Obrazec »Izjava za ponudnika«

IZJAVA ZA PONUDNIKA
Naziv ponudnika:
Sedež (naslov) ponudnika:
S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
 sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije za javno naročilo z
oznako SOS_rac-2014, katerega predmet so dobava energijsko učinkovitih tabličnih in
prenosnih računalnikov;


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;



da naša družba ni bila pravnomočno obsojena za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42.
člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-UPB-5; v nadaljevanju ZJN-2);



na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi
referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št.-72/11UPB3, 43/12 Odl.US in 90/12; ZJNVETPS) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na
področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12; ZJNPOV);



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 v vrednosti 50 eurov ali več;



da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja;



da vsi kadri, ki bodo v času izvajanja naročila komunicirali z naročnikom, aktivno obvladajo
slovenski jezik;



da 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, 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. V kolikor
bomo v ponudbi prijavili sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost del, ki jih bo podizvajalec
izvedel v tem naročilu višji od 10.000 EUR brez DDV, bomo navedene podatke v navedenem
roku posredovali tudi za podizvajalce.

Podpisnik:
Kraj:
Datum:

SOS_rac-2014

Žig

________________________
podpis
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