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Predmet javnega naročila

Dobava trdih diskov za razširitev strežniških diskovnih
polj ter druge računalniške opreme za INZ in Portal
Slovensko zgodovinopisje 2-2015.

Obrazec P-2 Prijava je sestavljena iz dveh točk:
1. Splošnih podatkov o udeležencih. V prvi točki obrazca P-2 Prijava so navedeni splošni
podatki o ponudniku in ostalih udeležencih. Ta del obrazca izpolni ponudnik, ki nastopa
samostojno v svojem imenu oz. pooblaščeni predstavnik poslovodečega ponudnika v imenu
vseh udeležencev, če gre za skupni posel.
2. Podatki in zaveze posameznih udeležencev. Druga točka obrazca P-2 Prijava, ki ga
ponudnik, če nastopa samostojno, izpolni zase, v primeru skupne ponudbe pa ga zase
izpolni vsak od udeležencev, podpiše pa ga pooblaščeni predstavnik udeleženca, kateri
podatki se izpolnjujejo v tej točki.
Npr. v primeru dveh partnerjev prvo točko izpolni poslovodeči partner, vsak od partnerjev pa
izpolni in priloži drugo točko obrazca zase, v primeru treh partnerjev drugo točko obrazca izpolnijo
in priložijo zase vsi trije itn., pri čemer s podpisom vsak partner jamči za izpolnjevanje tistih
pogojev v celoti, ki so od njega izrecno zahtevani, ter za tiste pogoje v delu, v kakršnem s svojo
udeležbo prispeva k izpolnitvi katerega izmed preostalih zahtevanih pogojev.
1. SKUPNI PODATKI O UDELEŽENCIH
1.1 UDELEŽENCI
Firma in naslov

Država sedeža

Ponudnik/
Poslovodeči
partner
Partner
Partner
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1.2 KONTAKTNA OSEBA
Šteje se, da je bilo kakršnokoli sporočilo v zvezi s predmetnim javnim naročilom pravilno
naslovljeno na ponudnika, če je bilo poslano na kateregakoli od vpisanih kontaktnih podatkov.
Ime in priimek
Organizacija in
sedež
Telefon
E-pošta
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2. PODATKI IN ZAVEZE POSAMEZNIH UDELEŽENCEV
V primeru partnerske ponudbe mora izpolniti točko 2. vsak izmed partnerjev.
2.1 REGISTRACIJA IN DEJAVNOSTI
Registrski podatki
Popolna firma
Matična številka
ID št. za DDV
Pristojni
finančni urad
Številka

Datum

Registrsko sodišče

Prva registracija
Zadnja
sprememba

2.2 NASTOPANJE S PODIZVAJALCI
Ponudnik nastopa s podizvajalci (izberite ustrezen odgovor)
DA
NE
Ponudnik oz. udeleženec v skupnem poslu, ki nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od
podizvajalcev predložiti izpolnjen in podpisan obrazec P-6 »Podatki o podizvajalcih in soglasje za
neposredna plačila«, v katerega mora navesti vse zahtevane podatke.
Ponudniku oz. udeležencu v skupnem poslu, ki nastopa brez podizvajalcev, ni potrebno predložiti
obrazca P-6 »Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila«.
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2.3 IZJAVA
Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis za javno
naročilo izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za
navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo. Če bo naša ponudba sprejeta bomo predložili
vsa zahtevana zavarovanja posla.
Zavedamo se, da nas bo naročnik izločil iz nadaljnjih poslov:
-

če bomo podali neresnične podatke,

-

če na naročnikov poziv ne bomo v roku predložili zahtevanih dokazov za izpolnjevanje
pogojev, če ne bomo odpravili morebitne formalno nepopolne ponudbe, oziroma če ne
bomo predložili finančnih zavarovanj posla ali kako drugače naročniku onemogočili, da na
podlagi veljavne izbire z nami sklene pogodbo,

-

če bomo kršili določbe pogodb, sklenjenih v poslih na podlagi te prijave.

Izjavljam, da:
-

za ta posel ne sodelujemo v nobeni drugi ponudbi ne kot samostojni ponudnik ne kot
partner pri skupnem poslu. Zavedamo se, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi,
ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih
nastopa. Take ponudbe bodo označene kot nepravilne;

-

so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični - za podane podatke in njihovo
resničnost prevzemamo popolno odgovornost;

-

ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu,
navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo;

-

v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni;

-

lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne državne
organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika
pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni
dokumentaciji postavljenih pogojev;

-

razpolagamo s pooblastili naročniku za pridobitev osebnih podatkov, izdanih s strani oseb,
ki so prijavljene v tem poslu in smo jih za potrebe izvedbe predmetnega javnega naročila
pripravljeni izročiti naročniku;

-

bomo naročnika takoj pisno obvestili o morebitnih spremembah zgoraj navedenih okoliščin,
ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega se prijavljamo.
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S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujem tudi izpolnjevanje
spodnjih pogojev:
o

ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku
42. člena ZJN-2;

o

ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z
negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oz. 81.a člena ZJNVETPS oz. 73.
člena ZJNPOV, ki jo vodi Ministrstvo za finance;

o

ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v
kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih,
neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v
zvezi s plačili davkov

o

ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega
naročila;

o

ponudnik ni podal neresničnih ali zavajajočih podatkov v ponudbi, ki bi lahko
vplivali na naročnikovo odločitev o izbiri;

o

dajemo soglasje, da lahko naročnik v primeru ugotovitve računskih napak v
ponudbi le-te odpravi tako, da za pravilno vzame osnovo ter popravi seštevek,
zmnožek ipd.;

o

dajemo pooblastilo, da iz uradnih evidenc, za potrebe tega javnega razpisa,
pridobi potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj nevednih
pogojev;

o

veljavnost naše ponudbe je 90 dni od roka za predložitev ponudb;

o

s podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.

Podpisnik v imenu udeleženca:

V/na

, dne

Ime in priimek:
Podpis in žig:
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