
Obrazec P-12                                                                                                         Potrdilo o kadrovski sposobnosti 
 

                                                                                                                                                   Stran 1/3  

 

Javno naročilo 

Naročnik 

NIJZ  

Trubarjeva cesta 2 

1000 LJUBLJANA 

Oznaka 02K160120 

Ime posla Vzdrževanje RIZDDZ 

 
POTRDILO 

o kadrovski sposobnosti  
 
Ponudnik mora zagotoviti strokovno osebje za izvedbo tega javnega naročila, in sicer naslednje 

strokovnjake, ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
(Izpolniti!) 

 

A. Koordinator projekta 

Ime in priimek: 

 

 

Izobrazba (najmanj SOK raven 8) 

Stopnja izobrazbe* (navedite stopnjo izobrazbe) 

 

 

Delovne izkušnje: najmanj 5 let delovnih izkušenj vodenja informacijskih projektov, katerih 

rešitve so bile uspešno uvedene v realnem poslovnem okolju. Štejejo le projekti v vrednosti vsaj 

100.000,00 € z DDV. 

 

Dokazilo* 

- certifikat iz projektnega vodenja (PMP ali soroden certifikat za projektno vodenje). 

 

B. Analitik področja 

Ime in priimek: 

 

 

Izobrazba (najmanj SOK raven 8) 

Aktivno znanje slovenskega jezika** 

Stopnja izobrazbe* (navedite stopnjo izobrazbe) 

 

 

Delovne izkušnje: najmanj 5 let delovnih izkušenj na projektih v slovenskem zdravstvu, kjer je 

izvajal analizo procesov in podatkov v zdravstvu ter zbirk podatkov za področje zdravstvenega 

varstva. 

 

Dokazilo* 

- priložiti opis izkušenj. 
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C. Strokovnjak za projektiranje aplikativnih programskih rešitev 

Ime in priimek: 

 

 

Izobrazba (najmanj SOK raven 8) 

Stopnja izobrazbe* (navedite stopnjo izobrazbe) 

 

 

Delovne izkušnje: najmanj 8 mesecev izkušenj pri delu na projektiranju aplikativnih programskih 

rešitev, ki uporabljajo vse od naslednjih komponent informacijske infrastrukture: 

 IBM z/OS v sysplex postavitvi;  

 IBM Portal Server;  

 IBM Websphere Application Server; 

 IBM Data Power; 

 IBM DB2 in  

 IBM Tivoli Directory Server.    

 

Dokazilo* 

- priložiti opis izkušenj. 

 

D. Strokovnjak za programiranje portalov za IBM WebSphere Portal Server, 

javanskih zrn in javanskih paketnih obdelav za IBM WebSphere Application 

Server 

Ime in priimek: 

 

 

Izobrazba (najmanj SOK raven 8) 

Stopnja izobrazbe* (navedite stopnjo izobrazbe) 

 

 

Delovne izkušnje: najmanj 12 mesecev izkušenj programiranja javanskih zrn (Enterprise Java 

Beans) za aplikacijski strežnik IBM WebSphere Application Server. 

 

Dokazilo* 

- IBM certifikat s področja DB2;  

- IBM certifikat s področja WebSphere Application  Server;  

- Java certifikat;    

- IBM WebSphere Portal.  
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E. Strokovnjak za programiranje portalov za IBM WebSphere Portal Server, 

javanskih zrn in javanskih paketnih obdelav za IBM WebSphere Application 

Server 

Ime in priimek: 

 

 

Izobrazba (najmanj SOK raven 7) 

Stopnja izobrazbe* (navedite stopnjo izobrazbe) 

 

 

Delovne izkušnje: najmanj 12 mesecev izkušenj z razvojem portletov za portalski strežnik IBM 

WebSphere Portal Server z uporabo ogrodja Java Server Faces. 

 

Dokazilo* 

- IBM certifikat s področja WebSphere Application  Server;  

- Java certifikat;    

- IBM WebSphere Portal; 

- priložiti opis izkušenj. 

 

 

Legenda: 

* obvezno priložiti dokazilo (življenjepis, iz katerega morajo biti razvidne zaposlitve, opis dela 

in naloge oblikovalca; potrdila o šolanjih ali druga dokazila s katerimi ponudnik dokazuje 

usposobljenost ključnega strokovnjaka). 

 

** za kadre, ki so V. stopnjo izobrazbe (stopnjo ali raven) dosegli na slovenski šoli šteje, da 

aktivno znajo slovenski jezik, zaradi česar ponudnik ne potrebuje prilagati posebnih dokazil. 

Če kader izobrazbe ni dosegel na slovenski šoli, mora ponudnik predložiti: Potrdilo o 

aktivnem znanju slovenskega jezika – visoka raven. 

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da 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. 

 

Navedene ravni izobrazbe so uporabljene v skladu z Zakonom o slovenskem ogrodju kvalifikacij 

(Ur.l. RS št. 104/15). 

 

 

Zakoniti zastopnik:    V/na         , dne         

 

       Ime in priimek: 


