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Podpisani/Podpisana [ime in priimek podpisnika obrazca]: 

(samo za fizične osebe), ki zastopa 
sebe 

(samo za pravne osebe), ki zastopa naslednjo pravno osebo:  

 

Številka osebne izkaznice ali 
potnega lista:  

 

(v nadaljnjem besedilu: oseba) 

Polno uradno ime: 

Uradna pravna oblika:  

Številka vpisa v sodni register:  

Polni uradni naslov:  

Identifikacijska številka za DDV:  

 

(v nadaljnjem besedilu: oseba) 

 

 

DEL I – PREVZEM OBVEZNOSTI 

Spodaj podpisani ...................................................................................................................................., 

pravni zastopnik .................................................................................................., 

izjavljam, da: 

 sem seznanjen z dokumentacijo natečajnega postopka, zlasti 

o z razpisom natečaja, objavljenem v Uradnem listu Evropske unije, 

o in s pravili natečaja; 

 sprejemam pogoje iz spodaj navedene dokumentacije; 

 se prijavljam na natečaj: 

o kot edini kandidat (1) 

o kot član skupine ........................................... (2) 

 

DEL II – ČASTNA IZJAVA 

1. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV OSEBE 

Izjavljam, da je zgoraj navedena oseba v eni od naslednjih situacij: DA NE 

a) v stečaju, v postopku zaradi insolventnosti ali v postopku likvidacije, njena sredstva 
upravlja upravitelj ali sodišče, ima dogovor z upniki, njene poslovne dejavnosti so 
ustavljene ali je v podobni situaciji, ki nastane zaradi podobnega postopka, 
določenega v nacionalnih zakonih in predpisih; 

  

b) s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo je ugotovljeno, da oseba ne 
izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačevanjem davkov ali prispevkov za socialno varnost 
v skladu s pravom države, v kateri ima sedež, države, v kateri se nahaja javni naročnik, 
ali države, v kateri se naročilo izvaja; 

  

c) s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo je ugotovljeno, da je oseba 
zagrešila hudo kršitev poklicnih pravil, ko je kršila veljavne zakone ali predpise ali 
etične standarde svoje stroke ali ko je ravnala krivdno, pri čemer to ravnanje, če kaže 

 

                                                
1 Neustrezno črtati. 
2 Neustrezno črtati. 
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na naklep ali hudo malomarnost, vpliva na njeno strokovno verodostojnost, med 
drugim zlasti naslednje: 

i) zavajanje z namenom goljufije ali iz malomarnosti pri dajanju informacij, ki se 
zahtevajo zaradi preverjanja odsotnosti razlogov za izključitev ali izpolnjevanja 
meril za izbor ali pri izvajanju naročila; 

  

ii) sklepanje dogovorov z drugimi osebami z namenom izkrivljanja konkurence;   

iii) kršenje pravic intelektualne lastnine;   

iv) poskus vplivanja na postopek odločanja javnega naročnika med postopkom 
dodeljevanja; 

  

v) poskus pridobitve zaupnih informacij, zaradi katerih bi lahko imela neupravičeno 
prednost v postopku dodeljevanja;  

  

d) s pravnomočno sodbo je ugotovljeno, da je oseba kriva:  

i) goljufije v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih 
skupnosti, pripravljene na podlagi Akta Sveta z dne 26. julija 1995; 

  

ii) korupcije, kot je opredeljena v členu 3 Konvencije o boju proti korupciji 
uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic EU, pripravljene na 
podlagi Akta Sveta z dne 26. maja 1997, in v členu 2(1) Okvirnega sklepa 
Sveta 2003/568/PNZ, ter korupcije, kot je opredeljena v zakonskih določbah 
države, v kateri se nahaja javni naročnik, države, v kateri ima oseba sedež, ali 
države, v kateri se naročilo izvaja; 

  

iii) sodelovanja v hudodelski združbi, kot je opredeljeno v členu 2 Okvirnega Sklepa 
Sveta 2008/841/PNZ; 

  

iv) pranja denarja ali financiranja terorizma, kot sta opredeljena v členu 1 
Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta; 

  

v) terorističnih kaznivih dejanj oziroma kaznivih dejanj, povezanih s terorističnimi 
dejavnostmi, kot so opredeljena v členu 1 oziroma 3 Okvirnega sklepa 
Sveta 2002/475/PNZ, ali spodbujanja k storitvi takšnih kaznivih dejanj, pomoči ali 
podpore pri tem ali poskusa storitve takšnih kaznivih dejanj, kot je navedeno v 
členu 4 tega sklepa; 

  

vi) vpletenosti v delo otrok ali drugih oblik trgovine z ljudmi, kot so opredeljene v 
členu 2 Direktive 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta; 

  

e) ugotovljeno je, da je oseba zelo pomanjkljivo izpolnjevala glavne obveznosti pri 
izvajanju naročila, financiranega iz proračuna Unije, kar je povzročilo predčasno 
odpoved naročila ali uporabo pavšalnih odškodnin ali drugih pogodbenih kazni ali kar 
so odredbodajalec, OLAF ali Računsko sodišče razkrili s svojimi pregledi, revizijami ali 
preiskavami;  

  

f) s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo je ugotovljeno, da je oseba 
storila nepravilnost v smislu člena 1(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95; 

  

g) v primeru hude kršitve poklicnih pravil, goljufije, korupcije, drugih kaznivih dejanj, 
zelo pomanjkljivega izpolnjevanja naročila ali nepravilnosti za vložnika veljajo: 

i. dejstva, ugotovljena pri revizijah in preiskavah, ki jih opravi Računsko sodišče ali 
OLAF, ali pri notranji reviziji ali katerem koli drugem preverjanju, reviziji ali 
kontroli, opravljeni pod odgovornostjo odredbodajalca institucije EU, evropskega 
urada ali agencije ali organa EU; 
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ii. nepravnomočne upravne odločbe, ki lahko vključujejo disciplinske ukrepe, ki jih 
sprejme pristojni nadzorni organ, odgovoren za preverjanje, ali se uporabljajo 
standardi poklicne etike; 

iii. sklepi ECB, EIB, Evropskega investicijskega sklada ali mednarodnih organizacij; 

iv. sklepi Komisije v zvezi s kršitvijo pravil Unije o konkurenci ali sklepi nacionalnega 
pristojnega organa v zvezi s kršitvijo prava Unije o konkurenci ali nacionalnega 
konkurenčnega prava ali 

v. sklepi o izključitvi, ki jih izda odredbodajalec institucije EU, evropskega urada ali 
agencije ali organa EU.  

 

2. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV FIZIČNE ALI PRAVNE OSEBE S POOBLASTILI ZA ZASTOPANJE PRAVNE OSEBE, ODLOČANJE 
V NJENEM IMENU ALI NADZOR NAD NJO 

Izjavljam, da je fizična ali pravna oseba, ki je član upravnega, 
vodstvenega ali nadzornega organa zgoraj navedene pravne osebe ali 
ima pooblastila za zastopanje, odločanje ali nadzor v zvezi z zgoraj 
navedeno pravno osebo (to vključuje direktorje družb, člane 
vodstvenih ali nadzornih organov in primere, ko ima ena fizična oseba v 
lasti večino delnic družbe), v eni od naslednjih situacij: 

DA NE Brezpredmetno 

situacija iz zgoraj navedene točke (c) (huda kršitev poklicnih pravil).    

situacija iz zgoraj navedene točke (d) (goljufija, korupcija ali drugo 
kaznivo dejanje).   

 

situacija iz zgoraj navedene točke (e) (velike pomanjkljivosti pri 
izvajanju naročila). 

  
 

situacija iz zgoraj navedene točke (f) (nepravilnosti).    

 

 

 

 

 

3. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV FIZIČNIH ALI PRAVNIH OSEB, KI SO PREVZELE NEOMEJENO ODGOVORNOST ZA DOLGOVE 
PRAVNE OSEBE 

Izjavljam, da je fizična ali pravna oseba, ki prevzame neomejeno 
odgovornost za dolgove zgoraj navedene pravne osebe, v eni od 
naslednjih situacij:  

DA NE Brezpredmetno 

situacija iz zgoraj navedene točke (a) (stečaj).    

situacija iz zgoraj navedene točke (b) (neizpolnjevanje obveznosti 
plačevanja davkov ali prispevkov za socialno varnost).  

 
 

 

4.  RAZLOGI ZA ZAVRNITEV SODELOVANJA V POSTOPKU 

Izjavljam, da je zgoraj navedena oseba: DA NE 

h) izkrivljala konkurenco s predhodnim sodelovanjem pri pripravi dokumentacije za ta 
postopek za oddajo javnega naročila.  
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5.  POPRAVNI UKREPI 

Če deklarant prizna, da je sam ali pravna oseba, ki jo zastopa, ali ena od zgoraj navedenih oseb v kateri 
od opisanih situacij, ki so razlog za izključitev, mora navesti, katere ukrepe je sprejel za odpravo tega 
stanja, in dokazati, da so izvedljivi. Ti ukrepi lahko vključujejo na primer tehnične, organizacijske ali 
kadrovske ukrepe za preprečitev nadaljnjih ponovitev, nadomestilo škode ali plačilo glob. Ustrezna 
dokumentirana dokazila o sprejetih popravnih ukrepih je treba priložiti k tej izjavi. To ne velja za 
situacije iz točke (d) odstavka 1. 

 

Sprejeti ukrepi(3): 

 

 

6. PREDLOŽITEV DOKAZIL NA ZAHTEVO 

Na zahtevo javnega naročnika in v roku, ki ga določi javni naročnik, mora oseba predložiti informacije 
o osebah, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa.  

Predložiti mora tudi naslednja dokazila, ki se nanašajo nanjo in na fizične ali pravne osebe, ki 
prevzemajo neomejeno odgovornost za njene dolgove: 

 Za primere, opisane v točkah (a), (c), (d) in (f), je treba predložiti izpisek iz kazenske 
evidence in sodnega registra novejšega datuma ali, če to ni mogoče, enakovreden 
dokument novejšega datuma, ki ga izda sodni ali upravni organ države sedeža osebe, ki 
dokazuje, da so navedeni pogoji izpolnjeni.  

 Za primere iz točk (a) ali (b) je treba predložiti potrdila novejšega datuma, ki jih izdajo 
pristojni organi ustrezne države. Ti dokumenti morajo dokazovati plačilo davkov in 
prispevkov za socialno varnost, ki jih je oseba dolžna plačevati, vključno z DDV, dohodnino 
(samo fizične osebe), davkom na dohodek pravnih oseb (samo pravne osebe) in prispevki 
za socialno varnost. Če se v zadevni državi kateri koli navedeni dokument ne izdaja, se lahko 
nadomesti z izjavo pod prisego pred sodnim organom ali notarjem ali, če to ni mogoče, s 
slovesno izjavo pred upravnim organom ali usposobljenim strokovnim organom v državi 
sedeža udeleženca. 

Osebi ni treba predložiti dokazil, če so bila že predložena v drugem postopku za oddajo javnega 
naročila.  

Dokumenti morajo biti izdani največ eno leto pred datumom, ko javni naročnik predloži zahtevek 
zanje, ter morajo biti na navedeni datum še vedno veljavni.  

Podpisnik mora izjaviti, da so bila dokazila že predložena, navesti reference postopka, za katerega so 
bila predložena, in potrditi, da se od datuma predložitve navedenih dokazil stanje zadevne osebe ali 
oseb ni spremenilo. 

 

Zgoraj navedeni osebi se lahko zavrne sodelovanje v tem postopku in se ji dodelijo upravne sankcije 
(izključitev ali denarna kazen), če se navedene izjave ali predložene informacije za sodelovanje v tem 
postopku izkažejo za neresnične. 

 

Ime in priimek  

 

Datum  

 

                                                
3 Če ni treba prijaviti nikakršnih ukrepov, navedite kot „brezpredmetno“. 
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Podpis 

 

 

 

 

 

 

NB: vsako stran je treba parafirati. 


