
IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV NAROČILA in O POSREDOVANJU PODATKOV 
 
 

Gospodarski subjekt:______________________________________________________ (firma in sedež) 
 
 
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:  
- da se v celoti strinjamo in sprejemamo vse pogoje naročnika glede predmeta naročila in druge pogoje, ki so 
navedeni v razpisni dokumentaciji, in pod katerimi dajemo svojo ponudbo,  
- da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo, - da smo prebrali in se v celoti 
strinjamo z Navodili ponudnikom za pripravo ponudbe,  
- da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega naročila,  
- da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični, ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo 
originalu. 
 
Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo polno odgovornost: 
- da bomo dali soglasje za odpravo očitnih pisnih in računskih pomot,  
- da se strinjamo, da je/bo naša ponudba izločena, če smo dali namerno zavajajoče izjave in podatke v zvezi z 
izpolnjevanjem pogojev določb glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomske in finančne 
sposobnosti, tehnične in/ali kadrovske sposobnosti in drugih podatkov, potrebnih za ugotovitev sposobnosti za 
sodelovanje v postopku oddaje naročanja,  
- da soglašamo, da naročnik naknadno ves čas postopka naročila in tudi po oddaji naročila glede na razpoložljiva 
sredstva iz proračuna obseg/količino blaga skrči oz. naročilo ustrezno skrči, zaradi česar se sorazmerno zmanjša 
tudi pogodbena vrednost, v zvezi s čim ne bomo zahtevali nadomestila ali odškodnine, 
- in se zavezujemo, da bomo v 8 (osmih) dneh od prejema poziva naročnika, naročniku posredoval podatke o: 

 naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih 
in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;  

 gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so 
z nami povezane družbe ter pooblaščamo naročnika Občino Gorišnica, da pridobi potrdilo iz kazenske 
evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje,  

 da kot ponudnik/skupni partner/podizvajalec nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, 
navedenih v prvem odstavku 75. členu ZJN-3; pridobi od Okrožnega sodišča (stečajne pisarne)  

 potrdilo, da nismo v stečajnem postopku; pridobi od Finančne uprave Republike Slovenije (oz. pristojnega 
organa izven Republike Slovenije)  

 podatke o izpolnjevanju davčnih obveznostih, skladno z 2. odstavkom 75. člena ZJN-3 in  

 pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – 
eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.  

 
Kraj in datum:  
 
Ime in priimek zakonitega zastopnika: ____________________________  
 
Podpis zakonitega zastopnika ______________________________  
 
 
Obrazec morajo izpolniti in podpisati ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci. 


