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 PRILOG II.  

 IZJAVA PONUDITELJA O NEPOSTOJANJU RAZLOGA ISKLJUČENJA  

 

Predmet nabave: Nabava informatičke opreme i softvera za optimizaciju poslovnih procesa, rada i 

jačanje konkurentnosti  

 

Radi dokazivanja nepostojanja situacija opisanih točkom 3.1. Dokumentacije, a koje bi mogle  

dovesti do isključenja ponuditelja iz postupka javne nabave  , dajem  

I Z J A V U 

kojom  ja  ____________________________  iz  _____________________________________  

               (ime i prezime)    (adresa stanovanja)  

OIB:_________, kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta  

___________________________________________________________________________  

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)  

___________________________________________________________________________  

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da   

-  ponuditelj ili zakonski zastupnik ponuditelja nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo 

sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji1, korupcije2, prijevare, teroristička kaznena djela ili 

kaznena djela povezana s terorističkim3, pranje novca ili financiranje terorizma4, dječjeg rada 

ili drugih oblika trgovanja ljudima5, 

- ponuditelj je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i 

zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza je 

dopušteno ili je odobrena odgoda, 

- ponuditelj nije kriv za lažno predstavljanje niti je dostavio lažne podatke pri dostavi 

dokumenata koje je Naručitelj naveo kao uvjet za sudjelovanje u ovom postupku javne 

nabave, 

- nad ponuditeljem nije otvoren stečaj, solventan je i nije u postupku likvidacije, njegovom 

imovinom ne upravlja stečajni upravitelj ili sud, nije  u nagodbi s vjerovnicima6,  nije 
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obustavio poslovne aktivnosti i nije u analognoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka 

predviđenog nacionalnim zakonodavstvom ili propisima zemlje u kojoj ima poslovni nastan,  

- ponuditelj nije u posljednje dvije godine od dana početka ovog postupka javne nabave 

učinio profesionalni propust, a što Naručitelj može dokazati na bilo koji način. 

 

U ______________, __/__/2020       

_______________  

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)   

 

¹U skladu s definicijom čl.2. Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP od 24. listopada 2008. o borbi protiv organiziranog 

kriminala. 

² U skladu s definicijom iz čl.3 Konvencije o borbi protiv korupcije u kojoj sudjeluju službenici država članica EU i čl. 2. 

st.1 Okvirne odluke Vijeća 2003%568/PUP od 22. srpnja 2003. o borbi protiv korupcije u privatnom sektoru. Također 

uključuje korupciju u skladu s definicijom u nacionalnom pravu Naručitelja ili gospodarskog subjekta. 

³U smislu čl 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica. 

⁴U skladu s definicijom iz čl. 1 Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o sprečavanju 

korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma. 

⁵U skladu s definicijom iz čl. 2 Direktive 2011/36/EU  Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o sprečavanju i 

suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti njegovih žrtava te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/629/PUP. 

⁶Sklopljena pred stečajna nagodba ne predstavlja nagodbu s vjerovnicima za potrebe ove Dokumentacije 

 


