
OBR. 5.                                                                 PONUDBA 

 

Naročnik 

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA 

Poljanska cesta 61 

1000 Ljubljana 

 

 

Javno naročilo: Dobava in vgradnja športnega poda 

 

I. Ponudnik  - podatki o ponudniku in partnerjih (firma, naslov, davčna številka, zavezanca 

za DDV (da, ne), matična številka, faks, e-pošta: 

 

NAZIV PONUDNIKA (PARTNERJA):  

NASLOV PONUDNIKA (PARTNERJA):  

KONTAKTNA OSEBA:  

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:  

TELEFON:  

TELEFAX:  

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PONUDNIKA:  

MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:  

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:  

BIC BANKE  

POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN 

POGODBE: 
 

 

 

 



II. PONUDBENI PREDRAČUN 

Ponudbena cena znaša …………. EUR brez DDV,……………….DDV in ………………………..z DDV. 

Ponudnik mora priložiti ponudbeni predračun, izpolnjen po obr. iz priloge. Ponudbena cena 

mora biti enaka ceni iz predračuna. 

 

III. Izjava glede roka izvedbe: 

Izjavljamo, da bomo dela, ki so predmet javnega razpisa  izvedli v roku najpozneje 45 dni od 

podpisa pogodbe in uvedbe v delo.1 

DA                                        NE 

 

IV. Izjava ponudnika 

 

 Da smo seznanjeni z razpisno dokumentacijo in se v celoti z njo strinjamo ter jo 

sprejemamo kot sestavni del vzorca pogodbe; 

Da vodilnega partnerja pooblaščamo za podpis ponudbe, sklenitev pogodbe, ter za 

sprejemanje obveznosti, navodil naročnika in plačil; 

• da nam ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki 

ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena 

pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena 

ZJN-3; 

• da imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v 

skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi 

države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih 

obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več;  

• da smo na dan oddaje ponudbe ali prijave imeli predložene vse obračune davčnih 

odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje 

ponudbe; 

• da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; 

                                                           
1 Ponudnik ustrezno obkroži. Rok izvedbe del je bistvena sestavina pogodbe. 
 
Kot ponudnik na javnem razpisu za Dobavo in vgradnjo športnega poda izjavljamo« 
 



• da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb 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; 

• da 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, da naših sredstev ali poslovanja ne 

upravlja upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, da v 

skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi 

pravnimi posledicami; 

• da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje 

z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 

RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2); 

• da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne 

informacije, zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega 

naročanja,  

• da nismo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno 

vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila, 

Da bomo naročniku v 8 dneh po prejemu poziva posredovali podatke izjavo s podatki o svojih 

ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditistih ali drugimi 

lastniki podjetja in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, ter gospodarskih subjektih, 

za katere  se glede na zakon, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane osebe, 

 da je veljavnost ponudbe 120 dni od roka za oddajo ponudb, 

 da smo kadrovsko usposobljeni za izvedbo del, ki so predmet javnega naročila 

                                      

 

                                  Žig in podpis 

 

 

 


