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da v celoti sprejemamo vse pogoje predmetnega naročila, ki izhajajo iz
povabila in obrazcev kot priloge povabila,
da bodo ti pogoji ter celotna razpisna dokumentacija v celoti sestavni del
pogodbe, ki jo bomo podpisali z naročnikom v primeru, da bomo izbrani kot
dobavitelj,
da so vsi podatki, podani v ponudbi in ostalih prilogah resnični ter za podane
podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost,
da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila
ali zakrivili hujše kršitve poklicnih pravil,
da nudimo 30 dnevni plačilni rok od dneva uradnega prejema e-računa,
da je ponujena vrednost v eur z ddv naša končna vrednost,
da dovoljujemo, da je celotna ponudbena dokumentacija, pogodba o izvedbi
javnega naročila ter ponudbeni predračun na voljo na vpogled ali revizijo
sofinancerja projekta Fundacije za sofinanciranje športnih organizacij v
Republiki Sloveniji,
da je dobava blaga najkasneje 30.11.2018,
da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb:
o
smo registrirani za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali
drugemu organu
o
nismo ni v stečajnem postopku
o
proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega
postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, nismo v postopku
prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja, z našimi posli iz
drugih razlogov ne upravlja sodišče, nismo opustili poslovne dejavnosti,
nismo v katerem koli podobnem položaju
o
nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov
za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri
imamo sedež, ali določbami države naročnika
o
nimamo blokiranega transakcijskega računa.
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