
Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru pod vložno št. 10095300,  
višina osnovnega kapitala: 1.151.086,00 EUR, matična št.: 5105633, ID št. za DDV: SI73819174 

  

Priloga 3  
 
 
 

 
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. 

Azienda pubblica OKOLJE Pirano, s.r.l. 
Arze 1 b, 6330 Piran 

tel.: 05/ 61750 00, 080 8815, fax: 05/ 61750 15,    
www.okoljepiran.si,  e-mail: info@okoljepiran.si 

 

 
 

REFERENČNO POTRDILO  
 

Ponudnik vpiše reference in podatke o naročniku iz katerih bo moč preveriti resničnost 
vpisanih referenc. 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo dejavnost ki je predmet tega 
razpisa izvajali (oz. izvajamo) od___________ do___________ .  
 
za:_________________________________________________________________________ 
(vpiše se referenčni naročnik)  
 
___________________________________________________________________________ 
(vpiše se št. pogodbe, naročilnice, dogovora ali druge podlage),  
 
sklenjene z dne: __________________________________________  
(vpiše se datum sklenitve pogodbe)  
 
V sistem, ki ga izvajamo za naročnika je vključenih _______________ parkirnih mest.  
 
Predmetno izjavo je mogoče preveriti pri osebi _____________________________ na 

telefonski številki ____________________________ ali elektronskem 

naslovu:_________________________. 

 

Kraj:  

               Podpisnik:  

Datum:  Žig ________________________ 

Podpis 
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