
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OBVEZNIH POGOJEV 

(izpolni ponudnik) 

 

Naziv:  

Ime in priimek direktorja: 

Naslov: 

Matična številka:  

Davčna številka:  

Dejavnost, ki jo opravlja po SKD: 

Številka transakcijskega računa:  

 

Telefon (GSM):  

Elektronska pošta:  

 

Izjavljamo, da v celoti sprejemamo pogoje, merila in ostala določila javnega 

zbiranja ponudb za podnajem gostinskega obrata v Poslovnem centru Vrelec, 

Celjska cesta 30, Rogaška Slatina, ki je bilo objavljeno dne 23.11.2018 na 

spletni strani upravljavca MPI Vrelec d.o.o. Rogaška Slatina. 

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da so podatki, ki so 

podani v prijavi, resnični (tj. ne vsebujejo lažnih ali zavajajočih ter netočnih in 

nepopolnih podatkov) ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za 

podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo 

popolno odgovornost. 

Izjavljamo, da: 

 

1. smo registrirani pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje 

dejavnosti, ki so predmet namere o oddaji stvarnega premoženja v podnajem; 

2. smo finančno in poslovno sposobni izvesti prijavljeno ponudbo; 

3. razpolagamo z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo 

prijavljene ponudbe; 

4. nismo v stečaju, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z našimi posli ne 

upravlja sodišče;  

5. zoper nas ni začet postopek z upniki, nismo opustili poslovne dejavnosti oz. 

nismo v kateri koli podobni okoliščini; 

6. nismo pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena 

v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije: 

– hudodelsko združevanje; 

– sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno 

sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične 

osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in 

dajanje daril za nezakonito posredovanje; 



– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in 

zatajitev finančnih obveznosti; 

– pranje denarja; 

7. smo izpolnjevali obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v 

skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali smo registrirani; 

8. imamo poravnane davke. 

  

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni 

dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil. Podatke iz javnih evidenc lahko naročnik 

pridobi sam. V primeru, da gre za utemeljen dvom o osnovni sposobnosti prijaviteljev 

iz prve točke te izjave, naročnik lahko zaprosi pristojne organe, z namenom da bi 

pridobil vse informacije o osnovni sposobnosti prijavitelja, za katere meni, da so 

potrebni. 

 

 

 

Kraj in datum:        Direktor / Ponudnik 

 

         _________________ 

 

         Žig 


