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IZJAVA
Podpisani zakoniti zastopnik ponudnika izjavljam:
- da smo seznanjeni z vsemi določili javnega razpisa in navodili razpisne dokumentacije za
pripravo ponudbe ter pogoji za udeležbo v postopku javnega razpisa. V primeru, da naša
ponudba ne bo izbrana oziroma bo naša ponudba nepopolna, ne bomo uveljavljali odškodnine iz
tega naslova,
- da smo določila javnega razpisa in pogoje za udeležbo razumeli ter soglašamo, da so sestavni
del ponudbe,
- da smo ponudbo pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v javnem razpisu,
- da so vsi podatki v ponudbi resnični in da za resničnost podatkov prevzemamo popolno (tudi
odškodninsko) odgovornost,
- ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v
veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetni javni razpis,
- da v primeru, da prodajalec odstopi od podpisa pogodbe ali iz kakršnegakoli razloga razveljavi
razpis oz. ne izbere nobenega ponudnika, ne bomo uveljavljali odškodnine iz tega naslova,
- da se strinjamo z opredeljenimi določili v priloženem osnutku pogodbe in jo bomo v primeru, da
bomo izbrani, podpisali brez dodatnih zahtev, pogojev in ugovorov.
Zavedamo se, da nas bo prodajalec izločil:
- če bomo podali neresnične podatke,
- če na poziv prodajalca ne bomo v roku predložili zahtevanih dokazov za izpolnjevanje pogojev,
- če ne bomo odpravili morebitne formalno nepopolne ponudbe ali
- kako drugače prodajalcu onemogočili, da na podlagi veljavne izbire z nami sklene pogodbo.
Potrjujemo izpolnjevanje naslednjih pogojev:
- proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek
postopka prisilne poravnave, prav tako nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku
prisilnega prenehanja oz. z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče,
- nismo opustili poslovne dejavnosti in nismo v katerem koli podobnem položaju,
- kot fizična oseba ali gospodarski subjekt nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi
obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, prav tako pa nam ni mogoče na
kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih
pravil,
- imamo poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
- imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih in tekočih postopkih
javnega naročanja,
- da izpolnjujemo vse ostale pogoje, navedene in zahtevane v razpisni dokumentaciji.

S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.

Kraj in datum:

Žig:

Ta obrazec je sestavni del in obvezna priloga ponudbe.
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ponudnika:

