ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
Gospić, Kaniška 111/a

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU
MEDICINSKE I LABORATORIJSKE OPREME
Evidencijski broj nabave: 3/16

Gospić, 21. travnja 2016.

OPĆI PODACI
1) Podaci o naručitelju:
Naziv: Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije
Adresa: Kaniška 111/a, 53000 Gospić
OIB: 98488701478
Telefon: 053/560525
Telefaks: 053/560525
e-mail: ana.jelic@zzhmlsz.hr
Adresa za dostavu ponuda: Gospić, Kaniška 111/a
2) Osoba ili služba zadužena za kontakt:
Kontakt osoba: Sanja Matanović
Mobitel: 099/2668633
Telefaks: 053/560525
e-mail: ana.jelic@zzhmlsz.hr
3) Evidencijski broj nabave: 3/16
4) Podaci o postupku nabave:
Vrsta postupka nabave: Bagatelna nabava
Procijenjena vrijednost nabave: 159.000,00 kn bez PDV-a
Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi robe
Temeljem provedenog postupka
sklapa se: Ugovor o nabavi robe
PODACI O PREDMETU NABAVE
4) Opis predmeta nabave:
Predmet nabave je nabava medicinske i laboratorijske opreme za potrebe Zavoda za hitnu
medicinu Ličko-senjske županije. Detaljan opis predmeta nabave sa naznačenim potrebnim
tehničkim specifikacijama nalazi se u Tehničkom opisu - Troškovniku – Prilog II. ove
Dokumentacije.
5) Opis i oznaka grupa predmeta nabave:
Predmet nabave nije podijeljen na grupe, te je ponuditelj u obvezi ponuditi predmet nabave u
cijelosti, odnosno ponuda mora obuhvatiti sve stavke iz Tehničkog opisa - Troškovnika –
Prilog II. ove Dokumentacije za nadmetanje.
6) Količina predmeta nabave:
U Tehničkom opisu - Troškovniku – Prilog II. ove Dokumentacije za nadmetanje, navedena je
točna količina predmeta nabave. Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju
sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

7) Tehničke specifikacije predmeta nabave:
Predmet nabave mora odgovarati pozitivnim hrvatskim normama i propisima vezanim za
predmet nabave, a prema Tehničkom opisu - troškovniku koji je sastavni dio ove
dokumentacije za nadmetanje.
Tehnička specifikacija predmeta nabave navedena je u Tehničkom opisu - Troškovniku –
Prilog II. ove Dokumentacije za nadmetanje.
8) Tehnički opis - Troškovnik :
Tehnički opis - Troškovnik – Prilog II. ove Dokumentacije za nadmetanje.
9) Mjesto isporuke:
Mjesto isporuke je Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Kaniška 111/a,
53000 Gospić
10) Rok isporuke:
Rok isporuke po ovom ugovoru o nabavi je 60 dana.
Po isporuci robe, ugovorne strane sačinit će i potpisati Zapisnik o primopredaji.
11) RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA
Sve dokumente koje javni naručitelj zahtijeva sukladno čl. 67. do 74. ZJN ponuditelji mogu
dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis
elektroničke isprave. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u
dokumentima koje su ponuditelji dostavili, javni naručitelj može radi provjere istinitosti
podataka:
- od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih
dokumenata i /ili
- obratiti se izdavatelju dokumenata i /ili nadležnim tijelima.
Razlozi za isključenje ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne
postoje razlozi za isključenje
A) Obvezni razlozi isključenja iz čl. 67. Zakona o javnoj nabavi
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti se utvrđuju za sve članove zajednice pojedinačno.
U slučaju uključivanja podizvoditelja, okolnosti se utvrđuju za sve podizvoditelje.

Nekažnjavanost
Javni naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako je gospodarski
subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno
osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela
prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba
ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita
u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak
253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.),
subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti
(članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje
mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem
(članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.), i počinjenje kaznenog djela u sastavu
zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona.
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju
(članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u
gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak
333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne
vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i
davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br.110/97., 27/98.,
50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11.,
77/11. i 143/12.).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 1. članka 67. ZJN gospodarski
subjekt u ponudi za sudjelovanje dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu
ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri
mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Ponuditelji mogu upotrijebiti predložak izjave koji je priložen uz dokumentaciju.
Važeća je izjava bez javnobilježničke ovjere potpisa.
Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz stavka 1. točke
1. članka 67. ZJN od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s
drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje
gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi
službenu evidenciju. Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu, radi provjere okolnosti iz
stavka 1. točke. članka 67. ZJN javni naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u
primjerenom roku dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog
subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje
gospodarskog subjekta, ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta
gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za
zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz
prethodne točke, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za
zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili
nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno
u državi čiji je

ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta
gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz
točke 1. i 2. ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz stavka 1. točke 1. članka 67. ZJN.
Plaćanje dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Javni naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako nije ispunio obvezu
plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako
mu je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 2. članka 67. ZJN gospodarski subjekt u
ponudi za sudjelovanje dostavlja:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od
dana početka postupka javne nabave, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta,
ako se ne izdaje potvrda iz točke 1., ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za
zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili
nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s
ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana
početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje
potvrda iz točke 1. ili jednakovrijedni dokument iz točke 2.
Lažni podaci
Javni naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je dostavio
lažne podatke pri dostavi dokumenata na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za
isključenje te dokumenata kojima se dokazuje sposobnost gospodarskih subjekata.

12.
UVJETI
SPOSOBNOSTI
GOSPODARSKIH
SUBJEKATA
DOKAZI
SPOSOBNOSTI
Javni naručitelj je obvezan u ponudi dostaviti dokaze navedene u ovoj točki dokumentacije.
Naručitelj će tijekom provođenja postupka nabave, isključiti odnosno odbiti ponudu
ponuditelja koji na ispunjava uvjete sposobnosti odnosno koji u ponudi ne dostavi tražene
dokaze.
PRAVNA I POSLOVNA SPOSOBNOST (UVJETI PRAVNE I POSLOVNE
SPOSOBNOSTI TE DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE SPOSOBNOST):
12.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta
gospodarskog subjekta.
Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar
države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a
ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može
dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava kojom se dokazuje
upis u registar ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne
nabave.
Izvodom odnosno izjavom s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela gospodarski subjekt
dokazuje: da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave, da protiv njega nije
pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku
obustavljanja poslovne djelatnosti ili je nije već obustavio.

12.2. Izjavu da su medicinski proizvodi koje nudi u skladu s člankom 32. i 46. Zakona o
medicinskim proizvodima (NN 76/13) i označeni oznakom CE.
Svi dokumenti i dokazi sposobnosti traženi u ovoj točki dokumentacije mogu se dostaviti
u neovjerenoj preslici.
PODACI O PONUDI
13) Sadržaj i način izrade ponude:
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom
pismu. Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije za
nadmetanje.
Ponuda sadrži najmanje:
1. Popunjeni ponudbeni list – Prilog I.
2. Popunjeni Tehnički opis - troškovnik – Prilog II.
3. Izjava o nekažnjavanju – Prilog III.
4. Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje – Prilog IV.
5. Dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja (točka 11.
DZN 6. Tražene dokaze sposobnosti (točka 12. DZN) )
Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući
naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na
posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom preko koje je otisnut pečat ponuditelja na način da
isti obuhvaća dio posljednje strane ponude i dio pričvršćene naljepnice).
Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne
mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u ponudi kao dio ponude.
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj
stranica ponude.
Ponuda se piše neizbrisivom tintom.
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi (npr. nije dopustivo brisanje,
premazivanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti
potvrđeni potpisom ponuditelja.
Alternativne ponude nisu dopuštene
14) Način dostave ponude:
Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja navedenu u dokumentaciji za
nadmetanje.
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili preporučenom
poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti
naznačeno:
- na prednjoj strani:
Naručitelj: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
Adresa: Kaniška 111/a
53000 Gospić
Evidencijski broj nabave 3/16
Ponuda za nabavu medicinske i laboratorijske opreme
„NE OTVARAJ“

- na poleđini:
Naziv i adresa ponuditelja
Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka
odnosno nepravovremene dostave ponude.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.
Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom
naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu
ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na
isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom
slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.
Nije dopušteno dostaviti ponudu u elektroničkom obliku.
15) Način određivanja cijene ponude:
Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi. U cijenu ponude
bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti (npr. troškovi
prijevoza, dostave i sl.).
Cijena ponude izražava se u kunama.
Ponuditelj je dužan ponuditi, cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, na način da je u
cijelosti popunjen Tehnički opis - Troškovnik, kao i upisati cijenu ponude bez poreza na
dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost i cijenu ponude s porezom na dodanu
vrijednost, na način kako je to određeno u ponudbenom listu. Ako sve stavke iz Tehničkog
opisa - troškovnika nisu uključene u ponuđenu cijenu, ponuda će se smatrati nepotpunom.
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen
poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude
s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom
za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a na mjesto predviđeno za upis iznosa
poreza na dodanu vrijednost upisuje se 0,00 kn.
16) Kriterij za odabir ponude:
Kriterij odabira ponude je najniža cijena
17) Rok valjanosti ponude:
Rok valjanosti ponude je najmanje 90 (devedeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda.
OSTALE ODREDBE
18) Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda:
Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena od strane naručitelja najkasnije
do 29. travnja 2016. u 10.00 sati na adresi: Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske
županije, Kaniška 111/a, Gospić.
Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda, obilježit će se kao zakašnjela, te će
se neotvorena vratiti pošiljatelju bez odgode.
Otvaranje ponuda održat će se dana 29. travnja 2016. u 10.00 sati u prostorijama Zavoda za
hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Kaniška 111/a, 53000 Gospić. Otvaranje ponuda nije
javno!

19) Rok za donošenje odluke o odabiru:
Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka nabave iznosi najduže 30
dana od dana isteka roka za dostavu ponude.
Odluku o odabiru ili odluku o poništenju postupka nabave s preslikom zapisnika o pregledu i
ocjeni ponuda, naručitelj će bez odgode dostaviti svakom ponuditelju.
20) Rok, način i uvjeti plaćanja:
Naručitelj će platiti račun za nabavku medicinske opreme u roku od 60 dana od dana
zaprimanja medicinske opreme.
21) Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja:
Zajednica ponuditelja je udruženje više ponuditelja koje je pravodobno dostavilo zajedničku
ponudu, koji se obvezuju da će naručitelju u skladu s ugovorom solidarno izvršiti obveze.
Ponudbeni list zajednice ponuditelja mora sadržavati sve podatke iz članka 10. stavka 4. točke
2. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama
(„Narodne novine“ br. 10/12) tj. naziv i sjedište svih ponuditelja iz zajedničke ponude, OIB ili
nacionalni identifikacijski broj prema zemlji gospodarskog subjekta), br. računa, navod dali je
ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte,
kontakt osoba ponuditelja, br. telefona, broj faksa te obvezno naznaku člana koji je ovlašten
za komunikaciju s naručiteljem. Navodi koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet,
količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja.
Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj
nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.
Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna.
Ponuditelj iz zajednice ponuditelja koji je sudjelovao u zajedničkoj ponudi ne može istodobno
samostalno sudjelovati u nadmetanju.
Svaki od zajedničkih ponuditelja mora zasebno dokazati svoju sposobnost i nekažnjivost
sukladno traženom u točki 11. i 12 Dokumentacije za nadmetanje.
22) Odredbe koje se odnose na podizvoditelje:
Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom
ili više podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi
koji namjerava dati u podugovor.
Ukoliko će ponuditelj dio ugovora ustupiti podizvoditelju, tada mora dostaviti podatke o svim
podizvoditeljima u Ponudbenom listu, te specificirati slijedeće:
- naziv i tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta
gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo i broj računa podizvoditelja)
- predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje
u podugovor.
Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, podaci iz
prethodnog odlomka ove točke moraju biti navedeni u ugovoru o javnoj nabavi.
Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o
javnoj nabavi.

Prilog I. – Ponudbeni list
PONUDBENI LIST
Datum ponude: _________________
Naručitelj: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
Adresa: Kaniška 111/a, 53000 Gospić
OIB: 98488701478
Predmet nabave: Nabavka medicinske i laboratorijske opreme
Podaci o ponuditelju:
Zajednica ponuditelja
(zaokružiti)
Naziv i sjedište ponuditelja / člana zajednice
ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s naručiteljem
OIB
Broj računa
Gospodarski subjekt je u sustavu PDV-a
(zaokružiti)
Adresa za dostavu pošte
Adresa e-pošte
Sudjelovanje podizvoditelja (zaokružiti)
Kontakt osoba ponuditelja
Broj telefona
_

DA

NE

DA

DA

NE

NE

Broj fax-a

Podaci o podizvoditeljima i dijelu ugovora o javnoj nabavi, ako se dio ugovora daje u
podugovor:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Cijena ponude:

UKUPNO
Cijena ponude bez PDV-a
Iznos poreza na dodanu vrijednost
Cijena ponude s PDV-om
Rok valjanosti ponude: 90 dana od isteka roka za dostavu ponuda

M.P.

ZA PONUDITELJA:
___________________________
(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

OPĆI PODACI O PONUDITELJIMA IZ ZAJEDNICE PONUDITELJA
sadrži naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude, naziv i sjedište nositelja
ponude kako slijedi:
Naziv nositelja ponude:…………………………………….……..………………,
Sjedište: …………………………………………………….…...…….……………,
Osobni identifikacijski broj /Matični broj:………….……….……….…………..…,
Broj računa................................................................................................................,
Tel./fax : ………………………………………………………….…………………,
Odgovorna osoba :……………………………………………………………………
Osoba za kontakt: ……………………………………………………..………….….,
E-mail: …………………………………………………………………………….….

_______________________________________
Datum, potpis i pečat Nositelja ponude
Naziv ponuditelja iz zajedničke ponude:…………………………………………………,
Sjedište : ………………………………………………………………………………….…,
Osobni identifikacijski broj/Matični broj : …………………….………………………..….,
Broj računa...........................................................................................................................,
Tel./fax : ………………………………………………………………….…………………,
Odgovorna osoba :………………………………….…………..……………………………
Osoba za kontakt: ………………………………………………….…………………….….,
E-mail: ……………………………………………………………………………………….

______________________________________________
Datum, potpis i pečat ponuditelja iz zajedničke ponude

Prilog II. – Tehnički opis – troškovnik/specifikacija

-u privitku dokumentacije!

Prilog III. – Izjava o nekažnjavanju
Sukladno članku 67. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („N.N.“ br. 90/11, 83/13 i 143/13) u vezi sa
stavkom 1. točkom 1. istog članka, dajem sljedeću
IZJAVU
kojom ja ____________________________ iz _____________________________________
(ime i prezime)

(adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _________________ izdane od _______________________________
kao zakonom ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta
___________________________________________________________________________
(naziv gospodarskog subjekta)
______________________________________ , OIB gospodarskog subjekta: ___________________
(adresa gospodarskog subjekta)

izjavljujem da protiv mene osobno niti protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena
pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća
kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje dolazim:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u
gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.),
zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.),
subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti
(članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita
(članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak
296.), zločinačko udruženje (članak 328.), i počinjenje kaznenog djela u sustavu zločinačkog
udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju
(članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u
gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.),
zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak
338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita
(članak 348.), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00.,
51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

U ______________, dana ________.
_______________________________
Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja
(tiskanim slovima)

MP.

_____________________________
Potpis ovlaštene osobe ponuditelja

Prilog IV. - Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta iz dokumentacije za
nadmetanje
Ponuditelj:
Adresa sjedišta:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
OIB:
Žiro račun:
Odgovorna osoba/e:
Osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta daje slijedeću
IZJAVU
Ja, ___________________________________________________________________________
(Ime i prezime, dan, mjesec, godina i mjesto rođenja, mjesto i adresa stanovanja)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
odgovorno izjavljujem da su mi poznate odredbe iz Dokumentacije za nadmetanje, ev.broj: 3/16 i
da prihvaćam sve opće i posebne uvjete nadmetanja propisane tom dokumentacijom. Izjavljujem
da će Ponuditelj
______________________________________________________________________________
(Naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijenu koju je naveo u ponudi.

M.P.

U ________________, __________ 2016.
______________________________
(Čitko ime i prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)

_______________________________
(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)

