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POTRDILO 
o kadrovski sposobnosti za JN 

Nadgradnja opreme sekundarne lokacije za infrastrukturo eZdravja 

 

 

Ponudnik mora zagotoviti strokovno osebje za izvedbo tega javnega naročila, in sicer vsaj 

naslednje strokovnjake, ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

 

(Izpolniti in ustrezno označiti!; število vrstic za dodajanje strokovnjaka lahko ponudnik 

prekopira) 

 

Spodaj navede pogoje mora izpolnjevati tako ponudnik kot tudi vsi podizvajalci v primeru 

ponudbe s podizvajalci za vse tri Lot-e (Lot 1, Lot 2 in Lot 3). 

 

 

A. Najmanj 1 strokovnjak za področje HPE strežnikov: ASE Proliant Server 

Solution; Integrator ali ASE Server Solutions Architect 

 

Ime in priimek: 

 

 

Aktivno znanje slovenskega jezika*  

Certifikat**: 

  
 

B. Najmanj 2 strokovnjaka za upravljanje mrežne opreme Cisco: 

 Cisco CCIE Routing and Switching 

Če se ponudi druga oprema, ki ni Cisco mora ponudnik ponuditi najmanj 2 

strokovnjaka za upravljanje mrežne opremo, ki jo ponuja (kot na primer Cisco CCIE 

Routing and Switching) 

Ime in priimek: 

 

 

Aktivno znanje slovenskega jezika*  

Certifikat**: 

  
 

Ime in priimek: 

 

 

Aktivno znanje slovenskega jezika*  
Certifikat**: 
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C. Najmanj 1 strokovnjak za upravljanje varnostne opreme, ki jo ponudnik ponuja 

(kot na primer Cisco security CIEE ali CheckPoint Certified Master ali Palo Alto 

Certified Security Engineer, itd....)  

 

Ime in priimek: 

 

 

Aktivno znanje slovenskega jezika*  

Certifikat**: 

  
 

 

D. Najmanj 1 strokovnjak za področje strežnikov, ki jih ponuja: kot na primer ASE 

Proliant Server Solution; Integrator ali ASE Server Solutions Architect 

Ime in priimek: 

 

 

Aktivno znanje slovenskega jezika*  

Certifikat**: 

  
 

Legenda: 

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

aktivno znajo slovenski jezik, zanje ponudnik priloži fotokopijo srednješolskega spričevala. Če 

kader izobrazbe ni dosegel na slovenski šoli, mora ponudnik predložiti potrdilo o aktivnem 

znanju slovenskega jezika – visoka raven. Vsa komunikacija med naročnikom in ponudnikom 

bo potekala izključno v slovenskem jeziku. 

 

** obvezno priložiti dokazilo za vsakega strokovnjaka (fotokopija certifikata). 

 

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. 

 

 

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: 

 


