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»Gasilski dom Formin – vzdrževalna dela« 

 
 
 

Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev 
 
 
Ponudnik: ____________________ (izpolniti!)  
  ____________________ 
  ____________________ 
 
 
Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca, št. 430 – 9/2020, vam v nadaljevanju posredujemo našo izjavo: 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 
- se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in jo sprejemamo, 
- ne naša družba, ne njen zakoniti zastopnik, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem 

odstavku 75. člena ZJN-3, 
- proti naši družbi ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek, 
- nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami, 
- da naša družba ni uvrščena v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 

(Uradni list, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZIntPK), 
- imamo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, plačane vse zapadle obveznosti oziroma imamo manj kot 50,00 EUR 

neplačanih obveznosti  
- v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo 

sedež, ali določbami države naročnika, 
- smo pri pristojnem sodišču ali drugem organu registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega  javnega naročila  

in imamo ustrezno dovoljenje za njeno opravljanje, 
- imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, 
- v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega javnega naročila nismo imeli neporavnanih obveznosti ali blokiranega 

transakcijskega računa, 
- smo pri pripravi ponudbe upoštevali veljavno zakonodajo v zvezi z določanjem poslovnih skrivnosti, 
- razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za kakovostno in pravočasno realizacijo del, ki so 

predmet javnega naročila, 
- nam zakon ali kateri koli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere predmet je to javno naročilo, 
- prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, 
 
 
      Kraj in datum:      Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________     _______________________________ 
          
       podpis in žig: 
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