Obrazec »Izjava za ostale gospodarske subjekte v ponudbi«

IZJAVA ZA OSTALE GOSPODARSKE SUBJEKTE V PONUDBI

Naziv gospodarskega subjekta:
Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:
S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
-

dajemo soglasje, da lahko naročnik v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila pridobi
podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu
eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3;

-

naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali
osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena
pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3);

-

na dan oddaje ponudbe 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, oziroma vrednost neplačanih
zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Na dan oddaje
ponudbe imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega
razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

-

naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščena v evidenco gospodarskih
subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;

-

naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ni bila s pravnomočno
odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat
izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

-

naša družba ni uvrščena v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB-2) in nam ni na podlagi tega člena
prepovedano poslovanje z naročnikom;
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