
 
 

  STRAN 1 

KAPACITETE 
 

JAVNI RAZPIS 

Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta: »Podzemna parkirna 

hiša Trţnica, prizidek k Mahrovi hiši in ureditev Vodnikovega trga z 

opcijo izgradnje podzemne parkirne hiše Krekov trg z ureditvijo 

Krekovega trga«. 

JAVNI PARTNER Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

 

1. PRIJAVA IZVAJALCA GRADNJE 

 

Obrazec KAPACITETE mora izpolniti vsak izmed izvajalcev gradnje, ki jih kandidat prijavlja. V 

primeru, da bo kandidat sam nastopil kot izvajalec gradnje, obrazca kapacitete ni potrebno prilagati 

prijavi. 

  

2. SPLOŠNI PODATKI O IZVAJALCU GRADNJE 

 

POLNA FIRMA  

NASLOV  

DAVČNA ŠT.  

ZAVEZANEC ZA DDV   DA     NE 

MATIČNA ŠT.  

TELEFON  

FAKS  

E-POŠTA  

SPLETNA STRAN  

KONTAKTNA OSEBA IZVAJALCA GRADNJE 

NAZIV  

ZAPOSLEN/A PRI  

E-POŠTA  

TELEFON  



 

 

 

2. R

REFERENCE IZVAJALCA GRADNJE 
 

1. REFERENČNI POSEL 

IME POSLA ALI 

PROJEKTA 
 

IZVAJALEC GRADNJE  

DRŢAVA IZVEDBE  

INVESTICIJSKA 

VREDNOST V EUR BREZ 

DDV 

 

NAZIV NAROČNIKA 

POSLA 
 

DATUM IZVEDBE POSLA 

(začetek / konec) 
  

OPIS POSLA IN OBJEKTA   



 

 

2. REFERENČNI POSEL 

IME POSLA ALI 

PROJEKTA 
 

IZVAJALEC GRADNJE  

DRŢAVA IZVEDBE  

INVESTICIJSKA 

VREDNOST V EUR BREZ 

DDV 

 

NAZIV NAROČNIKA 

POSLA 
 

DATUM IZVEDBE POSLA 

(začetek / konec) 
  

OPIS POSLA IN OBJEKTA   

 

 



 

 

 

3. REFERENČNI POSEL 

IME POSLA ALI 

PROJEKTA 
 

IZVAJALEC GRADNJE  

DRŢAVA IZVEDBE  

INVESTICIJSKA 

VREDNOST V EUR BREZ 

DDV 

 

NAZIV NAROČNIKA 

POSLA 
 

DATUM IZVEDBE POSLA 

(začetek / konec) 
  

OPIS POSLA IN OBJEKTA   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. IZJAVA 

 

Izjavljamo: 

1. da smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi dopolnitvami, se z vsebino 

strinjamo ter jo kot tako sprejemamo ter da bomo pri pripravi svoje prijave in kasnejše ponudbe 

upoštevati določbe javnega razpisa »Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta: »Podzemna 

parkirna hiša Trţnica, prizidek k Mahrovi hiši in ureditev Vodnikovega trga z opcijo izgradnje 

podzemne parkirne hiše Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga«; 

2. da za resničnost podatkov prevzemamo materialno in kazensko odgovornost; 

3. da kot pravna oseba in vsak naš zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil 

pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-

2C (Ur. l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011); 

4. da nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z 

negativnimi referencami iz 77. a člena  ZJN-2C (Ur. l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011) 

oziroma 81. a člena ZJNVETPS (Ur. l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010); 

5. da pri nas niso udeleţeni funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi 

druţinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali 

preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deleţu udeleţeni pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali 

kapitalu; 

6. da na dan roka za oddajo prijave: 

- nismo v stečajnem postopku; 

- član poslovodstva izvajalca gradnje ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, 

ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, 

kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb, ni bil druţbenik z lastniškim 

deleţem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deleţem 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; 

- nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v 

skladu z zakonskimi določbami drţave, v kateri ima sedeţ, ali določbami drţave naročnika; 

- nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi 

določbami drţave, v kateri ima sedeţ, ali določbami drţave naročnika. 

7. da imamo poravnave vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega 

naročanja; 

8. da lahko javni partner za namene izvedbe javnega razpisa, kadarkoli zaprosi pristojne drţavne 

organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu izvajalca gradnje 

pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni 

dokumentaciji postavljenih pogojev; 

9. da razpolagamo  s pooblastili javnemu partnerju za pridobitev osebnih podatkov, izdanih  s strani 

oseb, ki so prijavljene v tem poslu in smo jih za potrebe  preverjanja resničnosti podatkov in izvedbe 

tega posla pripravljeni izročiti javnemu partnerju; 

 

 

 



 

 

 

 

10. da lahko javni partner v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da predloţimo dodatna pojasnila ali 

dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev za priznanje sposobnosti; 

11. da bomo javnega partnerja takoj pisno obvestili o spremembah vseh relevantnih podatkov iz 

ponudbe, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega se prijavljamo. 

 

 

 

IZVAJALEC GRADNJE 

 

PODPIS 

 

Naziv podpisnika:  

 

 

 


