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PREDMET NABAVE 

1. PODACI O NARUČITELJU  

Bicro BIOCentar d.o.o. 

INKUBACIJSKI CENTAR ZA BIOZNANOSTI  

Borongajska cesta 83h 

10000 Zagreb – HRVATSKA 

MBS: 080766776                                                                                  

OIB: 47298210538 

Tel: 01 6458 640 

Kontakt osoba:  

Jeremija Hranjec 

Viši administrator 

01 6458 644 

jeremija.hranjec@biocentre.hr  

 

2. PREDMET NABAVE 

Nabava i ugradnja hladne sobe.  

 

3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 

EBN-BN-5-2016-BBC 

 

4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE 

150.000,00 kn (bez PDV-a) 

 

5. NAČIN IZVRŠENJA  

Ugovor o nabavi robe.  

 

6. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU 

INTERESA     

Neuronet d.o.o. – Zagreb, Froudeova 6.  

 

  

mailto:jeremija.hranjec@biocentre.hr
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7. ROK ISPORUKE ROBE 

Odabrani ponuditelj se obvezuje predmetnu robu isporučiti u roku 30 radnih dana od potpisa 
ugovora. 
 
8. MJESTO ISPORUKE ROBE 
 

Bicro BIOCentar d.o.o., Borongajska cesta 83h, Zagreb 

9. OPIS PREDMETA NABAVE 

Hladna komora 229, temperaturnog režima hlađenja +4/+8 °C 

  

CPV 42513200-7 Rashladna oprema 

 

Predmet nabave nije podijeljen na grupe. 

 

10. OBAVEZE PONUDITELJA 

Ponuditelj je u obvezi ponuditi predmet nabave u cijelosti, odnosno ponuda mora obuhvatiti 

sve stavke Troškovnika i ostalo traženo uvjetima naznačenim u ovom Pozivu na dostavu 

ponuda. 

 

11. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 

Prihvatljiva, prikladna i pravilna ponuda s najnižom ponuđenom cijenom predmeta nabave. 

 

12. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA, TE DOKUMENTI KOJIMA 

PONUDITELJ DOKAZUJE DA NE POSTOJE RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE 

 

12.1. Nekažnjavanje 

 

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne 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.), 
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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 gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi 

dostaviti izjavu (Prilog 1.). Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje 

gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri (3) mjeseca računajući od dana 

početka postupka javne nabave. 

 

Naručitelj može tijekom postupka javne 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 navedenu potvrdu, radi provjere gore navedenih okolnosti, 

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 državi sjedišta gospodarskog subjekta, 

odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod a) i b) ili oni ne 

obuhvaćaju sva kaznena djela navedena u ovoj točki. 
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12.2. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 

 

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave 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 ovih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti: 

 

a) potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana 

računajući od dana početka postupka javne nabave, ili 

 

b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog 

subjekta ako se ne izdaje potvrda pod a), ili 

 

c) ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b) 

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 izdaju dokumenti pod a) i b). 

 

12.3. Lažni podaci 

 

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri 

dostavi dokumenata navedenih u točkama 12.1. i 12.2. ove dokumentacije za nadmetanje. 

 

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su 

ponuditelji dostavili sukladno točkama 12.1. i 12.2. ove dokumentacije za nadmetanje, 

Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka: 

 

1. od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene 

preslike tih dokumenata i/ili 

 

2. obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima. 
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13. OSTALI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA 

 

13.1. Profesionalni propust 

Ostali razlozi isključenja utvrđuju se za ponuditelje i za sve članove zajednice ponuditelja 

pojedinačno. Naručitelj će iz postupka javne nabave isključiti ponuditelja /gospodarskog 

subjekta: 

Ako su gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe 

gospodarskog subjekta u posljednje tri godine računajući do početka postupka  javne nabave 

učinili težak profesionalni propust, u smislu članka 68. stavak 7. Zakona o javnoj nabavi, koji 

Naručitelj može dokazati na bilo koji način. 

14. UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 

U svrhu dokazivanja uvjeta sposobnosti ponuditelji moraju dostaviti: 

 

14.1. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti: 

 

14.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta 

 

Ponuditelj mora dokazati da je u sudskom, obrtnom, strukovnom ili drugom odgovarajućem 
registru države sjedišta registriran za obavljanje djelatnosti u svezi s predmetom nabave te u 
tu svrhu dostaviti: 
 

a) odgovarajući izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg 
registra države sjedišta gospodarskog subjekta ili 
 
b) ako se dokument pod a) ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, Izjavu s 
ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. 
 

Izvod, odnosno izjava ne smiju biti stariji od tri (3) mjeseca računajući od dana početka 
postupka javne nabave. Pošto se istovjetni dokaz traži u točki 13.1. Dokumentacije, Ponuditelj 
nije obvezan dostaviti dvije istovjetne kopije. 
U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju 
sposobnost iz ove točke.  

 

14.1.2. Popis ovlaštenih servisa 

 

Gospodarski subjekt mora dostaviti popis ovlaštenih servisa za pružanje usluga održavanja 

uređaja i opreme koji su predmet nabave na području Republike Hrvatske i to najmanje u 

gradu Zagrebu. 

PONUDA  

14. SADRŽAJ PONUDE 

 ponudbeni list  

 dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja 
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 tražene dokaze sposobnosti 

 troškovnik, popunjen, potpisan i ovjeren od ovlaštene osobe ponuditelja 

 tehnička specifikacija 

 popis ovlaštenih servisa  

 ostalo traženo u dokumentaciji poziva za dostavu ponuda i tehničkim specifikacijama  

 

15. NAČIN IZRADE PONUDE 

U ponudi moraju biti u cijelosti ispunjeni i priloženi izvornici ponudbenog lista, 

troškovnika i tehničke specifikacije, koji su dio ove dokumentacije. 

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom 

pismu. Komunikacija Ponuditelja i Naručitelja odvija se na hrvatskom jeziku. Ukoliko 

zaposlenici ne vladaju tečnim hrvatskim jezikom, obaveza je Ponuditelja na svoj trošak 

osigurati stalnu prisutnost prevoditelja. 

 

16. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE 

Ponude se predaju neposredno u pisarnicu naručitelja ili preporučenom poštanskom pošiljkom 

na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:  

Bicro BIOCentar d.o.o. 

Borongajska cesta 83h 

10000 Zagreb 

 

EBN-BN-5-BBC 

 

PONUDA ZA NABAVU I IZGRADNJU HLADNE SOBE   

„NE OTVARAJ“ 

Na omotnici je potrebno naznačiti naziv i adresu Ponuditelja. 

Ponuditelj određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno 

nepravovremene dostave ponude. 

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju isključivo na navedenu 

adresu najkasnije do 14. prosinca 2016.g. u 14 sati. 

Elektronička dostava ponuda nije dopuštena. 

 

Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu ponuda evidentiraju se kod naručitelja kao 

zakašnjele ponude, obilježavaju se kao zakašnjele te neotvorene vraćaju pošiljatelju bez 

odgode. 
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17. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE 

Cijena ponude bez PDV-a mora sadržavati sve stavke navedene u troškovniku, zajedno s 

ugradnjom i puštanjem u funkciju po modelu ključ u ruke. 

 

 

18. VALUTA U KOJOJ SE IZRAŽAVA CIJENA PONUDE 

Cijena ponude izražava se u kunama. 

 

20. ROK VALJANOSTI PONUDE 

Rok valjanosti ponude je najmanje 60 (šezdeset) dana od dana s kojim ističe rok za dostavu 

ponuda. Naručitelj će, na temelju članka 93. stavak 1. točka 4. Zakona o javnoj nabavi, odbiti 

ponudu čija je opcija kraća od tražene. 

 

21. ROK, NAČIN, I UVJETI PLAĆANJA 

Naručitelj će cjelokupni iznos nabave isplatiti po potpisivanju ugovora.  

 

 

22.OSTALO 

Otvaranje ponuda će se održati dana 14. prosinca 2016. godine u 14 sati, u prostorijama 

Naručitelja. Otvaranje ponuda nije javno. 

Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz bilo kojeg razloga, 

bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim 

informacijama i objašnjenjima, izmijeniti ovaj Poziv za dostavu ponuda. Naručitelj će nastojati, 

ali nema obavezu odgovoriti na upit naručitelja. 

Obavijest o rezultatima predmetne nabave: Naručitelj će nakon pregleda i ocjena ponuda 

obavijestiti sve ponuditelje čija ponuda je odabrana. Na postupak provedbe nabave kao i na 

odabir najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena.  

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak provedbe nabave u bilo kojem trenutku, 

odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste 

prema ponuditeljima. 
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Ponudbeni list  

 

Naziv i sjedište naručitelja: Bicro BIOCentar d.o.o. 
INKUBACIJSKI CENTAR ZA BIOZNANOSTI  
Borongajska cesta 83h 
10000 Zagreb – HRVATSKA 
 
OIB: 47298210538 

Podaci o predmetu nabave: Nabava i ugradnja hladne sobe 

Podaci o ponuditelju:  

Naziv ponuditelja  

Sjedište ponuditelja  

Adresa ponuditelja  

MB  

OIB  

IBAN  
Navod o tome je li ponuditelj u 
sustavu poreza na dodanu vrijednost 
(zaokružiti) 

DA NE 

Navod o tome da li sudjeluju 
podizvoditelji(zaokružiti) DA NE 

Adresa za dostavu pošte  

Adresa e-pošte  
Ovlaštena osoba za potpisivanje 
ugovora od strane ponuditelja 

 

Osoba za kontakt sa naručiteljem  

Broj telefona  

Broj telefaksa  
Cijena  ponude  bez  poreza  na 
dodanu vrijednost - brojkama 

 

Iznos   poreza   na   dodanu   
vrijednost -brojkama 

 

Cijena   ponude   s   porezom   na 
dodanu vrijednost - brojkama 

 

Rok valjanosti ponude 60 dana od dana otvaranja ponuda 

Rok isporuke 30 radnih dana od potpisivanja ugovora 

Mjesto i datum  
Izvršenje predmeta nabave ponuditelj 
će izvoditi samostalno vlastitim 
resursima 

DA NE 

 
Ponuditelj: 
 
 
___________________ 
(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja) 
 
 
 
 
___________________ 
(potpis i pečat) 
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Dodatak I Ponudbenom listu u slučaju zajedničke ponude 

 

 

Ponuditelj: 
 
___________________ 
(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja) 
 
 
 
 
___________________ 
(potpis i pečat) 

 

 

 

 

 

Podaci o ponuditelju iz zajednice 

ponuditelja: 

 

Naziv ponuditelja  

Sjedište ponuditelja  

Adresa ponuditelja  

MB  

OIB  

IBAN  
Navod o tome je li ponuditelj u sustavu 
poreza na 
dodanu vrijednost 
(zaokružiti) 

DA NE 

Adresa za dostavu pošte  

Adresa e-pošte  
Ovlaštena osoba za potpisivanje ugovora 
od strane ponuditelja 

 

Osoba za kontakt sa naručiteljem  

Broj telefona  

Broj telefaksa  
Dio  nabave za  koju  ponudu  dostavlja 
član zajednice ponuditelja 

 

Količina  

Vrijednost  

Mjesto/a  
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Dodatak II Ponudbenom listu u slučaju ustupanja dijela ugovora podizvoditelju 

 

Podaci o podizvoditelju:  

Naziv podizvoditelja  

Sjedište podizvoditelja  

Adresa podizvoditelja  

MB  

OIB  

Broj računa  
Navod o tome je li ponuditelj u sustavu 
poreza na 
dodanu vrijednost 
(zaokružiti) 

DA NE 

Adresa za dostavu pošte  

Adresa e-pošte  

Ovlaštena osoba za zastupanje 

podizvoditelja 

 

Osoba za kontakt sa naručiteljem  

Broj telefona  

Broj telefaksa  

Dio nabave za koju ponudu dostavlja 

podizvoditelj 

 

Količina  

Vrijednost  

Mjesto/a  

 

 

Podizvoditelj: 
 
___________________ 
(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe podizvoditelja) 
 
 
___________________ 
(potpis i pečat)



 

 
 

Troškovnik:  

II 

KAT 

Hladna komora u sobi 229, 

temperaturnog režima  

Režim hlađenja +4/+8 °C 

    

Red. 

br. 

Opis: Mjera: Kom Jed. 

Cijena 

Ukupno  

Kn: 

1. Hladionički paneli 
    

1.1 Isporuka Hladioničke komore 

vanjskih dimenzija 5,11 x 3,11 x 2,51 

m, od termoizolirajućih panela, 

debljine 80 mm, ispuna poliuretan 

gustoće 40-42 kg/m3, obostrano 

obloženi s plastificiranim pocinčanim  

limom debljine 0,5/0,5 mm, RAL 

9010.  Hladionički pod PUR 80. 

Protuklizni čelični lim obložen 

protukliznim, reljefnim inox limom 

AISI 304, debljine 0,8 mm, podložen 

pločastim ojačanjem debljine 16 mm, 

namijenjen za opterećenje do 90 

kg/4cm2. Svi spojevi panela su 

izvedeni i dodatno učvršćeni 

sistemom muško ženskih bravica,  

unutarnji rubovi komore (spoj pod 

zid) obrađeni su sanitarnim PVC 

profilima. U cijenu uključen sav 

montažni pribor, završni kutovi i 

završni limovi.  

kom 1 
  

1.2 Hladionička zaokretna jednokrilna 

vrata dim. svijetlog otvora 100 x 200  

cm s dovratnikom izvedenim od 

višekomornog PVC profila izuzetne 

čvrstoće i izolacijskih svojstava s 

integriranim elementima, ojačanjima 

za šarnire i šarinirima s mogućnošću 

podešavanja u svim smjerovima. 

Vratno krilo debljine 60 mm. Vrata su 

opremljena bravom od kvalitetnog 

kompozitnog materijala i cilindrom za 

 
1 

  



 

 
 

zaključavanje te "antipanic" 

sigurnosnim otvaranjem iznutra. 

1.3 Termo izolirajuće IZO staklo 4/16/4 

mm i okvirom od nehrđajućeg čelika, 

s prekinutim toplinskim mostom, 

dimenzija 40 x 40 cm. 
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2. Rashladna oprema za temperaturni 

režim hlađenja +4/+8 °C 

    

2.1 Rashladni agregat za komoru s 

sljedećom opremom: 

- poluhermetski kompresor kao Bitzer 

2DES3Y, učina Qo=4,7 kW pri -

10/+45°C (R134a) ili jednakovrijedni 

- 1 kom 

- izdvojeni zrakom hlađeni 

kondenzator plina 

- spremnik ukapljene radne tvari 

- presostatima za regulaciju HP 

- zaštitni presostati HP/LP 

- filtar i zaštitno staklo 

- na zajedničkom postolju 

- u zajedničkom kućištu 

- elektroupravljački ormar i digitalni 

upravljač Carel Mastercella NTC 

osjetnicima ili jednakovrijedni 

- magnetni i termoekspanzijski ventil 

s diznom, filter sušač, zaporni ventili  

 
1 

  

2.2 Dinamički isparivač s ventilatorima 

za stropnu ugradnju, proizvođača 

Luvata ili jednakovrijedni, kao tip: 

DFE 32L8-ED, dimenzija: 1535 x 780 

x h=217 mm 

kom 1 
  

3. Instalacijski materija, fitinzi, 

ugradnja i ostalo 

    

3.1 Instalacijski materijal, medicinske 

odmaštene bakrene cijevi, izolacija 

usisnog cjevovoda, bakreni 

prilagodnici (fitinzi), ovjes instalacije, 

elektro instalacija, usluga ugradnje 

rashladne opreme i opreme za 

kom 1 
  



 

 
 

grijanje, tlačna i vakuumska proba s 

puštanjem u rad, rashladno sredstvo 

R134a. 

3.2 Utičnice šuko nadžbukne + letva za 

ugradnju.  

kpl. 8 
  

3.3 Dokumentacija: 

- tehnička dokumentacija, 

dokumentacija izvedenog stanja, 

atesti za panele 

kpl. 1 
  

3.4 Demontaža "fan colil" jedinice kpl. 1 
  

3.5 Dizalica za podizanje opreme na 

fasadu 

kpl. 1 
  

3.6 Garancijski rok za ugrađenu opremu godina 2 
  

  SVEUKUPNO bez PDV-a:                                    

-   kn  

  

Napomena:  

U troškove ulazi garancijski rok na svu isporučenu i ugrađenu opremu u trajanju od 

dvije godine. Garancijski rok počinje datumom puštanja u rad instalirane opreme.  

 



 

 
 

 

Nacrti dispozicija 

  
 

 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

Prilog 1. OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU 

U svrhu dokazivanja da nema razloga isključenja iz ovog postupka javne nabave Naručitelja Bicro 

BIOCentar d.o.o., Borongajska cesta 83 H. 10 000 Zagreb, 

izjavljujem, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da niti osobi ovlaštenoj za zastupanje 

gospodarskog subjekta: 

Ime i prezime ovlaštene osobe:                  _________________________________ 

Datum i mjesto rođenja ovlaštene osobe:  _________________________________ 

OIB ovlaštene osobe:                                 _________________________________ 

niti gospodarskom subjektu: 

Naziv gospodarskog subjekta:                      _________________________________ 

Sjedište i adresa gospodarskog subjekta:     _________________________________ 

OIB pravne osobe/gospodarskog subjekta: _________________________________ 

nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: 

I) 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 

II) 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 i 143/12.), 

odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili 

države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta. 

Datum: _________________________ 

Ime i prezime osoba ovlaštene za 

zastupanje gospodarskog subjekta: _________________________ 

Potpis:                                             _________________________                    MP 

Napomena: Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne 

nabave. 


