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OBR_3_6_IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV   
 

Ponudnik: 

………………………………………………………………………………………… 

 

Predmet javnega naročila: Nakup vozila 4x4 okoljsko manj obremenjujoče blago 

 

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 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v 

nadaljevanju 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; 

 

• naša družba 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; 

 

• naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni 

organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil 

najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, 

opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov 

delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi ji bila s 

pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za 

prekršek; 

 

Izjavljamo, da nismo v nobenem od navedenih položajev, zaradi katerih bi nas naročnik iz 

sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil in sicer so to naslednjih primerih: 

1. zaradi kršitve obveznosti na področju okoljskega prava, socialnega prava in delovnega 

prava. Če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega 

odstavka 3. člena ZJN-3, ki navaja temeljno načelo javnega naročanja in sicer, da morajo 

gospodarski subjekti pri izvajanju javnih naročil izpolnjevati veljavne obveznosti na 

področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, določene v pravu EU in veljavnih 

predpisih RS, kolektivni pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in 

delovnega prava (točka a, 6. odstavek 75. člena ZJN-3); 

 

2. če je gospodarski subjekt v stečaju ali v postopku zaradi insolventnosti; če ima 

gospodarski subjekt dogovor z upniki, če je gospodarski subjekt v položaju podobnem 

http://www.zd-ajdovscina.si/index.php


 

ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA 

Tovarniška cesta 3 

5270 Ajdovščina 

 

     2 / 3             

stečaju, ki nastane zaradi podobnega postopka v skladu z nacionalnimi zakoni in 

predpisi, ali če s sredstvi upravlja stečajni upravitelj in če so poslovne dejavnosti 

začasno ustavljene. (točka b, 6. odstavek 75. člena ZJN-3); 

 

3. zaradi hujše kršitve poklicnih pravil, če je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev 

poklicnih pravil;  

Če  lahko naročnik z ustreznimi sredstvi dokaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo 

kršitev poklicnih pravil, s čimer je omajana njegova integriteta; (točka c, 6. odstavek 75. 

člena ZJN-3); 

  

4. zaradi dogovora z upniki; 

Če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi 

gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, 

omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega 

stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave 

naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitev; 

(točka č, 6 odstavek 75. člena ZJN-3); 

 

5. zaradi dogovora z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja konkurence, 

zaradi nasprotja interesov zaradi ponudnikovega sodelovanja v postopku oddaje javnega 

naročila;  

Če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. Člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito 

odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi ; (točka d, 6 odstavek 75. člena ZJN-3); 

 

6. zaradi nasprotja interesov zaradi ponudnikovega sodelovanja v postopku oddaje javnega 

naročila; 

Če izkrivlja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri 

pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom tega zakona ni mogoče 

učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; 

 

7. zaradi neposrednega ali posrednega sodelovanja pri pripravi tega postopka oddaje 

javnega naročila; 

 

8. zaradi predčasne odpovedi pogodbe, odškodnine ali druge primerljiva sankcije 

 

9. naročnik bo izločil ponudnika, če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih 

razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoječega razloga za 

izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če 

ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3. Prav tako bo 

naročnik izločil gospodarski subjekt, če je le ta poskusil neupravičeno vplivati na 

odločanje naročnika ali pridobiti zaupna 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 izključiti, izboru 

ali oddaji javnega naročila; (točka g in h, 6 odstavek 75. člena ZJN-3). 

 

 

Izjavljamo: 

• da smo vpisani v enega od poslovni register voden pri Ajpes za dejavnost, ki je 

predmet naročila; 
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• izjavljamo, da v zadnjih šestih mesecih, šteto od dneva za oddajo ponudb nazaj, nismo 

imeli blokiranih poslovnih računov; 

 

• izjavljamo, da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. Člena Zakona o 

integriteti in preprečevanju korupcije in nam na podlagi navedenega člena, ni 

prepovedano  sodelovanje z naročnikom 

 

Z podpisom te izjave podajamo izjavo, da so nam znani pogoji razpisa in jih v celoti 

sprejemamo, prav tako sprejemamo tudi obveznosti iz vzorca pogodbe. 

 

 

 

Datum:                                                       Žig in podpis ponudnika: 
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