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Javno naročilo 

Naročnik 
NIJZ  
Trubarjeva cesta 2 
1000 LJUBLJANA 

Oznaka 64K131020 

Ime posla Priprava pilotne spletne aplikacije za javno naročanje živil in 
izvedba usposabljanj 

 
POTRDILO 

o kadrovski sposobnosti  
 
Ponudnik mora zagotoviti strokovno osebje za izvedbo tega javnega naročila, in sicer naslednje 
strokovnjake, ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
 
 
Vodja projekta – magister živilske znanosti 

Ime in priimek: 

 

 

Izobrazba (najmanj SOK raven 9) 

Stopnja izobrazbe (navedite stopnjo izobrazbe) 

 

 

Delovne izkušnje: najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju javnih naročil živil. 

Kontakti oseb, ki ustrezne delovne izkušnje lahko potrdijo: 

Ime in priimek:                                                    e-Mail/ tel. št.: 

                                                           

 

 

 

Dokazilo: 

- Ustrezna diploma 
- Življenjepis z navedenimi delovnimi izkušnjami  
 

 
 

Diplomirani inženir živilstva in prehrane  

Ime in priimek: 

 

 

Izobrazba (najmanj SOK raven 7) 

Stopnja izobrazbe (navedite stopnjo izobrazbe) 
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Delovne izkušnje: najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju javnih naročil živil. 

Kontakti oseb, ki ustrezne delovne izkušnje lahko potrdijo: 

Ime in priimek:                                                    e-Mail/ tel. št.: 

                                                           

 

 

Dokazilo: 

- Ustrezna diploma 

 
 
 
 

Sanitarni inženir 

Ime in priimek: 

 

 

Izobrazba (najmanj SOK raven 6) 

Stopnja izobrazbe (navedite stopnjo izobrazbe) 

 

 

Delovne izkušnje: najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju javnih naročil živil. 

Kontakti oseb, ki ustrezne delovne izkušnje lahko potrdijo: 

Ime in priimek:                                                    e-Mail/ tel. št.: 

                                                           

 

 

Dokazilo: 

- Ustrezna diploma 

 
 
 

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. 
 
S podpisom tega obrazca ponudnik izrecno izjavlja, da so vsi navedeni strokovnjaki podali 
svoje pisno soglasje za svoje sodelovanje pri izvedbi javnega naročila. Na zahtevo naročnika 
bo ponudnik navedene izjave dostavil naročniku v zahtevanem roku. 
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Zakoniti zastopnik:    V/na         , dne         
 
       Ime in priimek: 


