
Priloga 5:  Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in 
sprejemu pogojev iz dokumentacije 

 
Ponudnik: 
 
___________________________________ 
Naziv ponudnika 
 
___________________________________ 
Sedež 

I Z J A V A  
 

ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz 
dokumentacije 

 
 

Izjavljamo,  
 
A. Razlogi za izključitev: izjava podana v ESPD 
 
B. Pogoji za sodelovanje 
 
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti: izjava podana v ESPD 
 
Ekonomski in finančni položaj 
1. Izjavljamo, da v zadnjih treh poslovnih letih imeli povprečni letni promet (čisti letni prihodek 

od prodaje) najmanj 15.000.000 EUR. 
 

2. Izjavljamo, da imamo bonitetno oceno SB5 ali boljšo po modelu AJPES oz enakovredno oceno. 
 

3. Izjavljamo, da v zadnjih šestih mesecih nismo imeli dospelih neporavnanih obveznosti. 
 

4. Izjavljamo, da bomo, naročniku predložiti kopijo zahtevane veljavne zavarovalne 
pogodbe. 
 

Tehnična in strokovna sposobnost 
1. Izjavljamo, da izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo 

ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge 
pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo 
sposobni izvesti razpisana dela.  
 
Izjavljamo, da razpolagamo s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, ki so 
morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del. 
 

2. Za vodjo del gradbeno obrtniških del, ki ima hkrati funkcijo vodje gradnje imenujemo 
______________________________, kateri bo stalno prisoten na gradbišču. 
 
Za vodjo del za področje elektrotehnike imenujemo _________________________________________. 
 
Za vodjo del za področje strojništva imenujemo ______________________________________________. 

 
Vodje del lahko nadomestimo le s pisnim pristankom naročnika in sicer z osebo, ki prav tako 
izpolnjuje pogoje za vodjo del skladno z veljavnim Gradbenim zakonom in ostale zahtevane 
pogoje iz te dokumentacije.  



 
Izjavljamo, da imajo navedene vodje del ustrezne delovne izkušnje za izvedbo predmetnega 
javnega naročila. 
 

3. Izjavljamo, da bomo spoštovali določila Uredbe o pogojih, pod katerimi se lahko pri 
rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali 
napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 60/06).  

 
Upoštevanje okoljskih zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 
51/17 in 64/19). 

 
4. Izjavljamo, da bomo upoštevali temeljne okoljske zahteve Uredbe o zelenem javnem 

naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19). 
 
S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 
 

 da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega 
naročila; 

 da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v 
zadnjih treh letih. 

 
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na Javno naročilo za: 
»Novogradnja Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije«. 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni 
in resnični. 
 
Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. 
potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima 
ponudnik svoj sedež). 
 
 
 
Kraj in datum: 

 PONUDNIK: 
 (ime in priimek zakonitega zastopnika) 

 
 
 


