
Obrazec - 1 »Podatki o ponudniku«  

 
 
 

PODATKI O PONUDNIKU: 
 

Naziv ponudnika:  ______________________________________________________  

Naslov in sedež ponudnika:  ______________________________________________  

Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe):  ____________________________________  

Pooblaščena kontaktna oseba:  ___________________________________________  

Kontakt ponudnika: ______________________________________________________ 

Elektronska pošta:  _____________________________________________________  

Transakcijski račun pri banki:  _____________________________________________  

Davčna številka oz. ID št. za DDV: ________________, matična št.: _______________ 

 
 
 
 
Datum:  
______________________ 
 
 
 
       
                                                                                           Ponudnik: 
                                                                                           Zakoniti zastopnik: __________________ 
                                                                                           (žig in podpis)   

  



Obrazec -  2 »Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo naročila« 

 

PONUDNIK: 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 
I Z J A V A ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo naročila  
 
Izjavljamo, da smo v skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo pripravljeni 
opravljati storitve, ki so razpisane v tem povpraševanju. S podpisom te izjave potrjujemo, da 
smo preučili razpisno dokumentacijo in smo z njo v celoti seznanjeni. Izrecno potrjujemo, da 
v celoti sprejemamo vse zahteve in izpolnjujemo vse pogoje predmetnega razpisa, ki izhajajo 
iz te razpisne dokumentacije.  S podpisom te izjave in oddajo ponudbe, pod materialno 
odgovornostjo, zagotavljamo, da: 

- ponudnik je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu; 
- ponudnik ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega 

naročila; 
- niti ponudnik, niti njegov zakoniti zastopnik nista bila pravnomočno obsojena zaradi 

kaznivih dejanj hudodelskega združevanja, jemanja in/ali dajanja podkupnine, 
sprejemanja in/ali dajanja daril za nezakoniti posredovanje, goljufijo in pranje denarja;  

- proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek 
likvidacije, ali da ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne 
odločbe;  

- ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne 
obveznosti v skladu s predpisi;  

- ponudnik v preteklem letu ni izkazal izgube iz poslovanja;  
- ponudnik v zadnjih šestih (6-ih) mesecih pred objavo naročila ni imel blokiranega 

nobenega transakcijskega računa podjetja, 
- ponudnik nudi petinštirideset (45) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema 

pravočasno in pravilno izstavljenega računa, 
- ponudnik je tehnično in kadrovsko sposoben izpolniti naročilo; 
- ponudnik je v zadnjih 5 letih izvedel (3) primerljive  izvedbe storitev za podobne 

naročnike; 
- ponudnik je sposoben izdati zahtevan instrument zavarovanja za dobro izvedbo del v 

določeni višini in času trajanja;  
 
Datum:                                                                              Ponudnik: 
______________________                                           Zakoniti zastopnik: __________________ 
                                                                                           (žig in podpis)   



Obrazec – 3 »Reference ponudnika« 

 

 

 
Naziv storitev: Naročnik del: Datum 

opravljanja 
storitev: 

  
 
  

    

  
 
  

    

  
  

    

 

 

 

 

 

 

Datum:  
______________________ 
 
 
 
       
                                                                                           Ponudnik: 
                                                                                           Zakoniti zastopnik: __________________ 
                                                                                           (žig in podpis)   

  



Obrazec - 4 »Ponudbena cena« 

 

V skladu z razpisnimi pogoji za deratizacijo na objektih v upravljanju upravnika Stanovanjsko 

podjetje Konjice d.o.o., z dne 09.03.2023 dajemo ponudbo za storitve deratizacije in sicer: 

Naziv artikla / storitve EM Cena / kom 
brez DDV 

Cena / kom z 
DDV 

Profesionalna vaba  - strup miši kom     

Profesionalna vaba - strup podgane kom     

Rodentomat plastični miši manjši kom     

Rodentomat plastični podgane večji kom     

Ponudba je izdana na podlagi razpisnih določil in je izražena v € in vsebuje vse stroške: 
transport, zaščitna sredstva izvajalca, odstranitev starih vab, obveščanja lastnikov, svetovanje 
lastnikom, komunikacija z lastniki in upravnikom, v primeru odtujitev plastična embalažo - 
rodentomate , profesionalne vabe - strup, ter eventualne popuste, rabate itd.  Cene so fiksne 
do zaključka predmeta naročila. 
 
Obdobje trajanja storitev: od 01.04.2023 do 31.03.2027. 

Plačilni pogoji: 45 dni od pravilno izstavljenega računa (obvezna priloga pravilno izpolnjen in  
podpisan delovni nalog) 

Veljavnost ponudbe: 60 dni od oddaje ponudbe oz. do podpisa pogodbe.  

Garancija za dobro izvedbo del: menica z menično izjavo v vrednosti 5.000,00 €, z veljavnostjo 
30 dni dlje od veljavnosti sklenjene pogodbe.  

Dovoljenja: deratizacija, dezinsekcija (v prilogi). 

Ponudnik sprejemam vse pogoje razpisa (obkroži):         DA                 NE 

Morebitne posebne ugodnosti: _________________________________________________ 

Datum:                                                                              Ponudnik: 
____________                                                                 Zakoniti zastopnik: __________________ 
                                                                                           (žig in podpis)   
 
Priloge: 

- Dovoljenja / licence: ____________________________________________________ 



 
 
Obrazec - 5 »Izjava o nameri izdaje menice z menično izjavo« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:                                                                              Ponudnik: 
____________                                                                 Zakoniti zastopnik: __________________ 
                                                                                           (žig in podpis)   
  



Obrazec - 6 » Cenik storitev dezinsekcije (ose, sršeni, ščurki, mravlje) 

 


