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Spoštovani! 

 

v okviru projekta  »RAZVOJ TURISTIČNIH PROGRAMOV ZA VARNO, ODGOVORNO IN ZDRAVO STARANJE 

(Responsible healthy aging programs) TERME DOBRNA D.D.« objavljamo naslednje povpraševanje za 
storitve digitalne prenove obstoječih in vzpostavitev novih digitalnih orodij za podporo prodaje 

integralnih turističnih programov VOZS TD. 

Ime in naslovi: 
Uradno ime: Terme Dobrna d.d. 

Poštni naslov: Dobrna 50, 3204 Dobrna 

Kraj: Dobrna 

Država: Slovenija 

Kontaktna oseba: Milena Rošer 

e-pošta: milena.roser@terme-dobrna.si 

Telefon: 03 78 08 112 

fax: 03 78 08 200 

Internetni naslov (URL): www.terme-dobrna.si 

Sporočanje: 
Ta razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit dostop na: 

URL: http://www.terme-dobrna.si/aktualni-projekti/integralni-turisticni-proizvod ali v fizični obliki v 

tajništvu uprave družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna. 

Vsa dodatna vprašanja lahko ponudnik v pisni obliki naslovi na: milena.roser@terme-dobrna.si. 

 

Vrsta naročnika: 

Delniška družba ustanovljena po ZGD 

Glavno področje dejavnosti: 

Hoteli in namestitveni obrati 

 

 

 

 

 

http://www.terme-dobrna.si/
http://www.terme-dobrna.si/aktualni-projekti/integralni-turisticni-proizvod
mailto:milena.roser@terme-dobrna.si
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Predmet naročila 

 

Obseg naročila: 
 
Naslov: storitve digitalne prenove obstoječih in vzpostavitev novih digitalnih orodij za 
podporo prodaje  integralnih turističnih programov VOZS TD okviru projekta »RAZVOJ 
TURISTIČNIH PROGRAMOV ZA VARNO, ODGOVORNO IN ZDRAVO STARANJE (Responsible 
healthy aging programs) TERME DOBRNA D.D.« 
 

Vrsta naročila: storitve 

Kratek opis: Na podlagi sheme informacijskega sistema naročnika bo izbrani ponudnik izdelal vmesnike 
za integracijo posameznih modulov informacijskega sistema naročnika v funkcionalno celoto, ki bo 
omogočala kakovostno izvedbo programov ITP VOZS, njihovo trženje in interakcijo z uporabniki. 

Informacije o sklopih: 
 

Naročilo je razdeljeno na sklope: NE 

Ponudbe je potrebno predložiti za vse sklope: DA, ponudnik mora oddati ponudbo za celoten projekt. 

 

Opis naročila: Razvoj vmesnikov za integracijo posameznih modulov informacijskega sistema 
naročnika v funkcionalno celoto. 

 
Predmet ponudbe je izdelava vmesnikov med komponentami informacijskega Sistema naročnika, in 
sicer: 

- Informacijskega sistema za podporo hotelskega poslovanja naročnika (dobavitelj in 
vzdrževalec programske opreme ROS d.o.o., Maribor) – ROS HIS 

- Prenova in dograditev informacijskega sistema za podporo hotelskega poslovanja naročnika 
(dobavitelj in vzdrževalec programske opreme ROS d.o.o., Maribor) – ROS HIS za potrebe 
zagotavljanja podatkov sistemu PF VOZS in MAS 

- Informacijskega sistema za podporo zdravstvene dejavnosti naročnika (dobavitelj in 
vzdrževalec programske opreme ROS d.o.o., Maribor) – ROS ZIS 

- Platforme za spremljanje parametrov življenskih funkcij v programu ITP VOZS (dobavitelj in 
vzdrževalec programske opreme Venturia d.o.o., Bohinjska Bistrica) – PF VOZS 

- »Marketing Automation System« programska oprema za obvladovanje komunikacije z gosti 
(dobavitelj in vzdrževalec programske opreme ePrvak d.o.o., Ljubljana)  - MAS 

 
Cilj dograditev in povezav posameznih informacijskih podsistemom je vzpostavitev novih digitalnih 
orodij za podporo prodaji ITP. S prenovo posameznih podsistemov in njihovo medsebojno bodo 
povezani podsistemi tvorili nov integriran informacijski sistem z novo funkcionalnostjo in 
predstavljali novo digitalno orodje za podporo prodaji Integralnih turističnih proizvodov, obenem pa 
zagotavljali informacijsko varnost podatkov. 
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Izdelani vmesniki morajo ustrezati najmanj naslednjim zahtevam: 
 
Pogoji in način delovanja: Povezava med posameznimi moduli informacijskega sistema naročnika s 
pomočjo aktivnega in vidnega web strežnika  do tretjih strank. 
  
Kratek opis delovanja: 
Vstopna točka gosta v sistem naročnika predstavlja ROS HIS. Zapišejo se osebni podatki: ime, priimek, 
starost, spol, email, telefonska številka, datum ipd. in storitve (nočitve, dodatne storitve, VOZS 
storitve). 
 
Iz ROS HIS se osebni podatki, na poziv, prenesejo v bazo gostov v okviru MAS, ki zagotavlja 
komunikacijo z gosti v skladu z GDPR smernicami (beleženje vseh komunikacij z gostom, dostop do 
podatkov ipd.). MAS 1x dnevno, ali na poziv, pošlje zahtevo po prenosu podatkov iz ROS HIS in osveži 
bazo gostov. Povezava je enosmerna (iz ROS HIS v MAS). Baza podatkov o gostih in interakcijah se ureja 
v modulu MAS. 
 
Iz ROS HIS se osebni podatki prenesejo v ROS ZIS, kjer se predizpolnijo v masko gosta. Uporabnik ROS 
ZIS lahko v seznamu poišče gosta, ki biva po programih VOZS. ROS ZIS generira unikatni ID gosta in ga 
da na razpolago PF VOZS preko web servisa. Povezava je enosmerna ( iz ROS ZIS v PF VOZS). 
 
Ročne meritve, pridobljene na osebnem pregledu uporabnika, se vnesejo v PF VOZS z neposrednim 
ročnim vnosom meritev osebnega pregleda za pridobljenega gosta. 
 
Avtomatične meritve preko merilcev življenjskih funkcij se prenašajo preko vmesnikov med 
posameznimi merilci in PF VOZS neposredno v PF VOZS. Povratne povezave v smeri od PF VOZS proti 
ROS ZIS ni, s čimer je zagotovljena varnost zaprtega sistema ROS ZIS pred morebitnimi vdori. 
 
Iz PF VOZS se podatki o življenjskih funkcijah in osebnih meritvah prenašajo v grafični vmesnik za 
grafični prikaz meritev. Podatki se prenašajo v denominizirani obliki (ID Gosta), ki ga iz PF VOZS preko 
vmesnika ni mogoče povratno povezati z ROS ZIS. 
 
ROS ZIS po zaključku obravnave povratno prenese podatke o koriščenih storitvah v ROS HIS, kjer se vrši 
obračun skupaj z namestitvijo. Povezava med ROS HIS in ROS ZIS je dvosmerna. Potrditev opravljenih 
storitev se v ROS ZIS beleži z ročnim vnosom. Obračun storitev in izdaaje fakture gostu se izvaja v 
modulu ROS HIS. 
 
Vsebina delovanja : 

- Prenos osebnih podatkov o gostu (ime, priimek, naslov, email,...). Osebni podatki se logirajo v 
GDPR. 

- Prenos podatkov o storitvah gosta (naziv storitve...) 
  
Delovanje: 

- Klic prenosa podatkov o gostih. Osebni podatki se logirajo v GDPR 
- Za določenega gosta se pokliče vsebina storitev. 

  
Tehnološke zahteve : 

Baze podatkov : Podatki se morajo hraniti in obdelovati v Oracle bazi podatkov in biti dostopni preko 

WEB servisov.  

OPOZORILO: Ker po definiciji ni mogoče predvideti število uporabnikov za WEB aplikacije, je 

potrebna Oracle procesorska licenca. 
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Web servisi: Obvezna je uporaba https protokola (kriptirana povezava) in ustrezni varnostni mehanizmi 

(upravljanje in dodelitev veljavnih token-ov za dostop do servisov). Vse servisne operacije morajo biti 

logirane in omogočati možnost vpogleda v log-e. 

GDPR : vsaka operacija zahteve za prenos podatkov se logira v GDPR log-e. 

Dostopnost servisov : dostop bo Web servisov naj bo omogočen samo za vnaprej definirane dostopne 

naslove t.i. »whitelisting«.  

 
Opombe: 

- potrebno je določiti varnostne mehanizme povezave, ki veljajo za standard hranjenja 
občutljivih osebnih podatkov. 

 

IZDELAVNI ROKI 
Predviden termin pričetka in končanja vseh del vezanih na investicijo: od 21.6.2019 do 31.08.2019. 

MERILA ZA IZBIRO PONUDBE 
 
Izbrana bo ponudba, ki je po kriterijih za izbor ekonomsko najugodnejša. Kriteriji in uteži so naslednji:  

• vrednost (cena) ponujenih del (do 80%) 
• reference ponudnika ali obstoj dosedanjega sodelovanja z naročnikom (do 15 %) 
• rok plačila (do 5 %) 

 
Podrobneje so merila za izbor ponudbe predstavljena v dokumentu Kriteriji in razredi za ovrednotenje 
ponudbe, ki je del razpisne dokumentacije.  
 
Kriteriji in razredi za ovrednotenje ponudbe: 
 

 

Kriteriji ovrednotenja ponudb  Ponder v % NAZIV IZVAJALCA NAZIV IZVAJALCA

Ponudbena cena (število točk se izračuna v razmerju do najnižje ponudbe) 80                                               80,00   #DEL/0! #DEL/0!

Reference ponudnika ali obstoj dosedanjega sodelovanja s 

ponudnikom.
15

Rok plačila – če ni bil upoštevan v povpraševanju. 5

SKUPAJ

Reference ponudnika ali obstoj dosedanjega sodelovanja s 

ponudnikom.
A

Zelo pomembne 

reference/Redno 

sodelovanje 

100 15,00                              

B

Pomembne 

reference/Občasno 

sodelovanje

50 7,50                                

C

Manj pepomembne 

reference/Zelo redko 

sodelovanje

25 3,75                                

D
Ni referenc/Nikoli nismo 

sodelovali
0 -                                   

Ponudbena cena. A Najnižja cena 100 80,00                              

B Ostali - sorazmerno A/B *100*50%

Rok plačila A NAD 90 DNI 100 5,00                                

B 60 DO 90 DNI 50 2,50                                

C 30 DO 60 DNI 25 1,25                                

D DO 30 DNI 0 -                                   
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Trajanje naročila: 
Naročnik bo izdal naročilo v 10 dneh po odpiranju ponudb. 

To naročilo je mogoče podaljšati: Ne 

Omejitev števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju: Ne 

Informacija o variantah: 
Variante so dopustne: NE 

Informacije o sredstvih EU:  
Naročilo se nanaša na projekt, ki se financira s sredstvi EU: Da 

Ocenjena vrednost naročila: 
Vrednost naročila ocenjujemo pod 10.000 EUR.  

Vsebina ponudbe: 
Dokumentacija v zvezi z oddajo ponudbe mora vsebovati naslednje:  

1. Potrjene razpisne pogoje: Ponudnik natisne te razpisne pogoje, parafira vsako stran in podpiše 
izjavo na koncu razpisnih pogojev. Razpisni pogoji morajo biti podpisani s polnim imenom 
odgovorne osebe ponudnika in overjeni z žigom ponudnika, s čemer ponudnik potrjuje 
seznanitev s pogoji poslovanja in razpisa; 

2. Obrazec »PODATKI IN KOMERCIALNI POGOJI«, ki vsebuje podatke o ponudniku, komercialnih 
pogojih in referencah za tovrstna  dela; Obrazec se nahaja v zavihku Excelovega dokumenta 
»Obrazci za oddajo ponudbe_ razvoj_ ITP_POP 13«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.  

3. Obrazec »PONUDBA IN ROKI«: Ponudba specificirana po posameznih sklopih razpisa v EUR 
brez DDV z terminskim planom izvedbe ponujenih del – navedite samo število delovnih dni, v 
katerih se bodo izvedla dela, ki so predmet ponudbe. Obrazec se nahaja v zavihku Excelovega 
dokumenta »Obrazci za oddajo ponudbe _razvoj_ ITP_POP 13«ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije. 

 

Investitor ne bo priznal ponudnikom nobenih stroškov, ki jih imajo s pripravo in izdelavo svoje 

ponudbe. 

Rok za sprejem ponudb:  
Sreda 12.6.2019 do 12.00 ure. Ponudnik mora ponudbo oddati v zaprti ovojnici s pripisom: 

 »NE ODPIRAJ! Ponudba za storitve razvoja ITP – VOZS Terme Dobrna POP 13«. 

Opozorilo: Naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje ponudbe, ki ne bo ustrezno označena skladno 

s temi navodili. Na vseh ovitkih naj bo navedena firma, točen naslov, telefonska številka in e-mail 

ponudnika. 

Jezik v katerem se predloži ponudbe:  
Slovenščina (SL) 

Časovni okvir: 
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Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 60 dni  

Odpiranje ponudb: 
Način odpiranja ponudb: komisijsko odpiranje ponudb. 

Datum in ura odpiranja ponudb: 12.6.2019 ob 12.30 uri. 

Kraj: Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna 

Prisotnost ponudnikov pri odpiranju ponudb:  

Na odpiranju ponudb so lahko prisotni predstavniki ponudnikov, ki so oddali ponudbo. Prisotni 

predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna 

pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. 

Opozorilo:  

Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred 

oddajo svoje ponudbe (do izteka roka oddajo ponudb), tako, da se lahko zagotovi predložitev dopustne 

ponudbe, ki je v celoti skladna zahtevami razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo 

dokumentacijo. 

DOPOLNITVE RAZPISNIH POGOJEV IN VSEBINE PONUDBE: 
 

Morebitne dopolnitve razpisnih pogojev, vsebina povpraševanja in pojasnila bodo objavljene le v 

elektronski obliki na http://www.terme-dobrna.si/aktualni-projekti/integralni-turisticni-proizvod. Z 

objavo se šteje, da so dopolnitve razpisnih pogojev, vsebina povpraševanja in pojasnila del razpisne 

dokumentacije. 

Pravica naročnika do odstopa od naročila:  

Da. Naročnik si pridržuje neomejeno pravico do zavrnitve vseh prispelih ponudb in ponovitve razpisa 

ali do odstopa od naročila brez utemeljitve razloga. 

 

Terme Dobrna d.d. 

Leon Tomašić, direktor 

 

SPREJEM RAZPISNI POGOJEV: 

S podpisom Ponudnik izrecno izjavlja, da: 

-  je v celoti seznanjen z dokumentom VSEBINA PONUDBE IN RAZPISNI POGOJI ZA 

ODDAJO PONUDBE ZA STORITVE DIGITALNE PRENOVE OBSTOJEČIH IN 

VZPOSTAVITEV NOVIH DIGITALNIH ORODIJ ZA PODPORO PRODAJE INTEGRALNIH 

TURISTIČNIH PROIZVODOV V OKVIRU PROJEKTA: »RAZVOJ TURISTIČNIH 

PROGRAMOV ZA VARNO, ODGOVORNO IN ZDRAVO STARANJE (Responsible 

healthy aging programs) TERME DOBRNA D.D.«. Šifra razpisa: POP-13  VOSZ TD 

- njegovimi dopolnitvami in pojasnili objavljenimi na http://www.terme-

dobrna.si/aktualni-projekti/integralni-turisticni-proizvod, 

- z razpisnimi pogoji v celoti soglaša, 

http://www.terme-dobrna.si/aktualni-projekti/integralni-turisticni-proizvod
http://www.terme-dobrna.si/aktualni-projekti/integralni-turisticni-proizvod
http://www.terme-dobrna.si/aktualni-projekti/integralni-turisticni-proizvod
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- poseduje ustrezno znanje, kader in opremo za pravočasno in kakovostno opravljanje 

ponujenih storitev. 

 

_________________________________ 

(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika )  

Ta izjava je obvezna sestavina ponudbe! 


