Izjava

IZJAVA
Javno naročilo
Naročnik

Zdravstveni dom Vrhnika
Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika

Oznaka javnega naročila

JN 6/4-2019
Portal JN št. _________________

Predmet javnega
naročila

Reagenti in potrošni material za biokemična analizatorja
Vitros 250 in "Point-of-care" Smart 700/340
v diagnostičnem laboratoriju Zdravstveni dom Vrhnika

1. SPLOŠNI PODATKI
V prvi točki obrazca Izjava so navedeni splošni podatki o ponudniku.
1.1 PONUDNIK
Firma in naslov

Država sedeža

Ponudnik

1.2 KONTAKTNA OSEBA
Šteje se, da je bilo kakršnokoli sporočilo v zvezi s predmetnim javnim naročilom pravilno naslovljeno na
ponudnika, če je bilo poslano na kateregakoli od vpisanih kontaktnih podatkov.
Ime in priimek
Organizacija in sedež
Telefon/E-pošta
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2. PODATKI IN ZAVEZE UDELEŽENCA
2.1 REGISTRACIJA IN DEJAVNOSTI
Registrski podatki

Popolna firma

Matična številka
ID št. za DDV
Pristojni finančni urad
Številka

Datum

Registrsko sodišče

Prva registracija
Zadnja sprememba

2.2 IZJAVA
Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis za javno naročilo
izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo
ter jih v celoti sprejemamo. Če bo naša ponudba sprejeta bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla.
S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujem tudi izpolnjevanje spodnjih
pogojev:
o gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila
izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena
ZJN-3;
o gospodarski subjekt zagotavlja, da:
 na dan oddaje ponudbe ali prijave, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države
naročnika, nima 50 EUR ali več neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z obveznimi dajatvami ali
drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo;
 ima na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz
delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave;
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o gospodarski subjekt zagotavlja, da:
 ne krši obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega,
socialnega in delovnega prava);
 se nad gospodarskim subjektom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po
zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po
zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali
sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se
nad njim ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
 ni zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;
 se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski
pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju
ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma
pogodbe ali uveljavljal odškodnino ter niso bile izvedene druge primerljive sankcije;
o gospodarski subjekt zagotavlja, da:
 na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z
negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3;
 mu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, 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;
o gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila;
o gospodarski subjekt zagotavlja, da ima zadostne tehnične in kadrovske zmogljivosti za izvedbo predmetnega
javnega naročila. Naročnik zahteva, da bo ponudnik izvajal naročilo kvalitetno in v skladu s specifikacijami;
o gospodarski subjekt ni podal neresničnih ali zavajajočih podatkov v ponudbi, ki bi lahko vplivali na naročnikovo
odločitev o izbiri;
o dajemo soglasje, da lahko naročnik v primeru ugotovitve računskih napak v ponudbi le-te odpravi tako, da za
pravilno vzame osnovo ter popravi seštevek, zmnožek ipd.;
o dajemo pooblastilo, da iz uradnih evidenc, za potrebe tega javnega razpisa, pridobi potrebne podatke, ki
dokazujejo izpolnjevanje zgoraj nevednih pogojev;
o veljavnost naše ponudbe je 3 mesece od roka za predložitev ponudb;
o s podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.

Podpisnik v imenu ponudnika:

V/na _________________

, dne _________________

Ime in priimek: ______________________
Podpis in žig:
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