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PRILOGA 3 
 

IZJAVA PONUDNIKA 
 

 

 

(naziv in naslov ponudnika) 

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 

 

–  sprejemamo  vse pogoje  in  druge zahteve iz  razpisne  dokumentacije  za  javno  naročilo 

z oznako NMV 4002S/2017, katerega predmet je oddaja storitev tiska in drugih 

spremljajočih storitev za obdobje 24 mesecev; 

–  bomo na zahtevo naročnika predložili potrebna dokazila, ki izkazujejo  izpolnjevanje 

zahtevanih pogojev, morebitna potrebna pooblastila za preveritev izpolnjevanja 

zahtevanih pogojev oziroma podatkov, podatke o naslovih, kjer je mogoče preveriti 

izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb; 

–  so podatki in dokumenti, ki so podani v ponudbi resnični, in da  fotokopije priloženih 

listin ustrezajo  originalu  ter  da  za  podane podatke, njihovo  resničnost  in  ustreznost 

fotokopij prevzemamo popolno odgovornost; 

–  niti nam, niti osebi, ki je članica  našega upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa 

ali osebni, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor ni bila izrečena 

pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj po kazenskem zakoniku (1. odst. 

75. člena ZJN-3); 

–  na dan,  ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil 

zaradi  uvrstitve v evidenco  gospodarskih  subjektov  z  negativnimi  referencami  (4.  odst. 

75./a)  člena ZJN-3); 

–  v zadnjih  treh  letih  pred  potekom roka za oddajo ponudb nam s pravnomočno odločbo 

pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat  ni 

bila izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom  za  delo (4. odst. 75./b)  člena 

ZJN-3); 

–  na  dan,  ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež 

ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili 

prispevkov  za  socialno  varnost ali  v zvezi s plačili  davkov ali  drugih  denarnih  nedavčnih 

obveznosti),  ki  jih  pobira  davčni  organ, v vrednosti 50 evrov ali več, in da imamo 

predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega  razmerja  za 

obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe (2. odst. 75. člena ZJN-3); 

–  nad nami ni  začet postopek zaradi  insolventnosti ali  prisilnega  prenehanja  po zakonu, ki 

ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po 

zakonu, ki ureja gospodarske družbe; naših sredstev ali poslovanja ne  upravlja upravitelj 

ali  sodišče;  naše poslovne dejavnosti  začasno niso  ustavljene,  ali  v skladu  s predpisi 

druge   države  nad   nami ni  začet postopek ali  je nastal položaj  z enakimi pravnimi 

posledicami; 

–  izpolnjujemo vse zahtevane ekonomske, finančne, tehnične in kadrovske pogoje 

oziroma sposobnosti iz točke 9. navodil ponudnikom predmetnega naročila; 

–  blago in storitve, ki jih  ponujamo,  izpolnjujejo  vse  zahteve iz  razpisne  dokumentacije 

predmetnega naročila; 

–  bomo  v primeru, da  bomo  izbrani  na  predmetnem javnem  naročilu,  naročniku  na  njegov 

poziv, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, 

družbenikih,  vključno  s tihimi  družbeniki,  delničarjih,  komandistih  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. 

V kolikor  bomo v ponudbi  prijavili  sodelovanje  podizvajalcev  in  bo  vrednost del,  ki jih  

bo podizvajalec izvedel v tem naročilu višji od 10.000  € (brez DDV), bomo navedene 

podatke v navedenem roku posredovali tudi za podizvajalce. 
 

________________________                         Žig                         ________________________ 

(Kraj in datum)                                                                (podpis odgovorne osebe ponudnika) 


