Gimnazija Moste, Ljubljana
Evidenčni postopek, s pogajanji
Dobava šolskih obrokov

II.2 ZAHTEVA, SOGLASJE in IZJAVA PODIZVAJALCEV
Podatki o podizvajalcu:
Naziv / ime
Sedež / Naslov
Poštna številka in
pošta
Kontaktna oseba
Telefon kontaktne
osebe
Davčna številka
Davčni zavezanec
Zakoniti zastopnik
Oseba pooblaščena
za podpis pogodbe
ter funkcija
Transakcijski račun
Banka, pri kateri je
voden račun

da / ne (obkrožite)

Kot podizvajalec pri izvedbi predmetnega javnega naročila v skladu s petim odstavkom
94. člena ZJN-3 zahtevamo/ne zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika.
Kot podizvajalec pri izvedbi predmetnega javnega naročila soglašamo / ne soglašamo,
da naročnik terjatve, ki jih bomo imeli do izbranega ponudnika in ki bodo izhajale iz našega
sodelovanja pri izvedbi predmeta javnega naročila, poravna neposredno na naš
transakcijski račun, naveden v pogodbi med izbranim ponudnikom in podizvajalcem.
Terjatve se bodo poravnale na podlagi izstavljenih računov oziroma poročil, ki jih bo
predhodno potrdil izbrani ponudnik in priložil svojim računom oziroma poročilom naročniku.
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da je izbrani ponudnik
_____________________ v predhodnih postopkih javnega naročanja ves čas pravočasno,
pravilno in v celoti poravnaval vse zapadle obveznosti do podizvajalca.

Datum:

Podpis pooblaščene osebe podizvajalca in žig:
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Dobava šolskih obrokov

II.3 POOBLASTILO ZA PODPIS SKUPNE PONUDBE
Podatki o soponudniku
Naziv / ime
Sedež / Naslov
Poštna številka in
pošta
Kontaktna oseba
Telefon kontaktne
osebe
Davčna številka
Davčni zavezanec
Zakoniti zastopnik
Oseba pooblaščena
za podpis pogodbe
ter funkcija
Transakcijski račun
Banka, pri kateri je
voden račun

da / ne (obkrožite)

Kot soponudnik pri izvedbi predmetnega javnega naročila določamo izbranega ponudnika
.................... za vodilnega partnerja in nosilca posla predmetnega javnega
naročila ter ga pooblaščamo, da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi njeno morebitno
dopolnitev, spremembo, umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v
zvezi s predmetnim javnim naročilom ter da v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega
naročila, podpiše pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Datum:

Podpis pooblaščene osebe soponudnika in žig:

Gimnazija Moste, Ljubljana
Evidenčni postopek, s pogajanji
Dobava šolskih obrokov

II.4 IZJAVA O PREDLOŽITVI ZAVAROVANJA

Ponudnik:
Naziv
Sedež
Ponudnik za izvedbo predmetnega javnega naročila izjavlja, da bo naročniku izročil
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z
DDV v roku 5 dni po sklenitvi pogodbe. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti bo skladno s priloženim vzorcem.

VZOREC
MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENICE
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
I. MENIČNA IZJAVA
V skladu z javnim naročilom ............., objavljenim dne .............. na Portalu javnih
naročil
pod
številko
...........................,
smo
ponudnik
……………………………………………………………… dolžni naročniku ......., priskrbeti zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, torej 10%
od.............. EUR, kar znaša ................... EUR, in sicer za zavarovanje vseh naših
obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o izvedbi javnega naročila ter v dogovorjeni kakovosti,
količini, roku in po dogovorjeni ceni.
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena
storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
V ta namen naročniku izročamo 1 kos bianco menice.
S
podpisom te menične izjave pooblaščamo naročnika ........., da do višine
....................... EUR izpolni bianko menico brez poprejšnjega obvestila;
 da na menico vpiše klavzulo »brez protesta« in izpolni vse ostale sestavine
bianko menice, ki ob izdaji niso bile izpolnjene;
 da menico domicilira pri kateri koli drugi poslovni banki s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki vodi naš transakcijski račun.
II. NALOG ZA PLAČILO MENICE
S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo
naročnika ..........., da menico unovči iz našega dobroimetja na transakcijskem računu št.
……………………………………,
vodenem
pri
poslovni
banki
………………………………………………………………………… oziroma na našem transakcijskem računu
pri kateri koli drugi poslovni banki v Republiki Sloveniji, če na navedenem
transakcijskem računu ni denarnih sredstev do višine meničnega zneska.
S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno pooblaščamo vsako poslovno banko
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski
račun, da iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu izplača menico,
ki jo predloži v plačilo naročnik ......
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1. Izjavljamo, da naročniku .........., menice ni treba protestirati, da se odrekamo vsem
ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom in da bomo naročniku poravnali vso nastalo
škodo zaradi neizvršitve oziroma nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri kateri
koli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.
2. Izjavljamo, da bomo menico, ki jo bo naročnik ................, izpolnil in uporabil za
poplačilo v skladu s pooblastili te izjave in naloga, nadomestili z novo bianko menico.
3. Naročnik ................, mora menice, ki jih ne bo uporabil v zgoraj navedene namene,
vrniti šele po poravnavi vseh naših obveznosti iz zgoraj navedenega javnega naročila.
4. Menična izjava in nalog za plačilo menice se izroči naročniku ............
5. Izjavljamo, da izročene menice v skladu z 138. in 139. členom Zakona o plačilnih
storitvah in sistemih v primeru in pod pogoji določenimi v zakonu vsebujejo:
a. nepreklicno pooblastilo uporabnika imetniku menice, ki je upravičen zahtevati
plačilo na podlagi domicilirane menice v skladu z zakonom, ki ureja menico, da
odredi izvršitev plačilne transakcije v breme plačnikovih sredstev pri plačnikovem
ponudniku plačilnih storitev v skladu z domicilirano menico, in
b. nepreklicno soglasje uporabnika svojemu ponudniku plačilnih storitev, da v breme
uporabnikovih denarnih sredstev izvrši plačilno transakcijo, ki jo odredi imetnik
menice v skladu s 1. točko tega odstavka.
Priloga: 1x menica

Datum:

Podpis pooblaščene osebe ponudnika in žig:

Podpis pooblaščene osebe ponudnika in žig:

Gimnazija Moste, Ljubljana
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Dobava šolskih obrokov

III.1 REFERENČNO POTRDILO

POTRDILO NAROČNIKA
Naziv:
Naslov:
Kontaktna oseba:
Telefon:
Elektronska pošta:
Naziv javnega naročila oziroma predmet
pogodbe:

Pogodbena vrednost v EUR z DDV:
Leto izvajanja:
Izvajalec:
Ocena izvedenega dela izvajalca (obkrožite):
1 - nezadostno
2 - zadostno
3 - dobro
4 - zelo dobro
5 - odlično

Datum:

Žig naročnika:

Podpis naročnika:

