Obrazec Izjava

Ponudnik (naziv in naslov):

IZJAVA
in z njo izjavljamo











da smo registrirani za opravljanje dejavnosti za storitev, ki so predmet naročila, oz. imamo
za to dejavnost ustrezno obrtno dovoljenje,
da ponudnik kot pravna oseba in tudi ne njegov zakoniti zastopnik ni bil s pravnomočno
sodbo kaznovan za kaznivo dejanje hudodelskega združevanja, sprejemanja podkupnine pri
volitvah, nedovoljenega sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril, jemanja
podkupnine, dajanja podkupnine, sprejemanja daril za nezakonito posredovanje in dajanja
daril za nezakonito posredovanje, goljufije, poslovne goljufije, preslepitve pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufije zoper finančne interese
Evropskih skupnosti v smislu Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
da ponudnik kot pravna oseba in tudi ne njegov zakoniti zastopnik ni bil s pravnomočno
sodbo kaznovan za kaznivo dejanje pranja denarja,
da zoper našo družbo (podjetje ipd.) ni začet oziroma ne teče postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
da ima naša družba (podjetje ipd.) poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
da ima naša družba (podjetje ipd.) veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila,
da naša družba (podjetje ipd.) in tudi ne noben strokovni delavec, ki bo sodeloval pri
izvajanju javnega naročila, ni bil s pravnomočno sodbo obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem,
da naša družba (podjetje ipd.) in tudi nobeden naš strokovni delavec, ki bo sodeloval pri
izvedbi javnega naročila, ni storila ali storil velike strokovne napake s področja predmeta
javnega naročila.

Pod kazensko odgovornostjo zagotavljamo, da so navedeni podatki resnični, kar lahko na željo
naročnika izkažemo z ustreznimi listinskimi dokazili.
Izjavljamo, da se strinjamo in s to izjavo tudi pooblaščamo poslovodnega delavca naročnika, da
v primeru dvoma naročnika o navajanjih v tej izjavi, lahko pridobi podatke iz uradnih evidenc in
iz drugih virov, vključno s pridobitvijo osebnih podatkov za našega zakonitega zastopnika g.
__________________________________, ki se nanašajo na zahtevane pogoje za ugotavljanje
sposobnosti za izvedbo javnega naročila.

Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:

