
Obrazec »Prijava« 

 

 

 

   Stran 1/4 

P R I J A V A 

 

1. PONUDBA ŠT. ____________________ Z DNE ____________________ 

 

☐ Dobava in montaža opreme za vrtec Ringaraja JVIZ OŠ Dobrepolje 

 

 

☐ Samostojno ☐ Skupna ponudba 

 

 

2. POSLOVNI PODATKI 

2.1 POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA 

2.1.1 Podatki o gospodarskem subjektu 

Popoln naziv gospodarskega subjekta  

Skrajšan naziv gospodarskega subjekta  

Naslov gospodarskega subjekta  

Matična številka  

Identifikacijska številka za DDV SI 

Pristojni davčni urad  

Številka transakcijskega računa  

Telefonska številka  

Telefaks številka  

E-pošta  

Skrbnik pogodbe  

2.1.2 Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega 

subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem 

Zap. št. Ime in priimek Datum roj. Naslov Funkcija 

1.     

2.     
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3.     

4.     

5.     

2.1.3 Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma. 

kolektivni podpisniki 

Zap. št. Ime in priimek Funkcija Vrsta podpisnika 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

2.2 SKUPNA PONUDBA1 

Pri javnem naročilu sodelujemo naslednji gospodarskimi subjekti: 

Zap. št. Naziv gospodarskega subjekta 

1.  

2.  

3.  

4.  

Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja: 

1. ☐ na en gospodarski subjekt iz skupne ponudbe in sicer: 

 (navesti naziv in naslov gospodarskega subjekta), 

2. ☐ na vse gospodarske subjekte iz skupne ponudbe. 

2.2.1 Poslovni podatki gospodarskega subjekta iz skupne ponudbe 

Popoln naziv gospodarskega subjekta  

Skrajšan naziv gospodarskega subjekta  

Naslov gospodarskega subjekta  

Matična številka  

Identifikacijska številka za DDV SI 

Pristojni davčni urad  

Številka transakcijskega računa  

                                                      
1
 Ta točka se izpolni le v primeru skupne ponudbe. Podatki o gospodarskih subjektih se izpolnijo tolikokrat, če je v 

skupini skupnih ponudnikov. 



Obrazec »Prijava« 

 Stran 3/4 

Telefonska številka  

Telefaks številka  

E-pošta  

2.2.2 Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega 

subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem 

Zap. št. Ime in priimek Datum roj. Naslov Funkcija 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

2.2.3 Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni, oziroma 

kolektivni podpisniki 

Zap. št. Ime in priimek Funkcija Vrsta podpisnika 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

3. KADRI  

ZAP. 

ŠT. 

Ime in priimek kadra 

1  

2  

3  

 

3.1 PODATKI O POSAMEZNEM KADRU 
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Zap. št.  

Ime in priimek  

Področje strokovne 

izobrazbe 
 

Strokovne izkušnje 
Kratek opis projekta 1: 

 

 
Kratek opis projekta 2: 

 

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so podatki o prijavljenem kadru in njegovi 

usposobljenosti, resnični. 

 

*Ponudnik tabelo v točki 4.1 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor kadrov prijavlja. 

 

 

4. SKRBNIK POGODBE NA STRANI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA 

Skrbnik pogodbe na strani ponudnika:  

 

 

 

 

 

 

Kraj:  

 Ime in priimek odgovorne osebe: 

 

 

Datum:  Žig ________________________ 

Podpis odgovorne osebe 

 


