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Priloga št. 5:  
 

PRIJAVNI OBRAZEC - »EUROBASKET 2013« 

 

I. Podatki o ponudniku (prijavitelju) 

 

a) Osnovni podatki: 

Naziv prijavitelja:  

Naslov oz. sedež:  

Tel./GSM:  Spletna stran:  

ID za DDV/Davčna številka:  

Matična številka  

Številka TRR računa:  

Ime banke :  

 

b) Podatki o odgovorni osebi: 

Ime in priimek:  

Funkcija:    

Tel./GSM:  e-mail:  

 

c) Podatki o kontaktni osebi (v kolikor to ni odgovorna oseba): 

Ime in priimek:  

Funkcija:    

Tel./GSM:  e-mail:  

 

II. Višina ponujenega nadomestila (brez DDV):  ________________  EUR  

                                        (izhodiščna cena je minimalno 2.000 EUR neto) 

 

III. Obvezne priloge in dokazila 

 

Obvezne priloge in dokazila za izpolnitev pozivnih pogojev: 

o izpisek iz sodnega registra v katerem je ponudnik vpisan, ki ni starejši od 8 dni glede 

na dan oddaje ponudbe (za pravne osebe) oz. izpisek iz uradne evidence v katerem je 

ponudnik vpisan, ki ni starejši od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe (za samostojne 

podjetnike posameznike); 

o potrdilo Davčnega urada Republike Slovenije o plačanih davkih in prispevkih, ki ni 

starejše od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe; 

o dokazilo o finančni sposobnosti BON 1 (ali BON 1/P) s podatki in kazalniki za leto 

2012 (za pravne osebe) oz. BON 1/SP s podatki in kazalniki za leto 2012 (za 

samostojne podjetnike posameznike);  
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o program spremljevalnih aktivnosti (minimalne vsebine so opredeljene v Prilogi št.4 

dokumentacije); 

o dokazilo o vplačani varščini za resnost ponudbe; 

o seznam jedi in pijač za vsako prizorišče posebej s cenikom (seznam ponudbe uradnih 

dobaviteljev definarane v Prilogi št.2 in druge ponudbe za posamezno prizorišče). 
 

 IV. Izjava 

 

S podpisom prijavnice izjavljamo: 

 

o da nismo v postopku prisilne poravnave niti v postopku prisilnega prenehanja ter, da 

proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije, stečajnega postopka ali za 

začetek postopka prisilne poravnave;  

o da v zadnjih šestih mesecih poslovanja nismo imeli blokiranih računov;  

o da pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podajali 

zavajajoče razlage ali teh informacij namerno nismo zagotovili; 

o da se strinjamo s priporočeno prodajno ceno izdelkov dobaviteljev, ki je specificirana 

v Prilogi št.2 dokumentacije ter da bomo za cene gostinske ponudbe, ki ni točno 

opredeljena, pridobili predhodno soglasje MOK; 

o da bomo jedi pripravljali strokovno in skladno z pozivno dokumentacijo, z obzirom na 

omejitve in zahteve pri postrežbi različnih vrst hrane in pijače, ki so definirane v 

Prilogi št.2 dokumentacije; 

o da bomo osnovne surovine in izdelke, ki jih potrebujemo za opravljanje gostinskih 

storitev kupovali pri dobaviteljih navedenih v Prilogi št. 2, če pri svojem delu 

uporabljamo druge sestavine, ki jih dovoljeni uradni dobavitelji ne morejo zagotoviti, 

bomo uporabljali osnovne surovine in izdelke, ki jih predpiše MOK oz. poda k uporabi 

le teh soglasje; 

o da bomo upoštevali zahteve glede prostorskih razporeditev in okvirnega minimalnega 

števila predpisanih prodajnih mest, ki so razvidne iz Priloge št. 1 dokumentacije; 

o da bomo v času opravljanja gostinskih storitev v sklopu prvenstva EuroBasket2013 

ravnali v skladu z načeli okolju prijaznega ravnanja, zagotovili ločeno zbiranje in 

odlaganje odpadkov tako pri pripravi kot tudi predpripravi jedi in pijače; 

o da bomo uporabljali servirni inventar, ki je usklajen z MOK; 

o da bomo poskrbeli za uniforme oziroma opravo osebja, ki bo v skladu z zahtevami 

MOK; 

o da bomo poskrbeli, da bo osebje primerno izobraženo oziroma poučeno o Evropskem 

prvenstvu v košarki 2013; 

o da bomo upoštevali vse v Sloveniji veljavne zakonodajne higienske standarde (haccp 

itd.); 

o da bomo ponujali tudi izbor ribjih jedi, katerih dobavitelja izberemo sami; 

o da bomo organizirali in izvedli minimalne spremljevalne aktivnosti, ki so opredeljene 

v Prilogi št.4 dokumentacije; 

o da smo seznanjeni z vsemi določili in pogoji javnega poziva, da se z njimi strinjamo in 

jih sprejemamo, da smo jih razumeli ter da soglašamo, da so sestavni del prijave; 

o da smo prijavo pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v javnem 

pozivu. 

 

V__________________, dne____________________ 

 

       Podpis in žig odgovorne osebe prijavitelja: 

 

       _____________________ 
 


