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4.    IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV NAROČNIKA S STRANI 

PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA 

(ustrezno obkroži) 
 

PREVERITEV PODATKOV PONUDNIKA in/ali PARTNERJA in/ali PODIZVJALCA 

TER  ODGOVORNIH OSEB PRAVNIH OSEB: 

 

                   

Točen naziv in naslov:  

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

 

 

1. Določilo: 

Kot ponudnik/partner/podizvajalec (ustrezno obkroži) oz. kot odgovorne osebe, ki so člani 

upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali osebe, ki imajo pooblastila za 

zastopanje ali odločanje ali nadzor v organu ponudnika niso bile pravnomočno obsojene  zaradi 

kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS št. 50/12 s 

spremembami, v nadaljnjem besedilu: KZ-1) 

Naročnik bo na podlagi obrazca Priloga k razpisnemu obrazcu št. 4, 4A in 4B: 

1. Soglasje pravne osebe za pridobitev osebnih podatkov in 

2. Soglasje fizične osebe pravne osebe za pridobitev osebnih podatkov  

Preveritev:  

Preveril na Ministrstvu za pravosodje, Direktorat za pravosodno upravo, Sektor za 

izvrševanje kazenskih sankcij, Oddelek za kazensko evidenco in evidenco 

pravnomočnih sodb in sklepov o prekrških, ali je pravna oseba in odgovorna oseba 

pravne osebe obsojena za kazniva dejanja skladno z določbo 75. člena ZJN-3. 

 

 

 

 

 



 2.  Določilo: 

Na dan oddaje ponudbe ponudnik/partner/podizvajalec (ustrezno obkroži): 

 nima neplačanih zapadlih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih 

obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni 

organ, v vrednosti 50 evrov ali več, 

 ni kršil svojih obveznosti v zvezi s plačilom davkov v državi v kateri imamo sedež 

in v Republiki Sloveniji, 

 ni kršil svojih obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost v državi 

v kateri imamo sedež in v Republiki Sloveniji. 

Preveritev bo naročnik opravil preko spletne aplikacije E-dosje. 

 

 

3. Določilo 

 Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi 

referencami skladno z a) točko četrtega odstavka 75. člena ZJN-3  

 Gospodarskemu subjektu, v zadnjih treh letih  ni bila dvakrat izrečena globa zaradi 

prekrška v zvezi s plačilom za delo, skladno z b) točko četrtega odstavka 75. člena 

ZJN-3 

 Da ima gospodarski subjekt poravnane obveznosti na svojih bančnih računih 

Preveritev bo naročnik opravil preko spletne aplikacije E-dosje. 

 

4. Določilo 

če je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje 

javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi 

referencami, ki jih vodi Ministrstvo pristojno za javna naročila skladno z določbami 

110. člena ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/2015).  

Preveritev spletna stran http://www.djn.mju.gov.si/narocniki/seznam-ponudnikov-z-

negativnimi-referencami  

 

5. Določilo 

če se je nad ponudnikom 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 se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel 

postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;  

Preveritev: Pristojno Okrožno sodišče, Gospodarski oddelek, Stečajna pisarna 

 

 

http://www.djn.mju.gov.si/narocniki/seznam-ponudnikov-z-negativnimi-referencami
http://www.djn.mju.gov.si/narocniki/seznam-ponudnikov-z-negativnimi-referencami


6. Določilo 

da ponudnik oz. pravni subjekti  na katere se sklicuje ponudnik ter odgovorne osebe 

ponudnika in odgovorne osebe pravnih oseb na katere se sklicuje ponudnik niso predmet 

obravnavanja zaradi kaznivih dejanj« 

 Preveritev: Pristojno Okrožno sodišče, kazenski oddelek 

 

 

Ostale zahteve 

Kot ponudnik izjavljamo:   

1.   da smo ekonomsko-finančno sposobni,                    

2.   da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,   

3.    smo seznanjeni, da bo naročnik izvedel plačilo podizvajalcem, v kolikor bodo slednji to 

zahtevali, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) neposredno,     

4. bomo, v kolikor bomo izvedli javno naročilo s podizvajalcem: 

– imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene 

pogodbe s podizvajalci, 

– v pogodbi za izrecno zahtevo podizvajalca pooblastili naročnika, da na podlagi 

potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, 

– kot del svoje ponudbe navedli dela, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količino, 

vrednost, kraj in rok izvedbe del, 

– v kolikor bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo predložili podizvajalčevo 

zahtevo za neposredno plačilo in podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega 

naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega 

izvajalca, 

– v primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali da bomo sklenili novo 

pogodbo z novim podizvajalcem, naročniku v 5 dneh po spremembi predložili izjavo, 

da smo poravnali vse nesporne obveznosti prvotnemu izvajalcu, pooblastilo za plačilo 

opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v 

kolikor bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo), zahtevo za neposredno plačilo in 

soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v kolikor bo podizvajalec 

zahteval neposredno plačilo) in  sklenjeno pogodbo z novim podizvajalcem, ter vso z 

javnim naročilom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega 

podizvajalca.  

 

5. ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila, 

6. soglašamo z zahtevami naročnika navedenimi v popisu del, 



7. izjavljamo, da Občini Cerklje na Gorenjskem, kot naročniku, dajemo soglasje skladno z 22. 

členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04 s 

spremembami), da za potrebe izvedbe zgoraj navedenega javnega naročila, pridobi naše 

podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega 

pooblastila ter drugih evidenc, 

 

8. izjavljamo, da smo na zahtevo naročnika in brez odlašanja sposobni predložiti dokazila na 

katera se sklicujemo. 

 

Kraj in datum: 

 
 

 

 (žig) (podpis odgovorne osebe ponudnika) 

 

 

Ta izjava se uporablja izključno za dokazovanje ponudnikove usposobljenosti v  postopku 

oddaje javnega  naročila »novogradnja zdravstvenega doma«, 

  
Navodilo: Izjavo obvezno izpolni ponudnik ter gospodarski subjekti, na katere se 

ponudnik nanje sklicuje! 

 

 


