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POTRDILO 
o kadrovski sposobnosti za JN Izdelava specifikacij načrtovane informacijske rešitve operacije Informacijska podpora integrirane preventive v zdravstvenih domovih  

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

 

Izobrazba (Najmanj VII. stopnja izobrazbe tehnične smeri, organizacije, ekonomije ali končan 
ustrezen podiplomski program) 
Stopnja izobrazbe* (navedite stopnjo izobrazbe) 
 

 

Delovne izkušnje: ( najmanj zadnjih 5 let na področju vodenja projektov razvoja in uvajanja 
informacijskih rešitev) 
    Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ima __________________ naslednje  
Reference: vodenje najmanj treh projektov razvoja, priprave specifikacij in uvajanja 
informacijskih rešitev s tri-nivojsko arhitekturo (SOA) za zunanjega naročnika, ki so bili uspešno 
zaključeni v zadnjih petih letih šteto od dneva za oddajo ponudbe za to naročilo, od tega najmanj 
enega v vrednosti, ponujeni za izvedbo tega naročila. 
Posebna znanja in veščine:  

o poznavanje konceptov tri-nivojske arhitekture (SOA); 
o poznavanje konceptov načrtovanja in testiranja programske opreme; 
o obvladovanje ustreznih metodologij/metod, programskih orodij za vodenje projektov 

 
Navedba projektov, opis delovnih izkušenj, z navedbo časovnega obdobja ter vrednostjo projekta:          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. Analitik  
Ime in priimek: 
 

 

Izobrazba (Vsaj en mora imeti najmanj VII. stopnjo izobrazbe tehnične smeri, organizacije, 
ekonomije) 
Stopnja izobrazbe* (navedite stopnjo izobrazbe) 
 

 

Delovne izkušnje: (najmanj 5 let, šteto od dneva za oddajo ponudbe za to naročilo, na področju 
analize poslovnih procesov, izdelave specifikacij in načrtovanja informacijskih rešitev) 
    Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ima __________________ naslednje  
Reference: Sodelovanje v vlogi analitika poslovnih procesov na najmanj treh projektih razvoja in 
uvajanja informacijskih rešitev za zunanjega naročnika, ki so bili uspešno zaključeni v zadnjih 
petih letih, od tega najmanj enega v vrednosti ponujeni za izvedbo tega naročila.. 
Posebna znanja in veščine:  

o poznavanje konceptov tri-nivojske arhitekture (SOA); 
o izdelava specifikacij informacijskih rešitev; 
o poznavanje konceptov načrtovanja in testiranja programske opreme. 

 Navedba projektov, opis delovnih izkušenj, z navedbo časovnega obdobja ter vrednostjo projekta:                    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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C. Administrator baze podatkov Oracle:  
Ime in priimek: 
 

 

Izobrazba (Najmanj VII. stopnjo izobrazbe tehnične smeri) 
Stopnja izobrazbe* (navedite stopnjo izobrazbe) 
 

 
 Delovne izkušnje: (najmanj zadnjih 5 let, šteto od dneva za oddajo ponudbe za to naročilo, na področju analize poslovnih procesov, na področju administracije Oracle podatkovne baze) 

    Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ima __________________ naslednje  
Reference: Sodelovanje v vlogi analitika poslovnih procesov na najmanj treh projektih razvoja in 
uvajanja informacijskih rešitev za zunanjega naročnika, ki so bili uspešno zaključeni v zadnjih 
petih letih, od tega najmanj enega v vrednosti ponujeni za izvedbo tega naročila.. 
Posebna znanja in veščine:  

o obvladovanje veščin administracije podatkovne baze Oracle; 
o obvladanje tri-nivojske arhitekture (SOA); 
o znanje programskega jezika PL/SQL in JEE tehnologije. 

 Navedba projektov, opis delovnih izkušenj, z navedbo časovnega obdobja ter vrednostjo projekta:                        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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D. Vodilni inženir 
Ime in priimek: 
 

 

Izobrazba (Najmanj VII. stopnjo izobrazbe tehnične smeri ali organizacije) 
Stopnja izobrazbe* (navedite stopnjo izobrazbe) 
 

 
 Delovne izkušnje: (najmanj zadnjih 5 let, šteto od dneva za oddajo ponudbe za to naročilo, 

na področju analize poslovnih procesov, na področju razvoja, izdelave specifikacij in 
uvajanja informacijskih rešitev) 

    Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ima __________________ naslednje  
Reference: aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi rešitev z uporabo JEE tehnologije pri 
najmanj treh projektih v vlogi vodilnega inženirja, ki so bili uspešno zaključeni v zadnjih petih 
letih, od tega najmanj pri enem v vrednosti, ponujeni za izvedbo tega naročila. 
Posebna znanja in veščine:  

o obvladanje tri-nivojske arhitekture (SOA); 
o izkušnje iz modeliranja in optimizacije poslovanja; 
o izkušnje izdelave specifikacij informacijskih rešitev; 
o izkušnje povezane z izvedbo integracij tehnološko različnih okolij; 
o znanje programskega jezika Java in JEE tehnologije; 
o poznavanje podatkovne baze Oracle. 

 Navedba projektov, opis delovnih izkušenj, z navedbo časovnega obdobja ter vrednostjo projekta:                     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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 E. Java razvijalec programske opreme 
Ime in priimek: 
 

 

Izobrazba (Najmanj VI. stopnjo izobrazbe tehnične smeri ali organizacije) 
Stopnja izobrazbe* (navedite stopnjo izobrazbe) 
 

 
 Delovne izkušnje: najmanj zadnjih 5 let, šteto od dneva za oddajo ponudbe za to naročilo na področju programiranja v Java tehnologiji) 

    Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ima __________________ naslednje  
Reference: aktivno sodelovanje pri izvedbi rešitev z uporabo JEE tehnologije pri najmanj treh 
projektih v vlogi Java razvijalca, ki so bili uspešno zaključeni v zadnjih petih letih, od tega 
najmanj pri enem v vrednosti, ponujeni za izvedbo tega naročila. 
Posebna znanja in veščine:   o obvladanje tri-nivojske arhitekture; 

o znanje programskega jezika Java in JEE tehnologije; 
o izkušnje izdelave specifikacij informacijskih rešitev; 
o poznavanje podatkovne baze Oracle. 

                        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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Legenda: 
* obvezno priložiti dokazilo za vsakega strokovnjaka (npr. življenjepis, potrdila o šolanjih ali 

druga dokazila s katerimi ponudnik dokazuje usposobljenost strokovnjaka) 
Ves prijavljeni kader mora imeti aktivno znanje slovenskega jezika.  
Ponudnik lahko za dokazovanje delovnih izkušenj predloži več obrazcev (za različne projekte) za isti kader. 
 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.  S podpisom posameznega obrazca A, B, C, D, E 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:      


