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Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds 
Mag. Dr. Adnan Alijagic 
Völkermarkterring 21-23 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
 
 
IZJAVA 
 
ob izvedbi javnega naročila v okviru projekta »SIAT 126 | 
Start-up AA | Razvoj čezmejnega start-up ekosistema 
Alpe-Adria«,  
 
ki ga financira Evropska unija prek Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR),  v okviru programa INTERREG 
V-A Slovenija-Avstrija (Sl-At). 
 
Hkrati s ponudbo za Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds 
(KWF) prilagamo tudi lastno izjavo. 
 
Izjavljam, da:  
1. brez omejitev potrjujemo v naročilu zapisana določila in 
vsebine povpraševanja, ki smo jih v celoti upoštevali pri 
pripravi finančne in vsebinske ponudbe; 
2. bomo zagotovili izvajanje storitev v skladu z opisom 
naročila in v skladu z drugimi informacijami in pogoji 
naročila. 
 
Strokovna in tehnična usposobljenost:  
3. smo pooblaščeni za opravljanje naročenih storitev in 
razpolagamo z vsemi potrebnimi tehničnimi zmogljivostmi 
za izvedbo.  
 
Poklicna zanesljivost: 
4. naša poklicna zanesljivost ni vprašljiva in  smo  brez 
vsakega dvoma vodstveno sposobni. 
5. da zoper naše podjetje oziroma vodstvene organe 
podjetja ne poteka noben kazenski postopek oziroma ni bila 



 

Seite 02 | 03 Eigenerklärung 1.0-17 

izdana pravnomočna obsodilna sodba, kar bi postavilo pod 
vprašaj našo strokovno zanesljivost. 
 
6. med nami in drugimi podjetji ne obstaja dogovor, ki bi 
postavljal naročnika v neugoden položaj, bi kršili dobre 
poslovne običaje oziroma bi izkrivljali konkurenco. 
 
7. med izvajanjem poslovne dejavnosti nismo storili resne 
kršitve delovnopravne zakonodaje, kršili zakonsko 
določenih socialnih pravic in okoljske zakonodaje. 
 
8. pri izvajanju predhodnih naročil za stranko nismo naredili 
napak, ki bi lahko bile osnova za razveljavitev sodelovanja, 
odškodninsko odgovornost oziroma drugo primerljivo 
sankcijo. 
 
Finančna in gospodarska uspešnost: 
 
9. naše podjetje ni insolventno (vključno s postopki prisilne 
poravnave) ali postopku finančnega prestrukturiranja. 
 
10. naše podjetje ni v postopku likvidacije. 
 
11. smo izpolnili vse obveznosti iz naslova prispevkov za 
socialno varnost, davkov in drugih dajatev. 
 
Izjavljamo, da smo podatke posredovali resnično in da ne 
obstajajo dodatni razlogi za izključitev v zvezi s primernostjo 
v skladu z § 78 BVergG. 
 
 
..........................................                 ....................................... 
Kraj, datum     Podpis (Organizacija) 
 
 
Priloge:  
Ponudba s stroškovnikom 
Izpis iz poslovnih knjig 
Obrtno dovoljenje 
Reference (seznam z vsaj petimi referenčnimi projekti) 
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Ponudba s stroškovnikom  
 
Ponujamo zahtevane storitve za potrebe projekta »SIAT 126 
| Start-up AA | Razvoj čezmejnega zagonskega Alpe-Adria 
ekosistema " v skladu z informacijami in pogoji navedenimi 
v naročilu. 
 

Ponudba | če je 
potrebno, razdelite v 
skladu s specifikacijami 

Neto znesek v 
EUR DDV 

DDV  
v  EUR 

Skupna cena v 
EUR 

...    

Podrobnosti: Dnevna postavka za izvajanje storitev in 
število dni za izvedbo: 

 

...    

Podrobnosti: Dnevna postavka za izvajanje storitev in 
število dni za izvedbo: 

 

Skupaj v EUR    

 
 
 
 
..........................................                 ....................................... 
Kraj, datum     Podpis (Organizacija) 
 


