Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 45/10 s spremembami in dopolnitvami) podajamo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:
Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem
podjetniku posamezniku, društvu, združenju,…

Naziv:

___________________________________________________________________

Sedež:

___________________________________________________________________

Matična številka:

____________________________________________________________

ID za DDV ali davčna številka:

_________________________________________________

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA:
Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu
ponudnika:
− za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;
− za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.
Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva.
V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v
elektronski obliki, oz. jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

IME IN PRIIMEK /
NAZIV PRAVNE OSEBE

NASLOV PREBIVALIŠČA /
SEDEŽ PRAVNE OSEBE

DELEŽ
LASTNIŠTVA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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IME IN PRIIMEK /
NAZIV PRAVNE OSEBE

NASLOV PREBIVALIŠČA /
SEDEŽ PRAVNE OSEBE

DELEŽ
LASTNIŠTVA

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH
Opomba: v primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika tihi družbeniki, je za vsakega od tihih
družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:
− za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;
− za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.
Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.
Tabelo izpolni ponudnik, v katerega lastništvu so udeleženi tihi družbeniki.

IME IN PRIIMEK /
NAZIV PRAVNE OSEBE

NASLOV PREBIVALIŠČA /
SEDEŽ PRAVNE OSEBE

DELEŽ
LASTNIŠTVA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV
Opomba: v primeru, da lastništvu ponudnika ni tihih družbenikov, ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika ____________________________________________
(naziv in sedež ponudnika)

__________________________________________________________________________
ni tihih družbenikov.
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POVEZANE DRUŽBE
Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki
ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo
tabelo z naslednjimi podatki:
− naziv in naslov povezane družbe,
− vrsta povezave in/ali delež lastništva.
Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

NAZIV POVEZANE
DRUŽBE

NASLOV POVEZANE
DRUŽBE

VRSTA POVEZAVE /
DELEŽ LASTNIŠTVA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB
Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni, ponudnik poda izjavo:

Izjavljamo, da s ponudnikom __________________________________________________
(naziv in sedež ponudnika)

__________________________________________________________________________
ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, šteje, da so povezane.

Stran 3 od 4

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno
odgovornost. Seznanjeni smo z določbo Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o
dejstvih v izjavi nična.

Kraj:

______________

Ime in priimek zakonitega zastopnika
žig

Datum: ______________

______________________________
Podpis zakonitega zastopnika
______________________________
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