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Анекс 1
ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ – УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈА У
2022. ГОДИНИ
ПОНУЂАЧ: ....................................................
Број:______________
Датум:_____________
Уговорни орган:
Јавна установа Спортски центар „Борик“
Ул. Алеја Светог Саве 48
78 000 Бања Лука
ДОСТАВИО: (Према слиједећој табели)
Име / имена понуђача
Главни
понуђач*
Члан групе
понуђача*
Итд… *

КОНТАКТ ОСОБА (за ову понуду)
Име и
презиме
Адреса
Телефон
Факс
Е-маил

Потпис
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
У одговору на Ваше писмо – позив за достављање понуда, Ми, доле потписани, овим
изјављујемо сљедеће:
Прегледали смо и прихватамо у потпуности садржај документације Позива, број:
................од................2022. године.
Овом Изјавом прихватамо њене одредбе у цјелости, без икаквих резерви или
ограничења за пружање услуга правног посредовања и заступања наведених у Вашем
позиву.
Нудимо пружање услуга, у складу са условима из Позива за достављање понуда и
утврђеним роковима, временском периоду без икаквих резерви или ограничења.
Понуђач је упознат, прихвата и доставља све доказе који су захтијевани и наведени у
Позиву за достављање понуда.
Уз понуду је достављено сљедеће:
[Попис достављених докумената, са називом истих]
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________

М.П.
ПОНУЂАЧ
___________________________
(име и презиме)
____________________________
(потпис)
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Анекс 2
Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачка ц) и д) Закона о јавним
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 39/14)
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) ИД број _________________________________________, чије сједиште се
налази
у
__________________________(град/општина),
на
адреси
__________________________ (улица и број), као кандидат/понуђач у поступку јавне
набавке ______________________________________ (навести тачан назив и врсту
поступка
јавне
набавке),
а
којег
проводи
уговорни
орган
___________________________________________ (навести тачан назив уговорног
органа), за који је објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено
обавјештење о набавци) број:_____________________________________, а у складу са
чланом 45. ставом (1) и (4) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Кандидат/Понуђач ____________________________ у наведеном поступку јавне
набавке, којег представљам, није:
ц) Пропустио испунити обавезе у вези са плаћањем пензионог и инвалидског
осигурања и здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или
земљи регистрације;
д) Пропустио испунити обавезе у вези са плаћањем директних или индиректних
пореза у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације;
У наведном смислу сам упознат са обавезом понуђача да у случају додјеле уговора
достави документе из члана 45. став (2) тачке ц) и 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 споспобност 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 2.000,00 КМ за одоговорно лице понуђача.
Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак
јанве 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.
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Анекс 3
ПИСАНА 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
_________________________________________ (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 понуђач у поступку јавне набавке
______________________________________ (навести тачан назив и врсту поступка
јавне
набавке),
а
којег
проводи
уговорни
орган
___________________________________________ (навести тачан назив уговорног
органа), за који је објављено обавјештење о јавној набавци, а у складу са чланом 52.
ставом (2) Закона о јавним набавкама о 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 овлаштења,
радње које не би требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба
извршити он, или неко ко 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 постпука јавне набавке.
Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривично
дјело давања 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.

