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KROVNA IZJAVA PONUDNIKA 

PONUDNIK ____________________________________________________________(Naziv in sedež 

ponudnika) izjavljam, da: 

− Gospodarskemu subjektu - ponudniku 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 

kazenskem zakoniku (uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem 

besedilu: kz-1), 

− da na dan oddaje ponudbe nismo uvrščeni na seznam gospodarskih subjektov z negativnimi 

referencami,   

− ponudnik ima na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz 

delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe; 

− da v preteklih pogodbah sklenjenih s katerimkoli naročnikom ni naročnik predčasno odstopil zaradi 

nespoštovanja zavez z naše strani, 

− da ne bomo predložili lažnih in zavajajočih izjav,  

− da nismo storili hujše kršitve poklicnih pravil, 

− da nismo storili velike strokovne napake, 

− da nismo v stanju insolventnosti,  

− da nismo v sodnih ali drugih primerljivih postopkih z naročnikom oziroma v zadnjih petih letih ni bil 

pravnomočno končan sodni spor s katerimkoli naročnikom, 

− da imamo na dan oddaje ponudbe plačane zapadle davčne obveznosti in socialne prispevke in naše 

obveznosti iz tega naslova ne presegajo 50,00 EUR, 

− naši družbi 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 najmanj dvakrat izrečena 

globa zaradi prekrška 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, 

− da imamo registrirano dejavnost, ki je predmet poziva k oddaji ponudbe, 

− da v treh mesecih pred datumom objave Poziva k oddaji ponudbe št. IT2021/004,  nismo imeli 

blokiranega nobenega od svojih transakcijskih računov, 

− da smo ustrezno tehnično in kadrovsko usposobljeni in da razpolagamo s tehničnim osebjem in drugim 

strokovnim osebjem v takem številu, ki je sposobno izvesti predmet naročila, 

− se strinjamo z vsebino dokumentacije v zvezi s pozivom  k oddaji ponudbe ter vsemi morebiti pozneje 

dobljenimi podatki (vprašanja, odgovori in spremembe), 

− smo v celoti seznanjeni s tehničnimi specifikacijami poziva k oddaji ponudbe in je ponudba skladna s 

tehničnimi zahtevami naročnika, 

− da je naša ponudba veljavna tri (3) mesece, in sicer do __________, 

− da nudimo najmanj šestdeset (60) dnevni plačilni rok, ki prične teči z datuma primopredaje strojne in 

programske opreme, 

− da izpolnjujemo vse zahteve in pogoje v zvezi s predmetnim povabilom k oddaji ponudbe št. IT2021/004, 

− da bomo pogodbene obveznosti opravljali strokovno in kvalitetno, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. 

 
 

Datum: Žig: Podpis: 

        

 


