Naručitelj: Genos d.o.o., Vatrogasna 112, 31 000 Osijek
Predmet nabave: Revizija projekta

PRILOG 5 - IZJAVA PONUDITELJA

Ja _______________________________________________________________________________
(ime i prezime, adresa, OIB)
kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta (Ponuditelj)
__________________________________________________________________________________,
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem:
-

-

da nismo lažno predstavili gospodarski subjekt te da nismo dali neistinite informacije u
dokumentima traženim Dokumentacijom za nadmetanje (Ev. broj nabave 04/2017),
da nad gospodarskim subjektom nije otvoren stečaj, niti je u postupku likvidacije, niti njime
upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, niti je u nagodbi s vjerovnicima, niti je
obustavio poslovne djelatnosti, niti je nad njime pokrenut postupak radi utvrđivanja uvjeta za
otvaranje stečajnog postupka, niti postupak radi utvrđivanja uvjeta za postupak likvidacije po
službenoj dužnosti, niti postupak radi utvrđivanja uvjeta za postupak nadležnog suda za
postavljanje osobe koja će njime upravljati, niti postupak radi utvrđivanja uvjeta za postupak
nagodbe s vjerovnicima, niti se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta
Ponuditelja,
da u posljednje tri godine od dana početka postupka nabave gospodarski subjekt nije niti
učinio niti je osuđivan za težak profesionalni propust odnosno nije kriv za neprofesionalno
postupanje,
da gospodarski subjekt ima izmirene sve dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama u zemlji u kojoj gospodarski
subjekt ima poslovni nastan,
da u posljednjih šest mjeseci od dana početka postupka nabave bankovni račun
gospodarskog subjekta nije bio blokiran više od sedam dana neprekidno i ne više od petnaest
dana ukupno, te da gospodarski subjekt nema evidentiranih obveza za čije podmirenje nema
pokriće na računu.

Također, izjavljujem da ćemo se kao Ponuditelj u postupku nabave Ev. broj 04/2017 pridržavati
sljedećih zahtjeva 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.
Također, izjavljujem da smo, kao Ponuditelj u postupku nabave Ev. broj 04/2017, pročitali i proučili sve
odredbe iz Dokumentacije za nadmetanje i da smo s istima upoznati, odnosno da smo iste u
potpunosti razumjeli. Nadalje, izjavljujem da prihvaćamo sve uvjete iz predmetne Dokumentacije za
nadmetanje i obvezujemo se da ćemo, ukoliko naša ponuda bude odabrana, izvršiti predmet nabave u
skladu s odredbama iz predmetne Dokumentacije za nadmetanje.
Za Ponuditelja:
Datum:_____________2017.g.

______________________________
(ime i prezime ovlaštene osobe)
M.P.

____________________________
(potpis ovlaštene osobe)

