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POTRDILO 
o kadrovski sposobnosti za vzdrževanje eTriaže 

Ponudnik mora zagotoviti za ves čas trajanja pogodbe  strokovno osebje za izvedbo tega javnega naročila  in sicer:  
 

• Strokovni tehnični inženir:  

Univerzitetna izobrazba VII. stopnje, najmanj 5 let delovnih izkušenj na projektih v zdravstvu, kjer je bila izvedena integracija z HIS-i (vsaj 3   
reference)področju; 

       Imeti mora certifikat iz vodenja: Scrum master; 
Poznati mora HL7 protokol glede na pretekle izkušnje (3 reference, kjer je bil uporabljen HL7 protokol); 
Poznati mora Manchester triažni algoritem (sodelovanje pri projektu z uporabo Manchester triažnega algoritma); 
Poznati mora HAPI knjižnice (sodelovanje pri projektu z uporabo HAPI knjižnice). 
 

 
Strokovni tehnični inženir: 

Ime in priimek:  

Izobrazba 

Stopnja izobrazbe*: (navedite stopnjo izobrazbe)  

Delovne izkušnje 

Področje: projekti v zdravstvu, kjer je bila izvedena  integracija z HIS-i 

Opis področja (opišite področje delovnih izkušenj):  

 

1. referenca  (kratek opis)  

 

2. referenca  (kratek opis)  

 

3. referenca  (kratek opis)  
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Trajanje (vpiši datum – mm.llll) od:  

 

do: Število let delovnih izkušenj:  

Področje: poznavanje HL7 protokola glede na pretekle izkušnje 

1. referenca  (kratek opis)  

 

2. referenca  (kratek opis)  

 

3. referenca  (kratek opis)  

 

Področje: poznavanje Manchester triažnega algoritma 

Opis področja (opišite delovne izkušnje sodelovanja pri 

projektu z uporabo Manchester triažnega algoritma): 

 

 

Področje: poznavanje HAPI knjižnice 

Opis področja (opišite delovne izkušnje sodelovanja pri 

projektu z uporabo HAPI knjižnice): 

 

 

Certifikati  (obvezna priloga) 

Certifikati iz vodenja : Scrum master DA NE 
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• Strokovni tehnik: 
   

 Tehnična izobrazba najmanj V. stopnje, najmanj 5 let izkušenj na projektih v zdravstvu, kjer je bila izvedena integracija z HIS-i (vsaj 3   
reference); 
Certifikat iz Jave: - Oracle Certified Professional, Java SE 8  Programmer; 

  - Oracle/Sun Certified Web Component Developer for the Java Platform (EE5 ali višje)   
 
 

Strokovni tehnik: 

Ime in priimek:  

Izobrazba 

Stopnja izobrazbe*: (navedite stopnjo izobrazbe)  

Delovne izkušnje 

Področje: projekti v zdravstvu, kjer je bila izvedena  integracija z HIS-i 

Opis področja (opišite področje delovnih izkušenj):  

 

1. referenca  (kratek opis)  

 

2. referenca  (kratek opis)  

 

3. referenca  (kratek opis)  

 

Trajanje (vpiši datum – mm.llll) od:  

 

do: Število let delovnih izkušenj:  

Certifikati  (obvezna priloga) 

Oracle Certified Professional, Java SE 8 Programmer DA NE 
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Oracle/Sun Certified Web Component Developer for the Java Platform (EE5 ali višje)   DA NE 

 

 
  

 
 
* obvezno priložiti dokazilo (diploma, spričevalo) 
 

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma predloži neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. 
 
Ponudnik lahko izpolnjevanje tega pogoja izkazuje s podizvajalci in partnerji skupne ponudbe, v kolikor bodo storitve, za katere  prilagajo referenco, 
dejansko opravljali. 
 
 
 
Zakoniti zastopnik:    V/na         , dne         
 
       Ime in priimek: 
 
 
 
 
 


