REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 406-01/18-01/06
URBROJ: 2133/13-01-18-01
Josipdol, 22. kolovza 2018. godine
Gospodarski subjekt:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA
Javni naručitelj: Općina Josipdol, Ogulinska 12, 47303 Josipdol matični broj naručitelja: 2619288,
OIB: 65506283455
Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (12/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz
Plana nabave za nabavu robe i usluga manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno za nabavu
radova manju od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) naručitelj nije obvezan
provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
NAPOMENA: U ovom postupku jednostavne nabave primijenjene su i neke odredbe Zakona o javnoj
nabavi pa ih ponuditelj mora zadovoljiti – poštivati.
Početak postupka jednostavne nabave smatra se danom slanja Poziva na dostavu
ponuda.
1.

OPIS PREDMETA NABAVE
a) Predmet nabave: REKNSTRUKCIJA ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA VOJNOVAC, sukladno
troškovniku iz dijela II. Ovog poziva.
b) Evidencijski broj nabave: E-JN-4/2018
c) Procijenjena vrijednost nabave: 200.000,00 kuna

2.

UVJETI NABAVE
Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:
a. Način izvršenja: Obavljanje radova obavit će se jednokratno sklapanjem ugovora, izvršenje
tijekom rujna 2018. godine.
b. Rok izvršenja: 30 dana od dana stupanja ugovora na snagu;
c. Rok valjanosti ponude: 60 kalendarskih dana;
d. Mjesto izvršenja: Radove je potrebno izvršiti u Općini Josipdol, naselje Vojnovac.
e. Rok, način i uvjeti plaćanja: 60 dana od dana primitka valjanog računa. Predujam isključen.
f. Račun se ispostavlja na adresu naručitelja: Općina Josipdol, Ogulinska 12, Josipdol, s
naznakom na računu: „Račun za predmet nabave: „Rekonstrukcija zgrade društvenog doma
Vojnovac“
g. Cijena ponude:
o ponuditelj će u ponudbenom troškovniku sve jedinične cijene, a ukupnu cijenu stavke
izračunati kao umnožak količine stavke i cijene stavke (bez PDV-a), a kako se to
troškovnikom zahtijeva
o u cijenu ponude bez PDV uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja povezani s
izvršenjem predmeta nabave,
o cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave i nepromjenjiva je
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cijenu ponude u ponudbenom listu potrebno je prikazati na način da se iskaže redom:
cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a te cijena ponude sa PDV-om;
o ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u
ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se
isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a
mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.
h. Kriterij odabira ponuda (uz obvezu ispunjenja svih traženih uvjeta i zahtjeva): najniža
cijena uz obvezu ispunjenja svih traženih uvjeta i zahtjeva iz Poziva na dostavu ponuda.
Ponudbeni troškovnik koji se nalazi u prilogu ovog poziva njegov je sastavni dio, gdje je
detaljno specificirana vrsta, količina i kvaliteta predmeta nabave, te ukupnost tehničkih
uvjeta i tehnički zahtjevi u svezi s predmetom nabave.
Ponuditelj je dužan ponuditi i izvršiti predmetne radove na način da ista odgovara svim
tehničkim uvjetima koji su navedeni u Pozivu za dostavu ponude.
i. Osnove za isključenje isključenja i uvjeti sposobnosti:
a ) Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti:
Prema članku 251. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) naručitelj je obvezan isključiti
ponuditelja iz postupka javne nabave ako utvrdi da:
i. 1. a) je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je
član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka
ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske
pravomoćnom presudom osuđena za:
a. sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju – članka 328.
(zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu
zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona – članka 333. (udruživanje za
počinjenje kaznenih djela), 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.)
b. korupciju, na temelju
I. članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka
253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254.
(zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba
položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka
293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295.
(trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje
utjecajem) Kaznenog zakona
II. članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka
294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337.
(zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba
obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito
posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje
mita) 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.)
c. prijevaru, na temelju
I. članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom
poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258.
(subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
II. članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom
poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) 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.)
d. terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na
temelju
I. članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam),
članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za
o
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terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog
zakona
II. članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na
terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) 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.)
e. pranje novca ili nanciranje terorizma, na temelju
I. članka 98. (nanciranje terorizma) i članka 265. (pranje novca)
Kaznenog zakona
II. članka 279. (pranje novca) 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.)
f. dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
I. članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
II. članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) 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.), ili
b.) je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je
član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka
ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske
pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga
stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog
nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge
za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu.
Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije
biti starija od tri mjeseca računajući od dana objave poziva za dostavu ponude na
internetskim stranicama.
Ponuditelji dostavljaju ovaj dokaz u formi izjave prema predlošku koji čini sastavni dio Poziva
za dostavu ponude. Naručitelj ističe da je predložak izjave samo predložak, a ponuditelji
mogu dostaviti izjavu i u drugom obliku. Bitno je da sadržaj odgovara predlošku.
Naručitelj može tijekom postupka nabave radi provjere okolnosti iz ove točke 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 gore navedenu potvrdu, radi provjere okolnosti iz ove točke,
Naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
a) 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
b) 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 pod
a),
ili
c) 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
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državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju
dokumenti pod a) i b) ove točke ili ne obuhvaćaju sva kaznena dijela navedena u ovoj točki.

I.
II.

i.2) Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta sukladno članku 252. Zakona
o javnoj nabavi (NN 120/2016) iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt
nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno
osiguranje:
u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski
subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.
Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima
odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.
Za potrebe dokazivanja gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti :
a) potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana
gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 252.
stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta,
ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave o stanju
duga, ili
c) 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
objave poziva za dostavu ponude na internetskim stranicama, ako se u državi sjedišta
gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili navedeni jednakovrijedni važeći
dokument.
i.3) Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave sukladno članku 257. Zakona o javnoj
nabavi (NN 120/2016) dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući
registar u državi njegova poslovnog nastana.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili
drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Ako se izvod o upisu u
sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog
subjekta u ne izdaje u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom
potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili Izjava kojom se dokazuje upis u registar ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući
od dana objave poziva za dostavu ponuda na internetskoj stranici.
Ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dostavlja izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog
odgovarajućeg registra. Izvod ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave poziva za
dostavu ponuda na internetskoj stranici.

j. Ostalo:
a) JAMSTVA
Ponuditelj je obvezan u slučaju odabira njegove ponude, dostaviti jamstvo za otklanjanje
nedostataka tijekom jamstvenog roka u trajanju od 24 mjeseca, odnosno dužan je prije isplate
po okončanoj situaciji - računu dostaviti jamstvo na iznos od 10% (iznos bez PDV-a)
vrijednosti izvršenih radova. Jamstvo za otklanjanje nedostataka tijekom jamstvenog roka
podnosi se u obliku garancije banke ili bjanko zadužnice potvrđena kod javnog bilježnika u
skladu sa odredbama Ovršnog zakona, važeće do isteka jamstvenog roka.
Napomena: Jamstveni rok za uklanjanje nedostataka isporučene opreme i izvedenih radova je
24 mjeseca od dana potpisa primopredajnog zapisnika, osim u slučaju dužeg roka jamstva za
ispravnost opreme, po osnovi jamstvenih listova izdanih od strane proizvođača opreme, kada
se primjenjuje taj duži rok.
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Ponuditelj je obvezan dostaviti kao sastavni dio svoje ponude izjavu (PRILOG IV). Izjavu je
potrebno ovjeriti potpisom osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta i pečatom.
Jamstvo mora glasiti na Naručitelja: OPĆINA JOSIPDOL, OGULINSKA 12, 47303 JOSIPDOL,
OIB: 65506283455.
c) UGOVORNA KAZNA:
U slučaju nepoštivanja roka isporuke Naručitelj će Isporučitelju zaračunati ugovorenu kaznu
u visini od 0,5% od vrijednosti robe u kašnjenju za svaki dan neopravdanog zakašnjenja, s
tim da ukupan iznos kazne ne može biti veći od 20% od ukupne vrijednosti robe u kašnjenju.
3.

4.

SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda treba sadržavati:
a. Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
b. Ponudbeni troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
c. Dokaze sposobnosti iz točke „i“ ovog Poziva na dostavu ponude;
d. Ostalo iz točke „j“ ovog Poziva na dostavu ponude
e. Zahtjev za izdavanje jamstva (traženi dokument)
NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu uz koji se prilažu ostali dijelovi ponude. Naručitelj
neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog
Poziva na dostavu ponude.
Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući
naknadno vađenje ili umetanje listova.
Ponuda se dostavlja u roku za dostavu ponuda u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja.
Svi dokazi priloženi ponudi moraju biti na hrvatskom jeziku.
Ukoliko neki od dokumenata i/ili dokaza traženih u Pozivu na dostavu ponude nije na
hrvatskom jeziku ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik
izvršenog po ovlaštenom prevoditelju.
U slučaju nuđenja „jednakovrijednog“ proizvoda potrebno je u stavci troškovnika upisati „tip i
proizvođača proizvoda koji se nudi“ te u ponudi dostaviti dokaz o jednakovrijednosti.
Sve dokumente koje javni naručitelj zahtijeva ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.
Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
Molimo da Vašu ponudu dostavite:
a. Rok za dostavu ponude: ponudu je potrebno dostaviti do 13,00 sati, dana 31. kolovoza
2018. godine.
b. Način dostave ponude: osobno ili putem pošte u zatvorenoj omotnici s naznakom: naziv i
adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja, evidencijski broj nabave, naziv predmeta
nabave te naznaka „ne otvaraj“.
c. Mjesto dostave ponude: Općina Josipdol, Ogulinska 12, 47303 Josipdol, .
d. Otvaranje ponuda će se održati: dana 31. kolovoza 2018. godine u 14,00 sati u
prostorijama naručitelja .
Otvaranje ponuda nije javno (nije obveza po Zakonu o javnoj nabavi javno otvarati ponude za
jednostavne nabave).

5.

OSTALO
a. Pregled i ocjena ponuda
Naručitelj može prilikom pregleda i ocjene ponuda, a u slučaju postojanja sumnje u istinitost
podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dužni dostaviti, a radi provjere
istinitosti podataka: od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili
ovjerene preslike tih dokumenata i/ili obratiti se izdavatelju dokumenta ili nadležnim
tijelima.
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Naručitelj može temeljem članka 293. Zakona o javnoj nabavi pozvati ponuditelja da
pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s traženim dokumentima, uklone pogreške,
nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti.
b. Obavijesti u vezi predmeta nabave:
Ivanka Turkalj, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Broj telefona: 047/581-298; 099/288-6888
Email: ivanka.turkalj@josipdol.hr
c. Obavijest o rezultatima predmetne nabave: Pisanu Odluku o odabiru ili Odluku o
poništenju, naručitelj će dostaviti ponuditeljima u roku 10 dana od dana isteka roka za dostavu
ponuda.
S poštovanjem,
Stručno povjerenstvo:
Ivanka Turkalj
Natalija Bokulić
Ruža Magdić
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PONUDBENI LIST
Naručitelj
OPĆINA JOSIPDOL
47303 JOSIPDOL, Ogulinska 12
OIB: 65506283455
broj telefona: 047/581-298
internet adresa: http://www.josipdol.hr/
Odgovorna osoba Naručitelja: Načelnik Općine Josipdol
Podaci o ponuditelju
Naziv _______________________________________________________________________
Sjedište _____________________________________________________________________
Adresa _____________________________________________________________________
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je
primjenjivo) ___________________________________________________________________
IBAN i naziv banke ____________________________________________________________
Ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost

DA

NE (zaokružiti DA ili NE)

Adresa za dostavu pošte _______________________________________________________
Adresa e-pošte________________________________________________________________
Kontakt osoba ponuditelja ____________________________________ (ime, prezime i funkcija osobe za kontakt)
Broj telefona___________________________________Broj faksa ______________________
Predmet nabave: ________________________________
Cijena ponude za predmet nabave bez poreza na dodanu vrijednost: ____________________ (u brojkama)
Iznos poreza na dodanu vrijednost: _______________________________________________________

(u brojkama)

Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost:_________________________________________

(u brojkama)

Rok valjanosti ponude _____________________________________________________________________
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na
mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu
predviđenom za upis cijene ponude bez PDV, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se
prazno.

Ponuditelj:
__________________________________________________
(potpis, pečat)
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I Z J A V A

PRILOG III

(temeljem članka 265. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) za potrebe utvrđivanja
okolnosti
iz članka 251. stavak 1. . Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016))
Kojom ja _________________________________________________________________________________________________
(ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice, mjesto izdavanja osobne iskaznice i OIB)
__________________________________________________________________________________________________
kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ________________________________________________________
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta i OIB)
_____________________________________________________________________________________________________________
izjavljujem da gospodarski subjekt niti ja kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ovog
gospodarskog subjekta nismo pravomoćno osuđivani za bilo koje od sljedećih kaznenih djela
odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta
ili države čije je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a.
sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju
zločinačkog udruženja (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog
udruženja (članak 329. ) Kaznenog zakona; udruživanje za počinjenje kaznenih djela( članak
333.), 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.);
b.
korupciju, na temelju
primanje mita u gospodarskom poslovanju (članaka252.), davanje mita u gospodarskom
poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), zlouporaba
položaja i ovlasti (članak 291.), (nezakonito pogodovanje(članak 292.), primanje mita ( članak
293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.) i davanje mita za trgovanje
utjecajem ( članak 296.) Kaznenog zakona; primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak
294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), 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.)
c.
prijevaru, na temelju
prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), utaja poreza ili
carine (članak 256.) i subvencijska prijevara (članak 258.) Kaznenog zakona; prijevara (članak
224.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.) i utaja poreza i drugih davanja (članak
286.) 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.)
d.
terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju
terorizam (članak 97.), javno poticanje na terorizam (članak 99.), novačenje za terorizam
(članak 100.), obuka za terorizam (članak 101.) i terorističko udruženje (članak 102.) Kaznenog
zakona; terorizam (članak 169.), javno poticanje na terorizam (članak 169.a) i novačenje i obuka
za terorizam (članak 169.b) 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.)
e.
pranje novca ili nanciranje terorizma, na temelju
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nanciranje terorizma (članak 98.) i pranje novca (članak 265.) Kaznenog zakona; pranje novca
(članak 279.) 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.)
f. dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
trgovanje ljudima (članak 106.) Kaznenog zakona; trgovanje ljudima i ropstvo (članak 175.) ) 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.).
______________________________________
(potpis osobe po zakonu ovlaštene za
zastupanje gospodarskog subjekta)

Datum__________________
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PRILOG IV
Izjava o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
_____________________________________
_____________________________________
( napisati točan naziv i sjedište ponuditelja)

IZJAVA PONUDITELJA O DOSTAVI JAMSTVA ZA
OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Neopozivo potvrđujemo, da ćemo, ukoliko budemo izabrani kao najpovoljniji ponuditelj, u
postupku nabave: IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA SANACIJI BRANIČ KULE STAROG
GRADA MODRUŠ najkasnije, prije isplate okončane situacije - računa dostaviti jamstvo za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u iznosu od 10% (bez PDV-a) vrijednosti ugovora u
obliku:
1. bankovne garancije bezuvjetno, na prvi poziv i bez
prigovora, ili
2. obična ili bjanko zadužnice potvrđena kod javnog bilježnika u skladu sa odredbama
Ovršnog zakona

U ____________________, _____________. godine.

Za ponuditelja ovlaštena osoba
( M. P. )
(čitko ime i prezime i potpis)
Zaokružiti koje se jamstvo dostavlja
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