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IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA/OSEBE 
 
Izpolni:  
 
> ponudnik v primeru samostojne ponudbe 
> ponudnik in VSI podizvajalci v primeru ponudbe s podizvajalci 
> VSI ponudniki v primeru skupne ponudbe.  
 
Glede na potrebe razmnožite list Izjava gospodarskega subjekta. 
 

Naziv (ime in priimek) 
gospodarskega subjekta/osebe: 
 

 
 
 

Naslov gospodarskega 
subjekta/osebe: 
 

 
 
 

 
S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 
 

− 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 iz prvega odstavka 75. člena Zakona o 
javnem naročanju ZJN- 3; 

 
− naša družba/oseba 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; 

 
− 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; 

 
− naši družbi/osebi 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; 

 
− izpolnjujemo veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so 

določene v pravu Evropske Unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih 
pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam 
mednarodnih socialnih in okolijskih konvencij po 3. členu ZJN-3. 

 
− nad gospodarskim subjektom/osebi ni začel 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, če njegova sredstva ali poslovanje 
upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če 
je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek  ali pa je nastal položaj z enakimi 
pravnimi posledicami. 
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− nismo zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta. 

 
− nismo z drugimi gospodarskimi subjekti/osebami sklenili dogovor, katerega cilj je omejevati ali 

izkrivljati konkurenco. Sklepanje naročnika je upravičeno, če organ, pristojen za varstvo 
konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek 
ugotavljanja kršitve. 

 
− se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila niso pokazale hude pomanjkljivosti pri 

izvajanju obveznosti, zaradi česar je prišlo do odstopa od pogodbe ali uveljavljanja odškodnine 
oziroma uvedene druge sankcije.   

 
− nismo krivi dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi 

preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če nismo 
razkrili teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu s 79. členom 
ZJN-3. 

 
− nismo neupravičeno vplivali na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi 

katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti 
predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru 
ali oddaji javnega naročila. 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo ter skladno z določili ZJN-3 izjavljamo, da smo podali 
resnične podatke. Izjavljamo, da smo pregledali vso dokumentacijo v z zvezi z oddajo javnega naročila 
in se strinjamo z njenimi določili. 
 
Izjavljamo: 

- da je gospodarski subjekt/oseba registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega 
javnega naročila; 

- da na dan oddaje ponudbe nimamo blokiranega nobenega izmed transakcijskih računov, s 
katerimi poslujemo; 

- da izpolnjujemo vse pogoje, ki so zahtevani iz razpisne dokumentacije za posamezni sklop za 
katerega kandidiramo; 

- dajemo pooblastilo, da naročnik iz uradnih evidenc, za potrebe tega javnega razpisa, pridobi 
potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz javnega naročila. 

 
 
 
Kraj in datum: žig Ime, priimek zakonitega zastopnika/osebe: 
   

 
   

Podpis zakonitega zastopnika/osebe : 
   

 
 
 
(žig gospodarskega subjekta, žig sodnega cenilca, ali vpiše - ne poslujemo z žigom) 


