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SL 

 

Častna izjava 

o merilih za izključitev in merilih za upravičenost 

Podpisani/Podpisana [vstaviti ime podpisnika tega obrazca], ki zastopa: 

(samo za fizične osebe) 

samega/samo sebe 

(samo za pravne osebe) naslednjo pravno osebo: 

 

Številka osebne izkaznice ali 

potnega lista: 

 

(v nadaljnjem besedilu: oseba) 

Polno uradno ime: 

Uradna pravna oblika: 

Zakonsko določena matična številka: 

Polni uradni naslov: 

Identifikacijska številka za DDV: 

 

(v nadaljnjem besedilu: oseba) 

 

Osebi ni treba predložiti izjave o merilih za izključitev, če je bila ista izjava že predložena za 

namene drugega natečaja ali postopka za oddajo javnega naročila EESO, pod pogojem, da se 

situacija ni spremenila in da od datuma izdaje te izjave ni preteklo že več kot eno leto. 

V tem primeru podpisnik izjavlja, da je oseba že predložila isto izjavo o merilih za izključitev 

v prejšnjem postopku, in potrjuje, da se njena situacija ni spremenila: 

Datum izjave Popoln sklic na predhodni postopek 
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I. SITUACIJA ZA IZKLJUČITEV OSEBE 

 

(1) izjavlja, ali je zgoraj navedena oseba v kateri od naslednjih situacij: 

 

DA NE 

(a) oseba je v stečaju, postopku zaradi insolventnosti ali postopku likvidacije, njena 

sredstva upravlja upravitelj ali sodišče, ima dogovor z upniki, njene poslovne 

dejavnosti so začasno ustavljene ali je v kakršni koli podobni situaciji, ki nastane 

zaradi podobnega postopka, določenega v zakonodaji Unije ali nacionalni 

zakonodaji; 

  

(b) s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo je ugotovljeno, da 

oseba krši svoje obveznosti v zvezi s plačevanjem davkov ali prispevkov za 

socialno varnost v skladu z veljavnim pravom; 

  

(c) s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo je ugotovljeno, da je 

oseba zagrešila hudo kršitev poklicnih pravil, s tem ko je kršila veljavne zakone 

in druge predpise ali etične standarde stroke, ki ji pripada, ali s tem, ko je ravnala 

krivdno, pri čemer to ravnanje, če kaže 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 upravičenost ali pogojev za 

sodelovanje ali pri izvajanju naročila ali sporazuma; 

  

(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 za oddajo javnega naročila;   

(v) poskus pridobitve zaupnih informacij, zaradi katerih bi lahko imela 

neupravičeno prednost v postopku za oddajo javnega naročila;    

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

(i) goljufije v smislu člena 3 Direktive (EU) 2017/1371 in 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 4(2) Direktive (EU) 2017/1371, ali 

aktivne korupcije v smislu člena 3 Konvencije o boju proti korupciji 

uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske 

unije, pripravljene na podlagi Akta Sveta z dne 26. maja 1997, ali 

ravnanja iz člena 2(1) Okvirnega sklepa Sveta 2003/568/PNZ, ali 

korupcije, kot je opredeljena v drugih veljavnih predpisih; 

  

(iii) ravnanja v povezavi s hudodelsko združbo, kot je navedeno v členu 2 

Okvirnega Sklepa Sveta 2008/841/PNZ;   

(iv) pranja denarja ali financiranja terorizma v smislu člena 1(3), (4) in (5) 

Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta;   
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(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 navedenega sklepa; 

  

(vi) vpletenosti v delo otrok ali drugih kaznivih dejanj v zvezi s trgovino z 

ljudmi, kot so navedena v členu 2 Direktive 2011/36/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta; 

  

(e) izkazano je zelo pomanjkljivo izpolnjevanje glavne obveznosti pri izvajanju 

naročila ali sporazuma, financiranega iz proračuna Unije, kar je privedlo do 

predčasne odpovedi naročila ali uporabe pavšalnih odškodnin ali drugih 

pogodbenih kazni ali kar je javni naročnik, Evropski urad za boj proti goljufijam 

(OLAF) ali Računsko sodišče razkrilo 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) s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo je ugotovljeno, da je 

oseba ustanovila subjekt v drugi jurisdikciji z namenom, da bi se izognila 

davčnim, socialnim in drugim pravnim obveznostim v jurisdikciji, v kateri ima 

statutarni sedež, osrednjo upravo ali glavno poslovno enoto; 

  

(h) (samo za pravne osebe) s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo 

je ugotovljeno, da je bila oseba ustanovljena z namenom, opredeljenim v točki 

(g); 

  

(i) v situacijah iz točk (c) do (h) zgoraj za osebo veljajo: 

i. dejstva, ugotovljena pri revizijah ali preiskavah, ki jih opravijo Evropsko 

javno tožilstvo po svoji ustanovitvi, Računsko sodišče, Evropski urad za boj 

proti goljufijam (OLAF) ali notranji revizor, ali pri katerem koli drugem 

preverjanju, reviziji ali kontroli, opravljeni pod odgovornostjo 

odredbodajalca institucije EU, evropskega urada ali agencije ali organa EU; 

ii. Nepravnomočne sodbe ali nepravnomočne upravne odločbe, ki lahko 

vključujejo disciplinske ukrepe, ki jih sprejme pristojni nadzorni organ, 

odgovoren za to, da preveri, ali se uporabljajo standardi poklicne etike; 

iii. dejstva iz sklepov subjektov ali oseb, ki so jim poverjene naloge izvrševanja 

proračuna EU; 

iv. informacije, ki jih posredujejo države članice, ki izvajajo sredstva Unije; 

v. sklepi Komisije v zvezi s kršitvijo konkurenčnega prava Unije ali sklepi 

nacionalnega pristojnega organa v zvezi s kršitvijo konkurenčnega prava 

Unije ali nacionalnega konkurenčnega prava ali 

vi. sklepi o izključitvi odredbodajalca institucije EU, evropskega urada ali 

agencije ali urada EU.  
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II. SITUACIJE ZA IZKLJUČITEV FIZIČNIH ALI PRAVNIH OSEB S POOBLASTILI ZA 

ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI NADZOR V ZVEZI S PRAVNO OSEBO IN DEJANSKIH 

LASTNIKOV 

Se ne uporablja za fizične osebe. Če je kandidat posameznik, ta del izbrišite. 

(2) izjavlja, 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 zajema npr. direktorje družb, člane vodstvenih ali nadzornih 

organov in primere, ko ima ena fizična ali pravna oseba v lasti večino 

delnic družbe), ali dejanski lastnik osebe (kakor je naveden v členu 3(6) 

Direktive (EU) št. 2015/849) v kateri od naslednjih situacij:  

DA NE / 

situacija (c) zgoraj (huda kršitev poklicnih pravil)    

situacija (d) zgoraj (goljufija, korupcija ali drugo kaznivo dejanje)    

situacija (e) zgoraj (znatne pomanjkljivosti pri izvajanju naročila)    

situacija (f) zgoraj (nepravilnost)    

situacija (g) zgoraj (ustanovitev subjekta z namenom izogibanja pravnim 

obveznostim)    

situacija (h) zgoraj (oseba ustanovljena z namenom izogibanja pravnim 

obveznostim)    

III. SITUACIJE ZA IZKLJUČITEV FIZIČNIH ALI PRAVNIH OSEB, KI PREVZAMEJO NEOMEJENO 

ODGOVORNOST ZA DOLGOVE PRAVNE OSEBE 

(3) izjavlja, da je fizična ali pravna oseba, ki prevzame neomejeno 

odgovornost za dolgove zgoraj navedene pravne osebe, v kateri od 

naslednjih situacij:  

DA NE / 

situacija (a) zgoraj (stečaj)    

situacija (b) zgoraj (neizpolnjevanje obveznosti plačevanja davkov ali 

prispevkov za socialno varnost)    

IV. RAZLOGI ZA ZAVRNITEV SODELOVANJA V NATEČAJU 

(4) izjavlja za zgoraj navedeno osebo, da: 
DA NE 

je predhodno sodelovala pri pripravi pravil v zvezi s tem natečajem, zaradi česar bi 

to pomenilo kršitev načela enake obravnave, vključno z izkrivljanjem konkurence, 

česar ni mogoče drugače odpraviti.  
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V. POPRAVNI UKREPI 

Če oseba izjavi, da je v kateri od zgoraj navedenih situacij za izključitev, mora navesti ukrepe, 

ki jih je sprejela za odpravo situacije za izključitev, in tako dokazati svojo zanesljivost. To lahko 

vključuje na primer tehnične, organizacijske in kadrovske ukrepe za preprečitev nadaljnjih 

ponovitev, nadomestilo škode ali plačilo glob ali kakršnih koli davkov ali prispevkov za 

socialno varnost. Ustrezna dokazila, ki prikazujejo sprejete popravne ukrepe, je treba predložiti 

v prilogi k tej izjavi. To ne velja za situacije iz točke (d) te izjave. 

VI. PREDLOŽITEV DOKAZIL NA ZAHTEVO 

Na zahtevo javnega naročnika in v roku, ki ga določi javni naročnik, mora oseba predložiti 

informacije o fizičnih ali pravnih osebah, ki so člani njenega upravnega, vodstvenega ali 

nadzornega organa ali imajo pooblastila za zastopanje, odločanje ali nadzor, vključno s 

pravnimi in fizičnimi osebami v okviru lastniške in nadzorne strukture ter dejanskimi lastniki. 

Poleg tega mora predložiti naslednja dokazila, ki se nanašajo na osebo samo in na fizične ali 

pravne osebe, na zmogljivosti katerih se namerava oseba opreti, ali podizvajalca ter fizične ali 

pravne osebe, ki prevzamejo neomejeno odgovornost za dolgove te osebe: 

Za situacije, opisane v točkah (a), (c), (d), (f), (g) in (h), 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 situacijo, opisano v točki (b), je treba predložiti potrdila novejšega datuma, ki jih izdajo 

pristojni organi zadevne države. Iz teh dokazil mora biti razvidno, katere davke in prispevke 

za socialno varnost je oseba dolžna plačati, na primer DDV, dohodnino (samo fizične osebe), 

davek od dohodkov pravnih oseb (samo pravne osebe) in prispevke za socialno varnost. Če 

se v zadevni državi kateri koli dokument, opisan zgoraj, ne izdaja, se lahko nadomesti z 

izjavo pod prisego pred sodnim organom ali notarjem ali, če to ni mogoče, slovesno izjavo 

pred upravnim organom ali usposobljenim strokovnim organom v njeni državi sedeža. 

Osebi ni treba predložiti dokazil, če so bila že predložena v drugem natečaju ali postopku oddaje 

javnega naročila EESO. 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 izjavlja, da je oseba že predložila dokazila v prejšnjem postopku, in potrjuje, da se 

njena situacija ni spremenila: 

Dokument Popoln sklic na predhodni postopek 

Vstavite toliko vrstic, kot jih potrebujete.  
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VII. MERILA ZA UPRAVIČENOST 

(1) izjavlja, da zgoraj navedena oseba izpolnjuje merila za upravičenost, 

ki se uporabljajo zanjo, kakor so določena v pravilih natečaja: 
DA NE / 

(a) oseba izpolnjuje veljavna merila za upravičenost kandidatov, 

navedenih v točki 3.1 pravil natečaja.    

 

(2) če je zgoraj navedena oseba edini kandidat ali vodja v primeru 

skupne kandidature, izjavlja da: 
DA NE / 

(a) Kandidat, vključno z vsemi člani skupine v primeru skupne 

kandidature, izpolnjuje merila za upravičenost, za katera se bo 

pripravila konsolidirana ocena. 

   

VIII. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU MERIL ZA IZBOR 

Podpisnik izjavlja, da lahko zgoraj navedena oseba na zahtevo in brez odlašanja predloži 

potrebna dokazila, navedena v relevantnih poglavjih pravil natečaja, ki niso na voljo v 

elektronski obliki. 

Osebi ni treba predložiti dokazil, če so bila že predložena v drugem natečaju ali postopku oddaje 

javnega naročila EESO. 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 izjavlja, da je oseba že predložila dokazila v prejšnjem postopku, in potrjuje, da se 

njena situacija ni spremenila: 

Dokument Popoln sklic na predhodni postopek 

Vstavite toliko vrstic, kot jih potrebujete.  

 

Zgoraj navedena oseba mora nemudoma obvestiti javnega naročnika o vseh spremembah 

situacij, kot so bile prijavljene. 

 

Zgoraj navedeni osebi se lahko zavrne sodelovanje v tem natečaju in se ji naložijo upravne 

sankcije (izključitev ali denarna kazen), če se navedene izjave ali predložene informacije, ki 

so bile pogoj za sodelovanje v tem postopku, izkažejo kot neresnične. 

 

Polno ime Datum Podpis 

 


