Dom starejših občanov
Polde Eberl-Jamski, Izlake

8 IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA
(samostojni ponudnik, ponudnik v skupni ponudbi, podizvajalec, subjekt, katerih zmogljivosti namerava
uporabiti ponudnik)
Naziv gospodarskega subjekta: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
1. V zvezi z izpolnjevanjem pogoja za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti
izjavljamo (ustrezno obkrožiti in pod točko a) dopisati):
a. da smo, registrirani za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in sicer:
ŠIFRA dejavnosti

NAZIV dejavnosti

b. imamo status kmeta;
Kot dokazilo prilagamo:

a) odločbo o statusu kmeta
b) izpis iz registra kmetijskih gospodarstev

2. V zvezi z izpolnjevanjem pogoja glede ekonomskega in finančnega položaja izjavljamo:
a. da v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo dokazila nismo imeli nobenega transakcijskega računa
blokiranega več kot 30 zaporednih dni;
b. da nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem pravilno izstavljenega računa. Cene iz
ponudbenega predračuna so fiksne in se ne morejo spremeniti. Naročniku bomo izdajali mesečni
(zbirni) e-račun za dobavljeno blago v preteklem mesecu
c. da zagotavljamo predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menice
in menične izjave s pooblastilom v višini 10 % od skupne vrednosti z DDV za posamezen sklop ali več
sklopov, v primeru, da je ocenjena vrednost sklopov (brez DDV), za katere je bil ponudnik izbran.
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3. V zvezi z izpolnjevanjem pogoja glede tehnične in strokovne sposobnosti izjavljamo:
a. da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za izvedbo javnega
naročila. To pomeni, da bo imel na razpolago zadostne kadrovske in tehnične zmogljivosti za nemoteno
zagotavljanje izvedbe razpisanega predmeta naročila v rokih, pod pogoji in na način kot je to navedeno
v razpisni dokumentaciji, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik.
b. da zagotavljamo:
1.

dobavo živil, ki jih ponujamo v ponudbi, skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije;

2.

da ponujeni artikel ustreza opisu iz ponudbenega predračuna;

3.

da imamo organiziran nadzor kakovosti in mikrobiološke neoporečnosti ponujenih artiklov v
proizvodnji, skladiščenju in prometu z njimi ter da posluje v skladu z zahtevami HACCP sistema in
veljavnimi predpisi, ki urejajo področje živil in ravnanja z njimi v Republiki Sloveniji;

4.

za živila živalskega izvora, da ponujamo le živila živalskega izvora, ki izhajajo iz objektov, ki so za
izvajanje določene dejavnosti z veljavno odločbo odobreni s strani pristojnega organa;

5.

odvoz embalaže, tako povratne kot nepovratne, katero v okviru možnosti recikliramo ali ponovno
uporabimo;

6.

dostavo blaga v skladišče naročnika razloženo;

7.

da za prevoz živil uporabljamo vozilo primerno za prevoz posamezne vrste živil v skladu z veljavno
zakonodajo;

8.

da med prevozom zagotavljamo ustrezno temperaturo živil glede na vrsto le-teh v skladu z veljavno
zakonodajo tako, da ne pride do prekinitve hladne ali zamrzovalne verige;

9.

da je embalaža za nepredpakirana živila čista in vzdrževana;

10. da je vsako živilo označeno v skladu z veljavnimi predpisi za posamezne skupine oz. vrste živil v
slovenskem jeziku: na embalaži pakiranih živil morajo biti najmanj naslednji podatki: ime proizvoda
/ blagovna znamka, poreklo proizvoda, rok uporabnosti, prostornina ali neto količina; v kolikor živilo
ni predpakirano v končno embalažno enoto, pa mora biti deklaracija na skupni embalaži;
11. da bo ob vsaki dobavi predložena dobavnica, ki vsebuje vsaj naslednje podatke: naziv dobavitelja,
vrsta artikla, količina in enota mere, cena brez DDV na enoto mere, datum dobave;
Gospodarski subjekt kmetovalec zagotavlja v celotnem procesu pridelave, obdelave, skladiščenja in dostave
živil poslovanje skladno z načeli dobre proizvodne oz. kmetijske prakse.
4. V zvezi z izpolnjevanjem drugih pogojev izjavljamo
- da nismo uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2 in 158/2020) in nam ni na podlagi tega člena prepovedano
poslovanje z naročnikom.
Žig
Datum _____________________
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Podpis
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