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IZJAVA PODIZVAJALCA
Podizvajalec (naziv, naslov):___________________________________, matična št._______________________
pod kazensko in materialno odgovornostjo v zvezi z javnim naročilom »ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN
PREMOŽENJSKIH INTERESOV ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2022 DO 31. 12. 2023« izjavljamo:
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti
_______________ EUR z DDV v skladu z razpisnimi pogoji;
da opravljamo dejavnost v skladu z 21. členom Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15),
opravljamo zavarovalno dejavnost v Republiki Sloveniji za vse zavarovalne vrste, ki so predmet naročila
oziroma sklopa, na katerega se prijavljamo, kar pomeni, da smo vpisani v poslovni register Agencije za
zavarovalni nadzor (Seznam subjektov nadzora) in sicer v enega od naslednjih poglavij registra:
- v seznam zavarovalnih subjektov, ki lahko opravljajo zavarovalno dejavnost v RS in imajo sedež v RS;
- v seznam zavarovalnih subjektov, ki lahko opravljajo zavarovalno dejavnost v RS in imajo sedež v tujini
in opravljajo dejavnost neposredno;
- v seznam zavarovalnih subjektov, ki lahko opravljajo zavarovalno dejavnost v RS in imajo sedež v tujini
in opravljajo dejavnost preko podružnice;
da nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih,
neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja
finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več;
da na dan oddaje ponudbe nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega
razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave;
da smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža;
da imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in se nanaša na del javnega
naročila, ki ga bomo izvedli;
da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z
negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;
da naši družbi kot gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega
organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v
njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj opredeljenih v
prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
da nam 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, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb
civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno.

(ustrezno označite):
[ ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto
glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do
nas kot podizvajalca;
hkrati dajemo soglasje, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot
podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila »ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN
PREMOŽENJSKIH INTERESOV ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2022 DO 31. 12. 2023« plačuje neposredno na naš
transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo
priloga računom, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.
[ ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.
Hkrati izjavljamo, da naročniku izrecno dovoljujemo, da v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, obstoj in
vsebino navedb v ponudbi preveri elektronsko v aplikaciji eDosje.
Kraj in datum:

Naziv:____________________________________

(žig)

________________________________________
(Ime in priimek ter podpis)

Opomba: Obrazec izpolnijo vsi podizvajalci pri predmetnem javnem naročilu; v primeru večjega števila
podizvajalcev se obrazec fotokopira.
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