušnje s programiranjem: razvijanje programske opreme (front end /back end
ali oboje),
izkušnje z uporabniškimi izkušnjami, z razvojem uporabniške izkušnje oz. načrtovanjem
uporabniških vmesnikov,
poznavanje kompleksnosti oziroma težavnosti spletnih strani, spletnih trgovin, mobilnih
aplikacij in rezervacijskih platform,
izkušnje s pregledom in ocenjevanjem in pregledom izdelkov s področja digitalnega
marketinga – iz priloženega EUROPASS življenjepisa naj bodo razvidne praktične izkušnje s
tega področja.
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2. Vavčer za kibernetsko varnost
Potencialni ocenjevalci naj z življenjepisom v EUROPASS formatu, ali preverljivimi referencami
(potrdilo naročnika) izkažejo izkušnje iz spodaj opisanega področja, in sicer vsaj 5 let delovanja na
omenjenem področju, oziroma izkušnje z vsaj 10 primerljivimi projekti. Vse navedene izkušnje morajo
biti preverljive, kar pomeni, da potencialni ocenjevalci obvezno navedejo kontaktne podatke oseb ali
organizacij, pri katerih so reference primerljive. Izkušnje naj bodo s področja:
- analize mobilnih aplikacij,
- analize spletnih aplikacij,
- analize programske kode,
- razvoja programske opreme.

3. Vavčer za pripravo digitalne strategije
Potencialni ocenjevalci naj z življenjepisom v EUROPASS formatu, ali preverljivimi referencami
(potrdilo naročnika) izkažejo izkušnje iz spodaj opisanega področja, in sicer vsaj 5 let delovanja na
omenjenem področju, oziroma izkušnje z vsaj 10 primerljivimi projekti. Vse navedene izkušnje morajo
biti preverljive, kar pomeni, da potencialni ocenjevalci obvezno navedejo kontaktne podatke oseb ali
organizacij, pri katerih so reference primerljive. Izkušnje naj bodo s področja:
-

priprave digitalnih strategij,
ocenjevanja digitalnih strategij,
delovanja na področju digitalizacije gospodarstva (uvedba projektov digitalizacije, podpora
podjetjem pri digitalizaciji, delovanje na projektih digitalizacije ipd.).

4. Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
Potencialni ocenjevalci naj z življenjepisom v EUROPASS formatu, ali preverljivimi referencami
(potrdilo naročnika) izkažejo izkušnje iz spodaj opisanega področja, in sicer vsaj 5 let delovanja na
omenjenem področju, oziroma izkušnje z vsaj 10 primerljivimi projekti. Vse navedene izkušnje morajo
biti preverljive, kar pomeni, da potencialni ocenjevalci obvezno navedejo kontaktne podatke oseb ali
organizacij, pri katerih so reference primerljive. Izkušnje naj bodo s področja izobraževanja in
usposabljanja na naslednjih področjih:
-

Industrije 4.0,
digitalno voditeljstvo,
digitalna poslovna preobrazba,
digitalna kultura,
digitalni poslovni modeli.

Ob prijavi morajo kandidati priložiti kratek vsebinski opis delovnih izkušenj, izbrano področje ocenjevanja
(izbrani vavčer katerega končne izdelke bodo ocenjevali) za katerega kandidirajo ter izjavo o
izpolnjevanju zahtevanih pogojev javnega poziva, ter EUROPASS življenjepis.
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5. Splošni pogoji
Pogoji za kandidiranje za mesto ocenjevalca so:
-

-

reference iz zgoraj navedenih področij, ki so preverljive – reference se dokazujejo z
EUROPASS življenjepisom ali potrdili naročnikov,
potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev,
plačani davki, prispevki in druge javnopravne dajatve,
izjava o zmožnosti izpolnjevanja obveznosti ocenjevanja opredeljenih v tem pozivu (Priloga 1),
neodvisnost ocenjevalca: ocenjevalec od potrditve ustreznosti dalje, ne more biti več
komercialno strokovni izvajalec priprave vavčerjev na prijavljenem področju/področjih za
podjetja, ki bodo vlagala prijave za te vavčerje.

3. Predviden časovni in finančni okvir
Aktivnosti se pričnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe (podrobnosti v točki 5). Pogodba z izbranim
izvajalcem se zaključi najkasneje z dnem 31. 12. 2023. Izbrani ocenjevalci bodo pozvani k ocenjevanju
vlog na osnovi prispelih vlog, kar časovno ni mogoče opredeliti. Vsak izdelek bosta hkrati ocenjevala
dva ocenjevalca. V primeru nespoštovanja časovnih rokov, kakovosti ocenjevanja (odstopanje za več
kot 20% od druge ocenjevane vloge), neodzivnosti, si DIH Slovenije pridržuje pravico do prekinitve
pogodbe brez opozorila.
Izbrani ocenjevalci bodo dobili navodila za ocenjevanje posamičnih izdelkov po sklenitvi pogodbe in
izboru, pri čemer bodo obvezani podpisati izjavo o strinjanju s pogoji ocenjevanja, kot tudi izjavo o
neodvisnosti in izjavo o spoštovanju poslovnih skrivnosti, saj so vsi izdelki predmet poslovne
skrivnosti. Natančen postopek izvedbe ocenjevanja bo ocenjevalcem posredovan in predstavljen po
podpisu pogodb.

Predvidena urna postavka je 40,00€ vključno z DDV, odvisno od zahtevnosti ocenjevanja
oz. dogovora z ocenjevalcem. Predviden obseg je odvisen od zahtevnosti in področja ocenjevanja.

Tabela 1: Maksimalen dovoljen čas ocenjevanja opredeljen po posameznih aktivnostih

Aktivnost
Vavčer za digitalni marketing
Vavčer za pripravo digitalne strategije – pregled
vlog
Vavčer za pripravo digitalne strategije – izdelane
strategije
Vavčer za kibernetsko varnost
Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Maksimalen dovoljen čas za ocenjevanje
Do 1 ure za posamezno prijavljeno aktivnost
Do 15 minut za posamezno vlogo
Do 4 ure za posamezno strategijo
Do 3 ure za posamezno poročilo
Do pol ure za posamezno vlogo
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4. Plačilni pogoji
Naročnik se zavezuje, da bo plačilo za potrjeno opravljeno storitev izvršil najkasneje v roku 60 dni po
prejemu zaključnega poročila in računa.

5. Prijavna dokumentacija
Ob prijavi morajo kandidati priložiti kratek vsebinski opis delovnih izkušenj, izbrano področje ocenjevanja
(izbrani vavčer katerega končne izdelke bodo ocenjevali) za katerega kandidirajo ter izjavo o
izpolnjevanju zahtevanih pogojev javnega poziva, ter EUROPASS življenjepis.
Pogoji za kandidiranje za mesto ocenjevalca so:
-

Reference iz zgoraj navedenih področij, ki so preverljive – reference se dokazujejo z
EUROPASS življenjepisom in potrdili naročnikov,
potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev,
plačani davki, prispevki in druge javnopravne dajatve,
izjava o zmožnosti izpolnjevanja obveznosti ocenjevanja opredeljenih v tem pozivu (Priloga 1).

Neodvisnost ocenjevalca: ocenjevalec od potrditve ustreznosti dalje, ne more biti več komercialno
strokovni izvajalec priprave vavčerjev na prijavljenem področju/področjih za podjetja, ki bodo vlagala
prijave za te vavčerje.

6. Oddaja vloge
Vloge se prejema izključno po elektronski pošti na naslov info@dihslovenia.si, do 12. 6. 2020 do 23.59
ure. Vloge ni potrebno biti opremljeni z digitalnim podpisom, zahteva pa je, da se vloga odda
skenirana v enem dokumentu, kjer je vidno da je vsaka stran vloge parafirana podpisana, kakor tudi
življenjepis, izjave in reference.
Predmet elektronskega sporočila: JAVNI POZIV ZA OCENJEVANJE KONČNIH IZDELKOV V OKVIRU
JAVNIH POZIVOV SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA- JP-2-2020

7. Proces obdelave vloge
Obdelava poteka v dveh fazah. V prvi fazi DIH Slovenije prejme in obravnava prispele vloge. V primeru,
da kandidat izpolnjuje pogoje iz javnega poziva, se v drugi fazi preveri reference izvajalca in se ga
zavede v bazo ocenjevalcev, ter z njim sklene okvirno pogodbo za ocenjevanje, pri čemer izvajalec že
dostavi izbris iz vpisa v katalog strokovnjakov, v primeru, da je tam vpisan. Vloge se odpira na osnovi
prispelih vlog in se ne čaka do skrajnega roka za dostavo vlog.
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8. Sklenitev pogodbe
Sama uvrstitev vloge na seznam ocenjevalcev in sklenitev pogodbe še ne pomeni samodejno
zagotovljenega ocenjevanja, saj je le to odvisno od količine končnih izdelkov.
Sama sklenitev pogodbe ne določa končnega števila opravljenih ocenjevalnih ur, določa pa samo
izvajanje ocenjevanj, od sklenitve pogodbe do najkasneje 31. 12. 2023.

Ljubljana, 20. 5. 2020

Katja Mohar Bastar, direktorica
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PRILOGA 1 - IZJAVA
Ime in priimek :
Naziv podjetja:
Davčna številka podjetja:
Naslov:
E-pošta:

Id za DDV: da/ne
Kraj:
Telefon:

ZAVOD DIH SLOVENIJE
Dimičeva ulica 13,
1000 Ljubljana

Kraj, datum:

Zadeva: JAVNI POZIV ZA OCENJEVANJE KONČNIH IZDELKOV DIH SLOVENIJE
Spoštovani,

prijavljam se za ocenjevalca na podlagi javnega poziva za ocenjevanje končnih izdelkov v okviru
javnih pozivov Slovenskega podjetniškega sklada.
Izbrano področje ocenjevanja (možnih je več področij):





Vavčer
Vavčer
Vavčer
Vavčer

za
za
za
za

digitalni marketing
kibernetsko varnost
pripravo digitalne strategije
dvig digitalnih kompetenc

Kratek vsebinski opis referenc/delovnih izkušenj, ki dokazujejo izpolnjevanje kriterijev za
izbrano področje ocenjevanja. V primeru, da kandidirate za več področij, morajo biti
reference ločene glede na izbrano področje ocenjevanja.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Priloge (označite):
 Življenjepis v obliki EUROPASS https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sl/cv/compose
 Potrjene reference naročnikov za zgoraj izbrana področja.
Izjava ocenjevalca
Izjavljam, da sem zmožen izpolnjevati vse obveznosti, navedene v javnem pozivu za ocenjevanje
končnih izdelkov v okviru javnih pozivov Slovenskega podjetniškega sklada.
Izjavljam, da nisem kaznovan in nisem v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, imam plačane
davke, prispevke in druge javnopravne dajatve.
Soglašam, da bom z dnem podpisa pogodbe za ocenjevanje končnih izdelkov izbrisan iz kataloga
strokovnjakov na spletni strani DIH, v primeru, da sem vanj vpisan. Kazensko in z materialno
odgovornostjo soglašam, da ne bom zunanji izvajalec za javne pozive za vavčerjev, ki so predmet
ocenjevanja tega razpisa.

Lep pozdrav,

Podpis kandidata
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