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IZJAVA 
 

Javno naročilo 

Naročnik Zdravstveni dom Kočevje 

Roška cesta 18 

1330 Kočevje 

Oznaka javnega naročila JN 2 - 2019 

Predmet javnega naročila Izvajanje dializnih, nenujnih in sanitetnih prevozov 

Obrazec ePRO - Izjava sestavljata dve točki: 

1. Splošni podatki o gospodarskih subjektih, vključenih v izvedbo javnega naročila. 

Prvo točko obrazca ePRO – Izjava izpolni ponudnik (gospodarski subjekt), ki nastopa 

samostojno v svojem imenu oz. pooblaščeni predstavnik poslovodečega ponudnika v imenu 

vseh gospodarskih subjektov vključenih v izvedbo javnega naročila. 

2. Podatki in zaveze posameznih gospodarskih subjektov.  

Drugo točko obrazca ePRO - Izjava izpolni vsak gospodarski subjekt vključen v izvedbo 

javnega naročila.  

Npr. v primeru partnerske ponudbe ali nastopanja s podizvajalci, prvo točko izpolni 

ponudnik/poslovodeči partner, vsak od partnerjev oz. podizvajalcev pa izpolni in priloži drugo 

točko obrazca zase. Vsak gospodarski subjekt jamči za izpolnjevanje tistih pogojev v celoti, ki so 

od njega izrecno zahtevani, ter za tiste pogoje v delu, v kakršnem s svojo udeležbo prispeva k 

izpolnitvi katerega izmed preostalih zahtevanih pogojev. 

 

1. SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKIH SUBJEKTIH VKLJUČENIH V IZVEDBO JAVNEGA 

NAROČILA 

 

1.1 GOSPODARSKI SUBJEKTI 

 

 
Naziv in sedež 

Delež in opis 

prevzetih del 

Ponudnik/ 

Poslovodeči partner 
Herbby d.o.o, Grič cesta IV/6, 1310 Ribnica 

Izvajanje dializnih,  
nenujnih in 
sanitetnih 
prevozov 

Partner 1  / / 

 

Št. 

Podizvajalec 

(naziv in sedež, 

zakoniti 

zastopnik) 

Kontaktni podatki Opis del 

Delež oddanih 

del v % od 

celote 

1   / / / / 

2 / / / / 
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1.2 KONTAKTNA OSEBA 

 

Šteje se, da je bilo kakršnokoli obvestilo v zvezi s predmetnim javnim naročilom pravilno 

naslovljeno na ponudnika, če je bilo poslano znotraj informacijskega sistema www.eponudbe.si na 

kontaktne osebe, ki jih je ob oddaji ponudbe ali naknadno navedel ponudnik. 

 

Ime in priimek Boris Oblak 

Organizacija in 

sedež 
Herbby d.o.o, Grič cesta IV/6, 1310 Ribnica 

Telefon 031-444-555 

E-pošta info@herbby.si 

 

2. PODATKI IN ZAVEZE POSAMEZNIH GOSPODARSKIH SUBJEKTOV 

 

Točko 2. mora izpolniti vsak gospodarski subjekt, vključen v izvedbo javnega naročila. 

 

2.1 OSNOVNI PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU 

Naziv in sedež 

(popolna firma) 

Herbby d.o.o, Grič cesta IV/6, 1310 Ribnica 

Matična številka 5412960 

ID št. za DDV 70909741 

Zakoniti 

zastopnik 

Boris Oblak 

Gospodarski subjekt je MSP - mikro, majhna ali srednje velika družba  

(v skladu s 55. členom Zakona o gospodarskih družbah)  

 DA 

 NE 

 

2.2 IZJAVA 

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik gospodarskega subjekta, ki je vključen v izvedbo predmetnega 

javnega naročila izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne 

dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo.  

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 

http://www.eponudbe.si/
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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; 

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; 

 pri gospodarskem subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za 

oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države 

članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dve kršitvi 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 mu je bila s 

pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena 

globa za prekršek; 

o gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 

tega javnega naročila; 

o gospodarski subjekt ima veljavno dovoljenje Ministrstva za zdravje, da 

izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti nenujnih prevozov z reševalnimi in 

drugimi vozili; 

o gospodarski subjekt ni podal neresničnih ali zavajajočih podatkov v ponudbi, 

ki bi lahko vplivali na naročnikovo odločitev o izbiri; 

o dajem soglasje, da lahko naročnik, ob upoštevanju sedmega odstavka 89. 

člena ZJN-3, v primeru ugotovitve računskih napak, le-te odpravi tako, da ob 

upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponuja, izračuna vrednost 

ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.  

o dajem soglasje, da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v 

pravilno; 

o dajem pooblastilo, da naročnik 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 z oddajo ponudbe potrjujemo njeno vsebino v celoti. 

 

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik gospodarskega subjekta: 

 

V/na Ribnica, dne 22.10.2019 

 

       Ime in priimek: Boris Oblak 

 


