PRILOG III – IZJAVA PONUDITELJA
Sukladno Pozivu na dostavu ponuda za postupak nabave s obveznom objavom za nabavu linije za
smoliranje naljepnica, evidencijski broj nabave: 11 / 2021, osoba ovlaštena za zastupanje
gospodarskog subjekta daje sljedeću

IZJAVU

Ja
,

(ime, prezime i OIB ovlaštene osobe)

kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta:
(naziv, adresa i OIB gospodarskog subjekta)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem, za sebe osobno i za navedeni gospodarski
subjekt, da:
a) nisam pravomoćno osuđen za kazneno djelo sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupcije,
prijevare, terorizma, financiranja terorizma, pranja novca, dječjeg rada ili drugih oblika trgovanja
ljudima; ili
b) su ispunjene sve obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje, osim ako prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno
ili je odobrena odgoda plaćanja; ili
c) nisam kriv za lažno predstavljanje i pružanje neistinitih informacija koje je Naručitelj naveo kao
razloge za isključenje ili uvjete kvalifikacije; ili
d) nije u stečaju, insolventan ili u postupku likvidacije, imovinom ne upravlja stečajni upravitelj ili
sud, nije u nagodbi s vjerovnicima, nije obustavio poslovne aktivnosti ili nije u bilo kakvoj
istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima;
ili
e) nije u posljednje dvije godine do početka postupka nabave učinio težak profesionalni propust
koji NOJN može dokazati na bilo koji način; ili
f)

da smo upoznati s činjenicom da će Naručitelj isključiti gospodarski subjekt iz postupka
nabave u bilo kojoj njegovoj fazi ukoliko postoji sukob interesa između gospodarskog subjekta
i članova Odbora za nabavu, osobe ovlaštene za zastupanje Naručitelja ili osobe imenovane
za provođenje postupka nabave koji se ne može učinkovito ukloniti izuzimanjem navedenih
osoba ili poduzimanjem drugih mjera
g) da je gospodarski subjekt upisan u sudski / obrtni / strukovni ili drugi odgovarajući registar u
državi _________________________*.
h) da robe / usluge koje nudimo za određenu grupu udovoljavaju tehničkim opisima koje je
Naručitelj odredio u točki 2.4. Poziva na dostavu ponuda te Prilogu II – Troškovnik
i) da će se predmet nabave isporučiti u roku definiranom u točki 2.7. Poziva na dostavu ponuda
Također, izjavljujem da ćemo se u postupku javne nabave pridržavati sljedećih zahtjeva od strane
Naručitelja:
• korektnost u postupku nabave,
• izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnje kao što su
korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke financijske ili materijalne koristi),
• pristanak na provedbu revizije cijelog postupka nabave od strane neovisnih stručnjaka i
prihvaćanje odgovornosti i sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ako se utvrdi
kršenje pravila.
Slijedom navedenog izjavljujem da ne postoje razlozi isključenja iz postupka nabave navedeni u ovom
Pozivu na dostavu ponuda.

(mjesto i datum)
(potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)
M.P.
Napomene:
•
u slučaju ponude zajednice ponuditelja ili postojanja podugovoravatelja ovu Izjavu mora potpisati svaki
gospodarski subjekt koji sudjeluje u postupku nabave.

