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IZJAVA O INTEGRITETU 

 
"Ovime izjavljujemo i obvezujemo se da ni mi, niti itko drugi, uključujući naše direktore, 
uposlenike ili osobe koje nas zastupaju, a koji djeluju u naše ime s odgovarajućim ovlastima 
ili s našim znanjem ili dopuštenjem, se nije upuštao, niti će se upuštati u bilo koje zabranjeno 
djelovanje (kako je definirano u daljnjem tekstu) u vezi s postupkom javne nabave ili 
izvršenjem ugovora o izvođenju radova ili isporuci robe i usluga (u daljnjem tekstu "Ugovor"), 
te se obvezujemo da ćemo vas obavijestiti o svakom slučaju kad o zabranjenom djelovanju 
dozna bilo koja osoba u sklopu naše organizacije koja je odgovorna za poštivanje ove Izjave. 
Bude li naša ponuda prihvaćena, mi ćemo za trajanja postupka javne nabave i za trajanja 
Ugovora imenovati i zadržati u službi osobu koja će vama biti u razumnoj mjeri prihvatljiva i 
kojoj ćete imati potpun i neposredan pristup, osobu kojoj je dužnost i koja raspolaže 
potrebnim ovlastima da osigura poštivanje ove Izjave. 
 
U slučaju (i) da smo mi ili bilo koji direktor, uposlenik ili osoba koja nas zastupa, u smislu 
kako je navedeno, bili osuđeni na bilo kojem sudu zbog bilo kojeg kaznenog djela koje 
uključuje zabranjeno djelovanje u vezi s bilo kojim postupkom javne nabave ili izvođenjem 
radova odnosno isporukom robe ili usluga u razdoblju od pet godina do potpisivanja ove 
Izjave, ili (i) da je bilo koji direktor, uposlenik ili osoba koja nas zastupa dobio otkaz ili dao 
ostavku na bilo koje mjesto zbog umiješanosti u bilo koje zabranjeno djelovanje, navodimo 
podatke o presudi, otkazu ili ostavci, zajedno s pojedinostima o mjerama koje smo poduzeli 
ili kanimo poduzeti kako bismo osigurali da se ni ova tvrtka, niti bilo koji od naših direktora, 
uposlenika ili osoba koje nas zastupaju ne upusti u bilo koje zabranjeno djelovanje u vezi s 
Ugovorom.  
 
Također, suglasni smo s provedbom revizije cijelog postupka od strane neovisnih stručnjaka 
i prihvaćamo odgovornost i sankcije (ugovorne kazne, bezuvjetni raskid ugovora) ako se krše 
navedena pravila. 
 
 
U smislu ove izjave:  
 -         "Korumpirano djelovanje" znači ponuda, davanje ili obećanje bilo koje neprilične 

prednosti kako bi se utjecalo na djelovanje javnoga dužnosnika, odnosno prijetnja 
tjelesnim ozljedama toj osobi, prijetnja njegovu zaposlenju, imovini, pravima ili ugledu 
u vezi s bilo kojim postupkom javne nabave, ili pri izvršenju ugovora, ponude, davanja 
ili obećanja s ciljem da bilo koja osoba nedolično dobije ili zadrži posao, odnosno 
stekne bilo koju nedoličnu prednost u poslovanju. 

-     "Djelovanje s ciljem prijevare" znači davanje lažnih izjava ili čin prikrivanja kojemu 
je namjera, ili koje naginje tomu da nedolično utječe na postupak javne nabave ili 
izvršenje ugovora na štetu nositelja projekta, odnosno djelovanje s ciljem uspostave 
cijena ponuda na nekonkurentnoj razini te ono koje nositelju projekta onemogućava 
prednosti poštene i otvorene konkurencije, a to uključuje dogovorno djelovanje (bilo 
prije ili nakon podnošenja ponuda) između ponuditelja ili između ponuditelja i 
predstavnika Naručitelja. 

-     "Naručitelj" je osoba koja je naznačena kao takva u dokumentaciji za nadmetanje ili 
u ugovoru. 

-     "Javni dužnosnik" je svaka osoba na zakonodavnom, administrativnom, upravnom, 
političkom ili pravosudnom položaju u bilo kojoj državi ili, pak, osoba koja obnaša bilo 
koju javnu dužnost u bilo kojoj državi; odnosno direktor ili zaposlenik javnoga 
poduzeća ili pravne osobe kojom upravlja javno poduzeće u bilo kojoj državi; 
odnosno direktor ili dužnosnik javne međunarodne organizacije. 
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-     "Zabranjeno djelovanje" znači čin korumpiranog djelovanja ili djelovanja s ciljem 
prijevare.  

 
 
 
        PONUDITELJ ( pečat i potpis) 
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