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Požega, 13. siječnja 2016.g. 

 

 

Sukladno članku 18. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 143/13 ), stavak 3. i Uputama za nabavu roba, radova 

i usluga do propisanih vrijednosti, članak 12. i 13. izrađena je 
  

 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE 

u postupku bagatelne nabave potrošnog medicinskog materijala za 2016.g. 

 

 

1. OPĆI PODACI: 

 

-  Naručitelj je Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije, Matije Gupca 10, 34000 Požega, 

OIB: 38110021935, tel: 034/311-923, fax: 034/311-933 i 034/311-923, www.hitna-psz.hr, mail: 

slobodan.manovic@hitna-psz.hr.  

 

- Osoba ili služba zadužena za kontakt: Slobodan Manović, dipl. oec., rukovoditelj Odjela za 

računovodstvo i financije, tel. 034/311-923, 099/21 77 481. 

 

- Evidencijski broj nabave: 01.2-2016 

 

- Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. 

Zakona o javnoj nabavi: Zdrastvena ustanova Ljekarne Perak, Republike Hrvatske 73a, 34340 

Kutjevo, OIB: 01634935563 

 

- Vrsta postupka nabave: bagatelna nabava 

 

- Procijenjena vrijednost nabave: 68.000,00 kn bez PDV-a 

 

- Vrsta ugovora o javnoj nabavi: Ugovor o nabavi robe – kupnja robe 

 

- Navod o sklapanju ugovora o javnoj nabavi/okvirnom sporazumu: Zavod za hitnu medicinu 

Požeško-slavonske županije kao naručitelj provodi predmetni postupak bagatelne nabave s namjerom 

sklapanja ugovora o nabavi robe. 

 

- Navod o provedbi elektroničke dražbe: Ne provodi se elektronička dražba. 

 

 

2. PODACI O PREDMETU NABAVE: 

 

- Opis predmeta nabave: Nabava potrošnog medicinskog materijala za 2016.g. 

 

- Brojčane oznake nomenclature: CPV – 33140000-3 

 

- Količina predmeta nabave: okvirna količina – vidi troškovnik (ovisno o potrebama naručitelja) 
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- Mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Požega i Pakrac 

 

- Rok trajanja ugovora: od 01.02.2016. do 31.12.2016.g. 

 

 

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA I DOKAZI: 

 

 

3.1.  Obvezni razlozi isključenja 

 

 Ponuditelj će se isključiti: 

    

3.1.1. 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: 

(1) 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.), 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.), 

Dokaz:  

(1) Za potrebe utvrđivanja ovih okolnosti 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 početka postupka javne nabave. 

3.1.2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i 

zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja 

navedenih obveza. 

Dokaz: 

(1) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 2. ovoga članka gospodarski subjekt u 

ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja: 

1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana 

početka postupka javne nabave, ili 

2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se 

ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, ili 



 

3. 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 izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz 

točke 2. ovoga stavka. 

3.1.3. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s ovim odjeljkom 

Zakona.  

(1) Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz članka 3.1.1. 

ove dokumentacije od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim 

državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje 

gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu 

evidenciju. 

(2) Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu iz prvog stavka članka 3.1.3., radi provjere okolnosti 

iz članka 3.1.1. ove dokumentacije javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u 

primjerenom roku dostavi važeći: 

1. 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 

2. 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 iz točke 1. ovoga stavka, ili 

3. 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 iz točke 1. i 2. ovoga članka ili oni ne obuhvaćaju 

sva kaznena djela iz članka 3.1.1. ove Dokumentacije. 

3.1.4. U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, okolnosti iz članka 3.1.1. utvrđuju se za 

sve članove zajednice pojedinačno 

 

4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA: 

4.1.  Pravna i poslovna sposobnost 

(1) Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni 

ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. 

Dokaz: 

(2) Upis u registar iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne 

izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom 

potpisa kod nadležnog tijela. 

Izvod ili izjava iz stavka 2. ovoga članka ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana 

početka postupka javne nabave. 



 

(3) Ako natjecatelj ili ponuditelj mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene 

organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor u državi njegova sjedišta, natjecatelj ili ponuditelj 

mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva za sebe i/ili za podizvoditelja. 

(4) U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno 

dokazati svoju sposobnost iz stavka 1. ovoga članka. 

 

   4.2. Tehnička i stručna sposobnost 

 

(1) Ponuditelji su dužni dostaviti:  

 

(a) Dozvolu za promet medicinskim proizvodima sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima 

(NN 76/13, čl.3.st.30, čl.47, čl.51, čl.52). 

Navedenom dozvolom ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dokazuje da je upisan u 

očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, odnosno 

ukoliko ponuditelj ima sjedište u nekoj drugoj državi Europske unije dokazuje da ispunjava sve uvjete za 

obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj ima sjedište. Ponuditelj 

je sposoban ako ima valjanu dozvolu za promet medicinskim proizvodima izdanu od strane Agencije za 

lijekove i medicinske proizvode, odnosno ako ima potvrdu, izjavu ili dozvolu izdanu od nadležnog tijela u 

državi sjedišta da ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda 

u državi u kojoj ima sjedište.  

Ukoliko ponuditelj uvozi i nudi medicinske proizvode iz trećih zemalja (zemlje koje nisu članice 

EU) dužan je, uz dozvolu za promet medicinskim proizvodima, priložiti izjavu proizvonača iz koje je 

vidljivo da proizvođač dozvoljava ponuditelju nuđenje medicinskih proizvoda.  

Ostali ponuditelji koji nisu uvoznici, a nude medicinske proizvode iz trećih zemalja, uz dozvolu za 

promet medicinskim proizvodima, dostavljaju dokaz da je nuđena roba već uvezena na prostor EU i 

stavljena u promet od strane ovlaštenog zastupnika proizvonača. Dokaz se dostavlja u obliku izjave koju 

izdaje ili ovlašteni zastupnik ili distributer od kojeg ponuditelj kupuje robu ukoliko ne kupuje direktno od 

ovlaštenog zastupnika. 

Ponuditelj je sposoban ako je priložio tražene dokumente, kako je traženo pod točkom 4.2. u ovoj 

dokumentaciji za nadmetanje. 

U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju 

sposobnost kako je navedeno pod točkom 4.1. u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje i propisano člankom 

70. stavkom 1. i stavkom 5. Zakona o javnoj nabavi, a postojanje sposobnosti iz točke 4.2. u ovoj 

Dokumentaciji za nadmetanje ne moraju dokazivati svi članovi zajednice ponuditelja, već je dovoljno da 

bilo koji od članova zajednice ponuditelja dokaže da posjeduje traženo ovlaštenje. 

Ako ponuditelj namjerava dati dio ugovora podizvoditelju, a za izvršenje toga dijela ugovora u 

državi sjedišta gospodarskog subjekta propisano je posjedovanje određenog ovlaštenja ili članstva u 

određeno jorganizaciji, ponuditelj mora dokazati naručitelju da podizvoditelj posjeduje određeno 

ovlaštenje ili članstvo. 

 

(b) Izjavu o sukladnosti proizvoda (Declaration of conformity) sukladno Zakonu o medicinskim 

proizvodima (NN 76/13) i Pravilniku o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu medicinskih proizvoda u 

očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (NN 84/13). Na 

priloženom dokumentu potrebno je jasno naznačiti na koju stavku koje podloge se ono odnosi, tj. iz 

navedenih dokumenata mora biti vidljivo da se radi o lijeku koji je predmet nabave te je na njima potrebno jasno 

naznačiti na koju stavku se odnose. 
 

Zavod za hitnu medicinu zahtijeva dokaz naveden pod točkom 4.2. za one medicinske proizvode za koje je 

Zakonom o medicinskim proizvodima propisano da podliježu upisu u očevidnik. 

Ukoliko neki od nuđenih medicinskih proizvoda ne podliježu upisu u očevidnik proizvoda, ponuditelj je 

dužan priložiti izjavu sa popisom proizvoda koji ne podliježu upisu u Očevidnik.  

 

 



 

5. PODACI PO PONUDI: 

  5.1. Sadržaj ponude: 

 - Popunjeni ponudbeni list (prilog br.1) 

 - Potpisanu izjavu o integritetu i prihvaćanju svih bitnih općih i posebnih uvjeta ugovora i izvršenjem 

predmeta nabave (prilog br. 2) 

 - Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja navedeni u točki 3.1. 

dokumentacije za nadmetanje 

 - Tražene dokaze sposobnosti navedene u točki 4.1. i 4.2. Dokumentacije za nadmetanja 

 - Popunjena specifikacija-troškovnik, (prilog br. 3) 

  5.1.2. Način izrade ponude: 

-  Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne 

može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. 

-  Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. 

-  Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno 

vađenje ili umetanje listova. 

-  Dijelove koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio 

ponude. 

-  Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova 

ponuda sastoji. 

-  Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica 

ponude (npr. 1/25). Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio 

započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude 

izvorno numeriran  ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati. 

  -  Ponude se pišu neizbrisivom tintom. 

-  Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka 

biti potvrđeni potpisom ponuditelja. 

  5.2. Način određivanja cijene ponude i paritet: 

 

- Cijena ponude izražava se u kunama. 

- Cijena ponude je nepromjenjiva. 

- Cijena ponude piše se brojkom. 

- U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.  
 

- Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje  će se obavljati u roku 15 dana od dana isporuke robe putem 

ispostavljenih računa za izvršenu isporuku predmeta nabave na žiro račun ponuditelja. Iznimno, u slučaju 

podizvoditelja naručitelj obavezno obavlja neposredna plaćanja podizvoditelju za ovjereni i uredno 

obavljeni dio predmeta nabave, sukladno članku 86. Zakona o javnoj nabavi. 

 

- Kriterij za odabir: najniža cijena 

 

      - Jezik  i pismo: Ponuda i svi dijelovi ponude se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a mogu se 

dostaviti i na engleskom jeziku. 



 

 

 - Rok valjanosti ponude: minimalno 60 dana  

 

 

 

6. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA: 

 

- Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja navedenu u dokumentaciji za 

nadmetanje preporučeno poštom ili osobno. 

- Na omotnici mora biti naznačeno: 

 Naziv i adresa naručitelja 

 Naziv i adresa ponuditelja 

 Evidencijski broj nabave 

 Naziv predmeta nabave 

 Naznaka “ne otvaraj”. 

 

- Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda, 28. siječnja 2016.g. u 11.00 sati na urudžbeni zapisnik 

Zavoda za hitnu medicine Požeško-slavonske županije, Matije Gupca 10, Požega, 3. kat. 

 

- Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda: 28. siječnja 2016.g. u 11.00 sati, ured ravnatelja, Zavod 

za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije, Matije Gupca 10, Požega, 3. Kat. Otvaranje nije 

javno. 
 

 

 

7. BITNI UVJETI UGOVORA I PRIJEDLOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ROBE: 

 

Ugovor će se zaključiti sukladno dokumentaciji za nadmetanje i ponudi.  

 

 

Odredbe ugovora koje se odnose na podizvoditelje 

 

  (1) Gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom 

ili više podizvoditelja dužni su u ponudi navesti sljedeće podatke: 

– naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog 

subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podizvoditelja, i 

– predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u 

podugovor. 

(2) Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, podaci iz stavka 1. 

ovoga članka moraju biti navedeni u ugovoru o javnoj nabavi. 

(3) Javni naručitelj obvezan je neposredno plaćati podizvoditelju za izvedene radove, isporučenu 

robu ili pružene usluge. 

(4) Odabrani ponuditelj mora svom računu, odnosno situaciji priložiti račune, odnosno situacije 

svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio. 

(5) Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja 

zahtijevati: 

– promjenu podizvoditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor, 

– preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor, 



 

– uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti 

ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili 

ne. 

(6) Uz zahtjev iz stavka 5. podstavaka 1. i 3. ovoga članka, odabrani ponuditelj mora javnom 

naručitelju dostaviti podatke iz stavka 1. ovoga članka za novog podizvoditelja. 

(7) Javni naručitelj može, prije odobravanja zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, od odabranog 

ponuditelja zatražiti važeće dokumente kojima se dokazuje da novi podizvoditelj ispunjava: 

– uvjete iz članka 3.1.1, 3.1.2., 3.1.3, 4.1 te  4.2. ako se odabrani ponuditelj u postupku javne 

nabave za potrebe dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti oslonio na sposobnost podizvoditelja kojeg 

mijenja, 

 (8) Iznimno, ako zbog opravdanih razloga vezanih za specifične uvjete izvršenja ugovora o javnoj 

nabavi odredba stavka 4. ovoga članka nije primjenjiva, javni naručitelj obvezan je u dokumentaciji za 

nadmetanje navesti da nema obvezu neposrednog plaćanja podizvoditelju. 

(9) Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost odabranog ponuditelja za izvršenje 

ugovora o javnoj nabavi. 

 

8. OSTALE ODREDBE: 

- Rok za donošenje odluke o odabiru: 15 dana 

 

 

 

 

 

 

Datum slanja poziva na nadmetanje: 13. siječnja 2016.g. 

 

 

 

 

M.P. 

 

 

 

         ZAVOD ZA HITNU MEDICINU 

         POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 

 

 

              Slobodan Manović, dipl. oec. 

                  Voditelj računovodstva 

 

 

 

 

 



 

NARUČITELJ: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU 

POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE, M. Gupca 10, POŽEGA 

PRILOG br. 1.  

 

Ponudbeni list  

predmet nabave: potrošni medicinski materijal 

 

1. Naziv i sjedište naručitelja: Zavod za hitnu medicine Požeško-slavonske županije, M. Gupca 10, Požega 

2. Naziv i sjedište ponuditelja ________________________________________________ 

- adresa ___________________________________________________________ 

- OIB  _________________ - broj računa ________________________________ 

- adresa za dostavu pošte______________________________________________ 

- adresa e-pošte _____________________________________________________ 

- kontakt osoba ponuditelja ___________________________________________ 

- broj telefona ___________________ - broj faksa  ________________________ 

Napomena za zajednicu ponuditelja:   

- ponudbeni list obvezno sadržava sve podatke navedene u točki 2. za sve članove zajednice ponuditelja 

- nositelj zajedničke ponude zadužen za komunikaciju s naručiteljem ________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Podaci o podizvoditeljima i podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi, ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u 

podugovor ____________________________________________ 

4. Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost __________________________ 

5. Iznos poreza na dodanu vrijednost ____________________________________ 

6. Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost __________________________ 

Napomena: 

Ponuditelj koji nije u sustavu PDV-a upisuje istu cijenu navedenu pod točkom 4. 

 

7. Rok plaćanja:  __________________________ 

8. Rok valjanosti ponude ____________________                               

Datum  ___________________                       

                 

 

                        MP   _________________________________ 

              (ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja) 

 

 

 



 

 

NARUČITELJ: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU 

POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE, M. Gupca 10, POŽEGA 

PRILOG br. 2.  

 

I Z J A V A 

 

________________________________________________________________________ 

(ime, prezime, OIB) 

 

kao ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja 

________________________________________________________________________ 

(naziv, sjedište, OIB) 

u predmetu javne nabave potrošnog medicinskog materijala za 2016.g. 

 

- jamčimo za korektnost u predmetnom postupku, 

- jamčimo za izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s predmetnim postupkom javne nabave, a koje 

obuhvaća radnje korupcije ili prijevare, nuđenja, davanja ili obećavanja neke neprilične prednosti koja može 

utjecati na djelovanje bilo kojeg djelatnika te 

- potvrđujemo kako smo pročitali, proučili i suglasni smo s bitnim općim i posebnim uvjetima i izvršenjem 

predmeta nabave kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje. 

    

 

  MP _____________________________________ 

       (ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja) 

 

 

U ________________, ______________  

              (mjesto)                   (datum) 

 

 

 


