
___Obrazec P-12                                                                                                                                                                  Potrdilo o kadrovski sposobnosti  
   

                                                                                                                                                   Stran 1/2 

 

POTRDILO 
o kadrovski sposobnosti 

 
 

s katerim potrjujemo, da bodo storitev izvedli naslednji kandidati, ki: 
 

Certifikat Ime in priimek 

imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za naziv Novell Micro Focus Master CNE (Certified 
Novell Micro Focus Engineer) 

 

imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za Novell Micro Focus SUSE Linux system 
administration 

 

imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za Novell Micro Focus Groupwise administration  

imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za Novell Micro Focus Zenworks administration 
11,0 (NZA) 

 

imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za upravljanje Microsoft Windows server 2008 ali 
2012 strežniškega okolja 

 

imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za VmWare infrastructure V5,5  

imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za IBM Tivoli Storage Manager V5.5.  

imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za upravljanje IBM strežnikov družine X  
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imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za upravljanje Fujitsu strežnikov serije Primergy  

imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za upravljanje Netapp diskovnih sistemov  

imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za upravljanje IBM diskovnih polj tipa DS  

imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za mrežne pregrade proizvajalca Checkpoint (vsaj 
CSA) 

 

imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za Cisco mrežne tehnologije (vsaj CCIE)  

imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za 3com mrežne tehnologije  

imajo certifikat o opravljenem izobraževanju za Citrix Xen App in Citrix XenDesktop verzije 5  

 
S podpisom te izjave se tudi zavezujemo, da bomo, če bo naša ponudba sprejeta:  
- imeli na razpolago (za 40 ur tedensko) najmanj 2 osebi navedeni na tem seznamu, ki imata ustrezna dokazila o tehnični 
usposobljenosti, kot je navedeno v tem obrazcu. 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki točni in resnični.  
Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. 
Ponudnik naj priloži za vsakega strokovnjaka certifikat z zahtevanimi specialnostmi.  Nivo osnovne stopnje izobrazbe ni pomemben. 
 
Zakoniti zastopnik:                             V/na         , dne         
 
Ime in priimek: 
 


