Анекс I
ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ
Додатни и непредвиђени радови на
реконструкцији старе школе у центру Пелагићева

Датум, __________________
Захтјев за учешће у јавној набавци у преговарачком поступку без објаве
обавјештења о набавци за јавну набавку радова: Додатни и непредвиђени
радови на вањском уређењу дома културе у Пелагићеву у складу са позивом
бр. 03/10 – 404 – 4/19
У одговору на позив бр. 03/10 – 404 – 4/19, овим достављамо Захтјев за учешће
за горе наведени поступак јавне набавке.
Овај захтјев је припремљен у складу са позивом и тендерском документацијом.
Овим потврђујемо сљедеће:
а) да смо регистровани у одговарајућем професионалном или трговачком
регистру и/или да имамо право бавити се професионалном дјелатношћу;
б) да испуњавамо минималне услове које је утврдио уговорни орган у вези са
нашим економским и финансијским стањем;
ц) да испуњавамо минималне услове које је утврдио уговорни орган у вези са
нашом техничком и стручном способношћу да извршимо уговор;
д) да наша понуда садржи документацију захтијевану чланом 45. Закона.
Као доказ наших квалификација, достављамо сљедеће доказе:
(дати листу докумената које тражи уговорни орган и које кандидат треба
доставити)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Назив понуђача: ______________________________________
Потпис овлаштене особе: ______________________________

Анекс II
Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д) Закона о
јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14)

Ја, нижепотписани ______________________________ (Име и презиме), са личном
картом

број:

________________________

________________________________,
друштва

или

у

својству

обрта

издатом

представника

или

сродне

од

привредног
дјелатности

___________________________________________________________

(Навести

положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД
број: ____________________, чије сједиште се налази у ____________________
(Град/општина), на адреси ___________________________ (Улица и број), као
кандидат/понуђач

у

поступку

јавне

набавке

радова

–

Додатни

и

непредвиђени радови на вањском уређењу дома културе у Пелагићеву, а
којег проводи уговорни орган општина Пелагићево путем преговарачког
поступка без објаве обавјештења о набавци, а у складу са чланом 45. ставовима
(1) и (4) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ

Кандидат/понуђач __________________________________________ у наведеном
поступку јавне набавке, којег представљам, није:
a) Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична дјела
организованог криминала, корупције, преваре или прања новца у складу са важећим
прописима у БиХ или земљи регистрације;
б) Под стечајем или је предмет стечајног поступка или је пак предмет ликвидационог
поступка;
в) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског
осигурања и здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи
регистрације;
г) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у
складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације.

У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају додјеле
уговора достави документе из члана 45. став (2) тачке од а) до д) на захтјев уговорног
органа и у року којег одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став (3) тачка а).

Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе,
односно употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или
списа у служби или пословању као да су истинити представља кривично дјело
предвиђено кривичним законима у БиХ, те да давање нетачних података у
документима којима се доказује лична способност из члана 45. Закона о јавним
набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00
КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за
одговорно лице понуђача.
Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак
јавне набавке у складу са чланом 45. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ у случају
сумње у тачност података датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности
изнесених информација код надлежних органа.

Изјаву дао:
____________________
Мјесто и датум давања изјаве:
____________________
Потпис и печат надлежног органа:

____________________

М.П.

Анекс III
ПИСМЕНА ИЗЈАВА
У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ (2) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Ја, нижепотписани ______________________________ (Име и презиме), са личном
картом
број:
________________________
издатом
од
________________________________, у својству представника привредног
друштва
или
обрта
или
сродне
дјелатности
___________________________________________________________
(Навести
положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД
број: ____________________, чије сједиште се налази у ____________________
(Град/општина), на адреси ___________________________ (Улица и број), као
кандидат/понуђач у поступку јавне набавке радова – Додатни и
непредвиђени радови на вањском уређењу дома културе у Пелагићеву, а
којег проводи уговорни орган општина Пелагићево путем преговарачког
поступка без објаве обавјештења о набавци, а у складу са чланом 52. став (2)
Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
1. Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било којој
фази процеса јавне набавке.
2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или
одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или
међународног службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења, радње
које не би требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба извршити
он, или неко тко посредује при таквом подмићивању службеног или одговорног лица.
3. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службенику или одговорном
лицу у уговорном органу укључујући и страно службено лице или међународног
службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлаштења, радње које би
требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи, које не треба извршити.
4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним
набавкама.

5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току
предмета поступка јавне набавке.
Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за
кривичн дјело давање мита и друга кривична дјела против службене и друге
одговорне дужности утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине.
Изјаву дао:
Мјесто и датум давања изјаве:
Потпис и печат надлежног органа:

________________________
________________________
________________________ М.П.

