Ljubljana, 18.1.2012
Štev.: JN-NMV002/12-05
Obr. A
Naročnik: GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE
PONUDBA
Na podlagi povabila k oddaji ponudbe št. JN-NMV002/12 z dne 19.10.2012, se prijavljamo in
prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu s povabilom k oddaji ponudbe.

01. Podatki o subjektu
Firma oziroma ime
Zakoniti zastopnik
Davčna številka
Številka transakcijskega računa
Matična številka
Naslov
Številka telefona
Številka faksa
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje
Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Datum

Žig

Podpis ponudnika

Štev.: JN-NMV002/12-05
Obr. B

Ponudnik: ________________________
Naročnik : GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE
IZJAVA
ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila

Izjavljamo:
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku
(Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje
in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov Evropske skupnosti, pranje denarja. Za tovrstna
dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje.
2. Da nam ni bila izrečena stranska kazen na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb
za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/2004 - ZOPOKD-UPB1, 65/2008 - ZOPOKD-B).
3. Da član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik naše družbe, kot ga določa zakon, ki
ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v
dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudbe družbenik z lastniškim deležem večjim od 25
odstotkov ali delničar z lastniškim deležem 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;
4. Da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 45/10, 26/11 in 43/11; ZIntPK) in na dan, ko se izteče rok za
oddajo ponudb, ne bomo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena
ZJN-2 oziroma 81.a člena ZJNVETPS.
5. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
našega poslovanja; da poslovanje ne upravlja sodišče; da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v
katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež.
6. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim
poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega
naročila.
7. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v
skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež.
8. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja
9. Da smo registrirani in posedujemo ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
razpisa in da razpolagamo z ustrezno opremo ter kapacitetami za izvedbo razpisanih del.
10. Da bomo v primeru da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv,
v roku osmih dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih,
vključno s tihimi družbeniki, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih
oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe,
šteje, da so z njim povezane družbe
S podpisom te izjave potrjujemo tudi, da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika
za izvedbo javnega naročila, da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični in da
fotokopije priloženih listin ustrezajo izvirniku, ter da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost
fotokopij prevzemamo popolno odgovornost ter, da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti
pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.
Ta izjava je sestavni del prijave s katero se prijavljamo na javni razpis št. JN-NMV002/12 .
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so vsi navedeni podatki točni in resnični.
Datum

Žig

Podpis ponudnika

Štev.:

JN-NMV002/12-05
Obrazec C

PONUDNIK: ______________________________
PODATKI O USPOSOBLJENOSTI PONUDNIKA

1. REFERENCE IZVAJALCA IN PODIZVAJALCEV:
Navesti do 7 zadnje izvedenih nalog! Izključno vpis projektov dokončanih v zadnjih 3. letih, ki
so relevantne s predmetom naročila. Za sorodne naloge se šteje naloge, ki so npr. dela iz
istega področja, uporaba enakih metod ali modelov, enaka ali podobna vsebina itd. in
presegajo vrednost 10.000,00 EUR (z DDV). Naročnik si pridržuje pravico preveriti reference pri
neodvisnih virih. Potrebno je navesti tudi referenčni naslov, kontaktno oseb (s tel. št) za
preveritev referenc.
Izvajalec je v dosedanjem delu uspešno izvedel naslednje pomembnejše enake ali podobne
naloge in sicer:
REFERENCE IZVAJALCA/PODIZVAJALCA
Zap.
Referenčni
Leto
Kontaktna oseba
št.
Naslov naloge
naslov
izvedbe naročnika, tel.
naloge
številka
1
2
3
4
5
6
7

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so podatki na tem obrazcu resnični.
Datum:
Žig in podpis ponudnika

Štev.:

JN-NMV002/12-05

Obrazec Predračun

Datum:
PONUDNIK

PREDRAČUN
PONUDBENA CENA ZA STORITEV V CELOTI:

CENA NETO (brez DDV)

CENA BRUTO (z DDV)

Izdelava LiDAR-skega
georeferenciranega oblaka
točk in ortofotografij za eno
gorsko območje v zimskem
terminu

V obrazcu se navede skupna cena za izvedbo LiDARskega snemanja in aerofotografiranja z
izdelavo vseh oddajnih rezultatov.

Veljavnost ponudbe do _______________________.

Žig in podpis ponudnika:

