Obrazec št. 1
PONUDBA - IZJAVA
NAROČNIK
Ime:
Naslov:
Predmet javnega naročila:

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
Vzdrževanje in urejanje javne razsvetljave na območju
Občine Dol pri Ljubljani do 30.6.2023

PONUDNIK
Ponudnik
Ime oz. firma:
Sedež:
Zakoniti zastopnik:
Davčna številka:
Matična številka:
Številka
transakcijskega
računa:
Številka telefona:
Elektronska
pošta
za
obveščanje ponudnika:
Kontaktna oseba
ponudnika za obveščanje:
Odgovorna oseba za podpis
pogodbe:

Partner v skupni ponudbi

PONUDBEN PREDRAČUN

Vzdrževanje in urejanje javne razsvetljave na območju Občine Dol pri
Ljubljani do 30.6.2023

Ponudbena cena v EUR brez
DDV

DDV

Ponudbena cena v EUR z DDV

Ponudba velja najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudbe.

Žig in podpis ponudnika

Datum: __________________

Obrazec št. 2
PONUDNIK NASTOPA S PODIZVAJALCI (ustrezno označite z X )
DA

NE

TABELA ZA PODIZVAJALCE

1.
Ime firme oz. podizvajalca:
Sedež:
Zakoniti zastopnik:
Davčna številka:
Matična številka:
Številka
računa:
Vrsta del

transakcijskega

Delež oddanih del v
podizvajanje v % od celote

2.
Ime firme oz. podizvajalca:
Sedež:
Zakoniti zastopnik:
Davčna številka:
Matična številka:
Številka
računa:
Vrsta del

transakcijskega

Delež oddanih del v
podizvajanje v % od celote

*V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, tabelo ustrezno kopira in po vrsti vstavi

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE

V skladu z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite z X):
DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika;
NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom
te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve
terjatve do ponudnika.

*V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, se zahteva ustrezno kopira in priloži po
vrsti.

Datum: __________________

Žig in podpis podizvajalca

Obrazec št. 3
IZJAVA O REFERENCAH

Izjavljamo, da smo v zadnjih treh (3) letih od dneva oddaje ponudbe sami ali s partnerji v skupni
ponudbi že uspešno izvedli vsaj en (1) istovrstni posel kot je predmet tega naročila oziroma
najmanj dva (2) posla, ki sta obsegala izvedbo primerljivih del na objektih.
Ponudnik predloži najmanj eno (1) referenco v višini najmanj 30.000 EUR brez DDV za
istovrstni posel ali najmanj dve (2) referenci v višini najmanj 30.000 EUR brez DDV za
primerljiva dela na objektih.
Kot istovrsten posel se šteje izvajanje vseh del, ki so predmet javnega naročila.
Za primerljivo gradnjo se štejejo dela, ki so po vrsti in obsegu primerljiva s predmetom javnega
naročila.

Pogodbeni partner

Predmet pogodbe

Leto realizacije

Vrednost posla

* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj eno (1) potrdilo za istovrstni posel oz. najmanj
dve (2) potrdili za primerljiva dela na objektih.

Datum: _____________

Žig in podpis ponudnika

POTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila
(naziv)

___________________________________________

(naslov)

___________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)

___________________________________________

(naslov)

___________________________________________

za nas izvajal naslednja dela:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

kraj: __________________________________________________
v obdobju od _______________ do _________________ .
(dan.mesec.leto)
(dan.mesec.leto)

V obdobju našega sodelovanja se je ponudnik izkazal za kvalitetnega, strokovnega in
korektnega izvajalca storitev vzdrževanja in urejanja javne razsvetljave. Izvajalec je vsa dela
izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v
dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih
stroke. Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Datum:__________________

Žig in podpis izdajatelja potrdila

Obrazec št. 4
POOBLASTILO PONUDNIKA, PARTNERJA OZ. PODIZVAJALCA ZA
PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC
Za namene preverjanja izpolnjevanja pogojev, dokazovanja sposobnosti oz. podanih izjav v
skladu s pogoji za ugotavljanje sposobnosti v postopku oddaje javnega naročila »Vzdrževanje
in urejanje javne razsvetljave na območju Občine Dol pri Ljubljani do 30.6.2023« pooblaščamo
naročnika, Občino Dol pri Ljubljani, da pridobi vse potrebne podatke iz uradnih evidence, in
sicer:
a) Dokazila oz. podatke, ki se nanašajo na nas kot ponudnika, partnerja oz. podizvajalca
(pravno osebo)
POLNA FIRMA:
SEDEŽ:
MATIČNA ŠTEVILKA:
DAVČNA ŠTEVILKA:
b) Dokazila oz. podatke, ki se nanašajo na naše (ponudnikove, partnerjeve oz.
podizvajalčeve) zakonite zastopnike (navesti vse fizične osebe, ki so pooblaščene za
zastopanje, odločanje ali nadzor nad ponudnikom)
IME IN PRIIMEK:
EMŠO:
NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA
PREBIVALIŠČA:
DRŽAVLJANSTVO:

Datum: _____________

Žig in podpis ponudnika / zastopnika
____________________

(Obrazec izpolnijo vsi partnerji v skupni ponudbi in podizvajalci.)

