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POTRDILO o kadrovski sposobnosti za Vzdrževanje informacijske rešitve eKomunikacije 
 

Ponudnik mora zagotoviti strokovno osebje za izvedbo tega javnega naročila, in sicer naslednje) strokovnjake, ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:  (Izpolniti in ustrezno označiti!)  A. Koordinator projekta 
Ime in priimek: 
 

 

Izobrazba SOK raven 8 / EOK raven 7: Diploma druge stopnje, Diploma o univerzitetnem 
izobraževanju, Diploma o specializaciji (po visoki strokovni izobrazbi), Diploma o visokošolskem 
izobraževanju ( glej UL RS 104/2015 Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij ) 
Stopnja izobrazbe* (navedite stopnjo izobrazbe) 
 

 

Delovne izkušnje*: 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ima (ime in priimek)______________ v najmanj 3 leta izkušenj na področju vodenja projektov 
 
V zadnjih 3 letih  pred datumom objave tega javnega naročila se je  udeležil vsaj enega izobraževanja  iz vsaj enega izmed področij:  

o Vodenje projektov 
o Upravljanje kakovosti 
o Nove tehnologije na IT področju 

Potrdilo o izobraževanju* -  potrdilo o izobraževanju s področja vodenja projektov 
 

Opis delovnih izkušenj:           Predmetno izjavo je mogoče preveriti pri  osebi1___________________, na tel. št.____________ ali elektronskem naslovu______________________ .  1 Oseba mora biti naročnik projekta na katerega se navezuje izjava o delovnih izkušnjah. 
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B. Strokovnjak     
Ime in priimek: 
 

 

Izobrazba : najmanj 5. stopnja (SOK raven 5) 
Stopnja izobrazbe* (navedite stopnjo izobrazbe) 
 

 

Delovne izkušnje *  
     

 Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ima (ime in priimek)______________ ____ mesecev izkušenj na področju razvoja v Javi 
  
Opis delovnih izkušenj, z navedbo časovnega obdobja:                 Predmetno izjavo je mogoče preveriti pri  osebi1___________________, na tel. št.____________ ali elektronskem naslovu______________________ .      Ponudnik lahko za dokazovanje delovnih izkušenj predloži več obrazcev (za različne projekte) za isti kader. 1 Oseba mora biti naročnik projekta na katerega se navezuje izjava o delovnih izkušnjah.   
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C. Strokovnjak     
Ime in priimek: 
 

 

Izobrazba : najmanj 5. stopnja (SOK raven 5) 
Stopnja izobrazbe* (navedite stopnjo izobrazbe) 
 

 

Delovne izkušnje *  
     

 Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ima (ime in priimek)______________ ____ vsaj 5 let izkušenj pri razvoju spletnih servisov v Javi. 
  

  
Opis delovnih izkušenj, z navedbo časovnega obdobja:                 Predmetno izjavo je mogoče preveriti pri  osebi1___________________, na tel. št.____________ ali elektronskem naslovu______________________ .      Ponudnik lahko za dokazovanje delovnih izkušenj predloži več obrazcev (za različne projekte) za isti kader. 1 Oseba mora biti naročnik projekta na katerega se navezuje izjava o delovnih izkušnjah.   
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Legenda: 
* obvezno priložiti dokazilo za vsakega strokovnjaka (npr. življenjepis, potrdila o šolanjih ali 

druga dokazila s katerimi ponudnik dokazuje usposobljenost strokovnjaka) 
 
Naročnik lahko preveri resničnost priloženih dokazil.  
Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.  Ponudnik izpolnjevanje kadrovskega pogoja izkazuje z osebami, ki bodo dejansko opravljali navedene storitve pri čemer pogodbeno razmerje med ponudnikom in temi osebami za naročnika ni pomemben.  Ponudnik predloži za vsakega strokovnjaka svoj obrazec. Pogoja iz B in C lahko kumulativno  izpolnjuje tudi en sam strokovnjak.  S podpisom posameznega obrazca A, B ponudnik izrecno izjavlja, da so vsi navedeni strokovnjaki podali svoje pisno soglasje za svoje sodelovanje pri izvedbi ter, da so seznanjeni z razpisnimi pogoji javnega naročila. Na zahtevo naročnika bo ponudnik navedene izjave dostavil naročniku v zahtevanem roku.  Zakoniti zastopnik:    V/na         , dne                 Ime in priimek:      


