Razpisni obrazec 1
PODATKI O PONUDNIKU
(izpolniti prazna polja)
Na podlagi postopka za oddajo javnega naročila št. V_05/12/S za »Vzdrţevanje namakalnih
sistemov za leto 2012«, vam v nadaljevanju posredujemo naslednje podatke:
1.

polni naziv ponudnika

2.

naslov ponudnika in pošta

3.

registrirani zastopniki in prokuristi

3.1
3.2
3.3
4.

podpisnik ponudbe in pogodbe

5.

kontaktna oseba

6.

telefon

7.

fax

8.

elektronski naslov

9.

matična številka

10.
11.
11.1
11.2
11.3

davčna številka
številka transakcijskega računa –
ponudnik navede vse račune

SKUPNA PONUDBA S PARTNERJI
Pri javnem naročilu bomo sodelovali z naslednjimi partnerji:
Naziv partnerja
1.
2.
3.
POSLOVNI PODATKI PARTNERJA IZ SKUPNE PONUDBE:
Popolna firma ponudnika: ________________________
Naslov: ______________________________
Identifikacijska številka: SI __________________
Matična številka:__________________
Številka transakcijskega računa: __________________
Telefon:__________________
Telefaks: ___________________
Elektronska pošta: _____________________

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV
Pri javnem naročilu bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:
Naziv podizvajalca
1.
2.
3.

Datum: _________________

Ţig:

______________________________
(podpis pooblaščene osebe)

Razpisni obrazec 2
Izjava o izpolnjevanju osnovne sposobnosti
Ponudnik:____________________________________________________ izjavljamo,
da izpolnjujemo naslednje pogoje:
 da ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42.
člena ZJN-2;
 da zoper ponudnika ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali
za začetek postopka prisilne poravnave, da ni v postopku prisilne poravnave ali v
postopku prisilnega prenehanja, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v katerem koli podobnem poloţaju;
 da ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z
negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2;
 da član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja
finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in o prisilnem prenehanju, kadarkoli
v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja ni bil
druţbenik z lastniškim deleţem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deleţem
večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik
subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali
postopek prisilnega prenehanja;
 da ponudnik na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in davkov v skladu z
zakonskimi določbami drţave, v kateri ima sedeţ, ali določbami drţave naročnika;
 da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena
ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh
informacij ni zagotovil;
 da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli drţavi obsojen za prestopek v zvezi
z njegovim poklicnim ravnanjem;
 da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
v skladu s predpisi drţave članice, v kateri je registrirana dejavnost, na podlagi vpisa v
Poslovni register / Sodni register, pod vloţno št. ____________________ .
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo izvajalec zahteval, pripravljeni dokazati s
predloţitvijo ustreznih potrdil. Hkrati izrecno pooblaščamo izvajalca Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov RS, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, da lahko na podlagi ZJN-2 pridobi
osebne podatke v zvezi z izpolnjevanjem zgoraj navedenih pogojev.

Datum: _________________

Ţig:

______________________________
(podpis pooblaščene osebe)

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE
ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani _________________________ (ime in priimek), pooblaščena oseba pravne
osebe_______________________________________________ pooblaščam Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov RS, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje
javnega naročila z oznako V_05/12/S, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske
evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:
EMŠO
Datum rojstva
Kraj rojstva
Drţava rojstva
Naslov stalnega prebivališča
Drţavljanstvo

Datum: ________________

Podpis pooblastitelja: _________________________

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE
ZA PRAVNE OSEBE

Pravna oseba
____________________________________ pooblašča Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov RS, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje
javnega naročila z oznako V_05/12/S, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske
evidence.

PODATKI O PRAVNI OSEBI:

Polno ime pravne osebe
Sedeţ pravne osebe (naslov)
Občina sedeţa pravne osebe
Številka vpisa v sodni register
Matična številka pravne osebe
Davčna številka pravne osebe

.

Datum: _________________

Ţig:

______________________________
(podpis pooblaščene osebe)

Razpisni obrazec 3

Izjava o izpolnjevanju ekonomske in finančne sposobnosti
ponudnik _______________________________________ izjavljam:


da nudimo najmanj 30-dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem, ko naročnik prejme
pravilno izstavljen račun z obveznimi prilogami,



da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja,

Datum: _________________

Ţig:

______________________________
(podpis pooblaščene osebe)

Razpisni obrazec 4

Izjava o finančnem zavarovanju
ponudnik _______________________________________ izjavljam:


da za resnost ponudbe prilagamo izpolnjeno, podpisano in ţigosano menično izjavo v
vrednosti 5.000 EUR ter podpisano in ţigosano bianco menico, ki ostane v veljavi še 120
dni od roka za oddajo ponudb,



da bomo, v kolikor bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, izvajalcu predloţili menico in
menično izjavo naslovljeno na naročnika kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in sicer hkrati s podpisanimi izvodi pogodbe oziroma najkasneje v osmih (8)
delovnih dneh po podpisu pogodbe, v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti v EUR z
DDV za vsak posamezni sklop, ki ostane v veljavi še 30 dni od po prenehanju pogodbe;

.

Priloga:
izpolnjena, podpisana in ţigosana menična izjava v višini 5.000 EUR za resnost
ponudbe in
podpisana in ţigosana bianco menica

Datum: _________________

Ţig:

______________________________
(podpis pooblaščene osebe)

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Ponudnik:

(firma in sedeţ druţbe oziroma samostojnega podjetnika)
Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam izvajalca Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, da lahko podpisano in ţigosano bianco menico, ki je bila
izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe, za javno naročilo »Vzdrţevanje namakalnih sistemov za
leto 2012/13«, z oznako V_05/12/S, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetno
javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek 5.000 EUR.
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, takoj ko
dospe, v gotovini.
Menični znesek se nakaţe na račun izvajalca Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije,
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana št. SI56 0110 0603 0960 677, odprt pri Banki Slovenije. Ponudnik
izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje.
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM izvajalca Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije,
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, da predloţi menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo
take menice.
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih
mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in
pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum: _________________

Ţig:

______________________________
(podpis pooblaščene osebe)

Razpisni obrazec 5

REFERENČNO POTRDILO

ZA DOBRO IZVEDBO DEL

Naročnik referenčnega posla:
____________________________________________________________________________
potrjuje, da je pogodbeno sodeloval s ponudnikom:
____________________________________________________________________________

ki je zanj dobavil (kratek opis storitve):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

v obdobju od ________________ do ______________.

Vrednost posla, ki jo je opravil ponudnik je bila _______________ EUR (z DDV).
Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
_________________________________ ,
tel.: ______________________________ , e - pošta: _____________________________

S podpisom tega potrdila zagotavljamo, da nam je ponudnik opravil storitve v zgoraj navedenem
obsegu. Storitve so v celoti ustrezale naročnikovim zahtevam. Storitev je bila v celoti
zaključena, naročnik je storitev prevzel, pogodba ni bila prekinjena in ni bilo unovčeno finančno
ali drugo zavarovanje. Storitve so bile opravljene po predpisih stroke.

Datum: _________________

Ţig:

______________________________
(podpis pooblaščene osebe)

Razpisni obrazec 6
Ponudbeni predračun

Sklop 1: NS Arnovo Selo
Zap.
Št.
1.
2.
3.

Opis del
zagon namakalnega sistema
pregledi zasunov in hidrantov
polnjenje in odzračevanje cevovoda

Enota
kos
kos
m´

Količina
1,00
22,00
5.500,00

Cena brez DDV /
enoto

Znesek
(cena x
količina)

SKUPAJ brez DDV:
DDV:
SKUPAJ z DDV:

Datum: _________________

Ţig:

______________________________
(podpis pooblaščene osebe)

Razpisni obrazec 6
Ponudbeni predračun

Sklop 2: NS Formin Zamušani

Zap.
Št. Opis del
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Enota

pregledi in redno vzdrževanje črpališča

Količina

kos

1,00

pregledi in redno vzdrževanje vozlišč,
odvzemnih jaškov, blatnikov in zračnikov kos
pregledi zasunov in hidrantov
kos

50,00
50,00

vzdrževanje cevovodov - odprtih
(mostovi):

m´

180,00

praznjenje namakalnega sistema konzerviranje črpališča

kos

1,00

odstranjevanje mulja iz usedalnikov in
filtrov

kos

4,00

vzdrževanje električne opreme črpališča

kos

1,00

zimska zaščita črpalk in elektro omar

Kos

1,00

Cena brez DDV /
enoto

Znesek
(cena x
količina)

7.
8.
SKUPAJ brez DDV:
DDV:
SKUPAJ z DDV:

Datum: _________________

Ţig:

______________________________
(podpis pooblaščene osebe)

Razpisni obrazec 6
Ponudbeni predračun

Sklop 3: NS Gajevci
Zap.
Št. Opis del
1.
pregledi in redno vzdrževanje črpališča
2.
pregledi in redno vzdrževanje vozlišč,
odvzemnih jaškov, blatnikov in zračnikov
3.
pregledi zasunov in hidrantov
4.
polnjenje in odzračevanje cevovoda
5.
praznjenje namakalnega sistema konzerviranje črpališča
6.
odstranjevanje mulja iz usedalnikov in
filtrov

Enota
kos

Količina
1,00

kos
kos
m´

10,00
1,00
215,00

kos

1,00

kos

1,00

Cena brez DDV /
enoto

Znesek
(cena x
količina)

SKUPAJ brez DDV:
DDV:
SKUPAJ z DDV:

Datum: _________________

Ţig:

______________________________
(podpis pooblaščene osebe)

Razpisni obrazec 6
Ponudbeni predračun

Sklop 4: NS Kalce Naklo
Zap.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opis del
sanacija pokrovov
košnja trave

Enota
kos
m2

Količina
10,00
300,00

praznjenje namakalnega sistema konzerviranje črpališča

kos

1,00

odstranjevanje mulja iz usedalnikov in
filtrov
vzdrževanje električne opreme črpališča
zimska zaščita črpalk in elektro omar
sanacija hidrantov

kos
kos
kos
kos

2,00
1,00
1,00
4,00

Cena brez DDV /
enoto

Znesek
(cena x
količina)

SKUPAJ brez DDV:
DDV:
SKUPAJ z DDV:

Datum: _________________

Ţig:

______________________________
(podpis pooblaščene osebe)

Razpisni obrazec 6
Ponudbeni predračun

Sklop 5: NS Miklavž
Zap.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.

Opis del
pregledi in redno vzdrževanje črpališča
pregledi zasunov in hidrantov

Enota
kos
kos

Količina
1,00
10,00

vzdrževanje cevovodov - odprtih
(mostovi):
polnjenje in odzračevanje cevovoda

m´
m´

110,00
2.540,00

praznjenje namakalnega sistema konzerviranje črpališča

kos

1,00

meritve katodne zaščite
zimska zaščita črpalk in elektro omar

meritev
kos

1,00
1,00

Cena brez DDV /
enoto

Znesek
(cena x
količina)

6.
7.

SKUPAJ brez DDV:
DDV:
SKUPAJ z DDV:

Datum: _________________

Ţig:

______________________________
(podpis pooblaščene osebe)

Razpisni obrazec 6
Ponudbeni predračun

Sklop 6: NS Ormož Osluševci
Zap.
Št. Opis del
1.
pregledi in redno vzdrževanje črpališča
2.
3.
4.
5.
6.

pregledi in redno vzdrževanje vozlišč,
odvzemnih jaškov, blatnikov in zračnikov
pregledi zasunov in hidrantov
košnja trave
polnjenje in odzračevanje cevovoda
praznjenje namakalnega sistema konzerviranje črpališča

Enota
kos

Količina
1,00

kos

33,00

kos
m2
m´

110,00
1.000,00
13.011,00

kos

1,00

7.

odstranjevanje mulja iz usedalnikov in
filtrov

kos

1,00

8.
9.
10.
11.

meritve katodne zaščite
vzdrževanje električne opreme črpališča
vzdrževanje TP in VN voda
zimska zaščita črpalk in elektro omar

meritev
kos
kos
kos

1,00
1,00
1,00
1,00

Cena brez DDV /
enoto

Znesek
(cena x
količina)

SKUPAJ brez DDV:
DDV:
SKUPAJ z DDV:

Datum: _________________

Ţig:

______________________________
(podpis pooblaščene osebe)

Razpisni obrazec 6
Ponudbeni predračun

Sklop 7: NS Obala - skupaj
Zap.
Št.
1.
2.
3.

Opis del
pregledi in redno vzdrževanje črpališča
košnja trave
zimska zaščita črpalk in elektro omar

Enota
kos
m2
kos

Količina
5,00
34.138,00
1,00

Cena brez DDV /
enoto

Znesek
(cena x
količina)

SKUPAJ brez DDV:
DDV:
SKUPAJ z DDV:

Datum: _________________

Ţig:

______________________________
(podpis pooblaščene osebe)

Razpisni obrazec 6
Ponudbeni predračun
Sklop 8: NS Vogršček

Zap.
Št.
Opis del
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Enota

Košnja trave - okoli Črpališč Renče, Šempas in
Črniče, odvzemnih objektov, zračnikov,
stebričkov katodne zaščite, blatnikov in
m2
zasunov
Pregledi in redno vzdrževanje črpališč in
drugih objektov, namenjenih za odvzem in
dovod vode do črpališč (Renče, Šempas ter
kos
Črniče) ter dovod do namakalnih polj
Pregledi in zagotavljanje rednega delovanja
vozlišč, odvzemnih jaškov, blatnikov in
kos
zračnikov
Pregledi zasunov ter hidrantov - ugotavljanje
eventualnih poškodb in odprava poškodb na
hidrantih in zasunih (zamenjave tesnil,
zagozd, elementov hidrantov, podmazovanje
gibajočih delov hidrantov in zasunov),
vključno z rezervnimi deli za hidrante in
zasune (tesnila, klinaste zagozde, betonske
cevi za jaške, pokrovi za jaške, obešanke) ter
cevnimi elementi (adora spojke za AC, T kosi,
kos
loki, zaporni kosi, vijaki, itd.)
Vzdrževanje cevovodov – odprtih
kos
(vzdrževanje mostni konstrukcij)
Praznjenje namakalnega sistema in
konzerviranje črpališč (popolna izpraznitev
namakalnega sistema v času nizkih
kos
temperatur)
Meritve katodne zaščite (vključno s popravili
sistema zaščite in rezervnimi deli) - Pregledi
stalnih merilnih mest (SMM) katodne zaščite
ob trasi glavnega razvoda ter mesečno
beleženje vrednosti usmernikov katodne
zaščite na lokacijah Črpališče Renče, OJ
Praprotno ter SJ Farma Okroglica; pregledi
meritev
skupaj z zunanjim izvajalcem
Vzdrževanje električne opreme črpališč kos
vključno s trafo postajami
Pregled terena vzdolž glavnega razvoda ter
energetskega in signalnega kabla
(ugotavljanje posedkov terena, erozijskih
pojavov, stanje zarasti, obnove sadovnjakov
in stanje kmetijskega zemljišča) :

Cena brez DDV /
enoto

Količina

7.200

3
120

1.200
3

19

1
3

0,00
9.1.

- tehnični sodelavec

ur

Znesek
(cena x
količina)

142,00

0,00

9.2

- strokovni sodelavec

10.

Nočna dežurstva v črpališčih Šempas in Renče
v času konice namakalnega obdobja, zaradi
kontrole, nastavitev in eventuelnih
intervencij med obratovanjem centrifugalnih
črpalk:

ur

52,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.1. - tehnični sodelavec

10.2. - strokovni sodelavec
11.

ur

89,00

ur

45,00

Krmiljenje sistema v času konic, kontrola
tlaka in pretoka količine vode v posamezne
podsisteme:

11.1. - tehnični sodelavec

11.2

- strokovni sodelavec

12.

Nepredvidena dela, odzivi in intervencije na
poziv uporabnikov sistema okvare,puščanja
vode, javljanje in obveščanje o poškodbah,
ugotavljanje in odprava poškodb ob
vremenskih ujmah

ur

108,00

ur

59,00

12.1. - tehnični sodelavec

12.2. - strokovni sodelavec

ur

128,00

ur

34,00
SKUPAJ brez DDV:
DDV:
SKUPAJ z DDV:

Datum: _________________

Ţig:

______________________________
(podpis pooblaščene osebe)

Priloga 1 k Razpisnemu obrazcu 6: Cenik rezervnih delov

Blago
FF kos 80/200
FF kos 80/300
FF kos 80/400
FF kos 80/500
FF kos 80/600
FF kos 80/700
FF kos 80/800
FF kos 80/900
FF kos 80/1000
T kos 80/80
T kos 100/80
T kos 125/80
T kos 150/80
T kos 200/80
T kos 250/80
spojka zobata 90
spojka zobata 110
spojka univerzalna 80 EN. GF
spojka univerzalna 100 EN. GF
var. prirobnica 80/16
var. prirobnica 100/16
var podaljšek 3
vijak 16*65
matica M-16
vijak 18*70
matica M-18
tesnilo gumi 80
tesnilo gumi 100
tesnilo gumi 125
tesnilo gumi 150
tesnilo gumi 200
tesnilo gumi 250
hidrant

Količina
Cena brez DDV
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
Skupaj brez DDV:
DDV:
Skupaj z DDV:

Cene so fiksne in so veljavne ves čas trajanja pogodbe.

Datum: _________________

Ţig:

______________________________
(podpis pooblaščene osebe)

Razpisni obrazec 7

Izjava o neposrednih plačilih podizvajalcem podizvajalca
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora obvezno izpolniti Razpisni obrazec 7

Ponudnik oz. podizvajalec
Naziv in sedeţ
Podizvajalec podizvajalca
Naziv in sedeţ
ID št. za DDV ali davčna
številka
Matična številka
Poslovni račun
Zakoniti zastopnik
Dela, ki jih prevzema
podizvajalec podizvajalca
Vrednost del, ki jih
prevzema podizvajalec
podizvajalca

Vrednost
del brez
DDV

Vrednost
del z DDV

Odstotek del, ki jih
prevzema podizvajalec
podizvajalca
Kraj izvedbe del
Rok izvedbe del

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalčevega podizvajalca potrjujem, da pri izvedbi javnega
naročila za »Vzdrţevanje namakalnih sistemov za leto 2012«, št. V_05/12/S, sodelujemo kot podizvajalci
podizvajalca (ponudnika). Soglašamo, da naročnik za delo, ki smo ga opravili pri izvedbi predmetnega
javnega naročila, plača neposredno na naš transakcijski račun in v znesku, navedenem v zgornji tabeli, in
sicer na podlagi računa, ki ga izvajalcu izstavi podizvajalec (ponudnik).

Ponudnik oz. podizvajalec

Podizvajalec podizvajalca

V_______________ , dne

V________________ , dne

Ime in priimek:

Ime in priimek:

Ţig in podpis:

Ţig in podpis:
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Izjava o sprejemanju vseh pogojev razpisne dokumentacije
ponudnik _______________________________________ izjavljam:



da je veljavnost naše ponudbe še 120 dni po skrajnem roku za predloţitev ponudb,



da prilagamo ponudbi parafiran, podpisan in oţigosan Vzorec pogodbe,



da s podpisom tega obrazca potrjujemo, da smo skrbno preučili celotno razpisno
dokumentacijo, da njeno besedilo v celoti razumemo, vse morebitne nejasnosti pa so
odpravljene z izvajalčevimi odgovori na vprašanja,



da podpisujemo ponudbo kot celoto in se v celoti strinjamo z razpisnimi pogoji,



da vse izjave podpisujemo pod kazensko in materialno odgovornostjo,



da smo v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti potrebne za izvedbo
predmetnega javnega naročila,



da bomo začeli z delom takoj po podpisu pogodbe in pri tem upoštevali vse veljavne
predpise, ki urejajo področje vzdrţevanja namakalnih sistemov,



da bomo ves čas izvajanja javnega naročila sodelovali z melioracijsko skupnostjo, ki je
ustanovljena za območje namakalnega sistema, razen v primeru, da na območju ni
ustanovljena melioracijska skupnost,



da bomo vsa dela, ki so predmet javnega naročila, izvedli strokovno, kvalitetno in po pravilih
stroke,



da se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik v osmih
(8) dneh od prejema poziva izvajalca, le temu posredovali podatke o:
-

-

svojih ustanoviteljih, druţbenikih, vključno s tihimi druţbeniki, delničarjih, komanditistih
ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deleţih navedenih oseb;
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
druţbe, šteje, da so z njim povezane druţbe.

Datum: _________________

Ţig:

______________________________
(podpis pooblaščene osebe)
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OVOJNICA
Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek!
Pošiljatelj (vlagatelj):

Prejem vloge (izpolni prejemnik):

Naziv:

Datum in ura:

Naslov:

Zaporedna št.:
Podpis osebe,
ki je sprejela
pošto:

Prijava
Sprememba
Umik
Javno naročilo: V_05/12/S

Oznaka JN:

Prejemnik :

»Vzdrţevanje namakalnih sistemov
za leto 2012«

Rok za oddajo:

Ţig:

21.6.2012 do 09:00 ure

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Dunajska 58
1000 Ljubljana

NE ODPIRAJ !

