Nagrada EGSO-a za građansku solidarnost
Izjava o
kriterijima za isključenje i kriterijima za odabir
U nastavku potpisana osoba (navedite ime i prezime potpisnika ovog obrasca):
(samo za fizičke osobe) u svoje (samo za pravne osobe) kao zastupnik sljedeće pravne osobe:
ime
Broj osobne iskaznice ili Puni službeni naziv:
putovnice:
Službeni pravni oblik:
Broj upisa u registar poslovnih subjekata:
(„osoba“)
Puna službena adresa:
PDV identifikacijski broj:
(„osoba“)
Od osobe se ne zahtijeva da dostavi izjavu o kriterijima za isključenje ako je ista izjava već
dostavljena za potrebe drugog natječaja ili postupka javne nabave EGSO-a, pod uvjetom da se
situacija nije promijenila i da od datuma izdavanja izjave nije prošlo više od godinu dana.
U tom slučaju potpisnik izjavljuje da je osoba istu izjavu o kriterijima za isključivanje već
dostavila za prethodni postupak i potvrđuje da nije došlo ni do kakvih promjena u vezi s
njezinom situacijom:
Datum izjave

I.

Potpuno upućivanje na prethodni postupak

SITUACIJA ZA ISKLJUČENJE OSOBE
(1) izjavljuje da se prethodno navedena osoba nalazi u nekoj od sljedećih situacija:

DA

NE

(a) u stečaju, u postupku nesolventnosti ili u postupku likvidacije, njezinom
imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, u nagodbi je s vjerovnicima,
njezine su poslovne aktivnosti suspendirane ili je u bilo kakvoj istovrsnoj
situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka predviđenog pravom Unije ili
nacionalnim pravom;
(b) konačnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno je da osoba krši
svoje obveze u pogledu plaćanja poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje u
skladu s primjenjivim pravom;
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(c) konačnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno je da je osoba
kriva za tešku povredu dužnosti zbog kršenja primjenjivih zakona ili drugih
propisa ili etičkih normi profesije kojoj osoba pripada ili zbog protupravnog
postupanja koje utječe na njezinu profesionalnu vjerodostojnost u slučaju da se
takvim postupanjem pokazuje protuzakonita namjera ili gruba nepažnja,
uključujući posebno bilo koje od sljedećih postupanja:
(i) prijevarno ili nesavjesno lažno predstavljanje informacija potrebnih za
provjeru nepostojanja osnova za isključenje ili ispunjenja kriterija
prihvatljivosti ili odabira ili prilikom izvršenja ugovora ili sporazuma;
(ii) dogovaranje s drugim osobama radi narušavanja tržišnog natjecanja;
(iii) kršenje pravâ intelektualnog vlasništva;
(iv) pokušaj da se utječe na proces odlučivanja javnog naručitelja tijekom
postupka dodjele;
(v) pokušaj da se dobiju povjerljive informacije koje bi joj mogle omogućiti
nepoštenu prednost u postupku dodjele;
(d) konačnom presudom utvrđeno je da je osoba kriva za sljedeće:
(i) prijevaru u smislu članka 3. Direktive (EU) 2017/1371 i članka 1.
Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica,
uspostavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995.;
(ii) primanje i davanje mita kako je definirano u članku 4. stavku 2.
Direktive (EU) 2017/1371 ili davanje mita u smislu članka 3.
Konvencije o borbi protiv korupcije koja uključuje dužnosnike
Europskih zajednica ili dužnosnike država članica Europske unije,
sastavljene Aktom Vijeća od 26. svibnja 1997., ili postupanje iz
članka 2. stavka 1. Okvirne odluke Vijeća 2003/568/PUP, kao i
korupciju kako je definirana u drugim primjenjivim pravima;
(iii) postupanje u vezi s kriminalnom organizacijom, kako je navedeno u
članku 2. Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP;
(iv) pranje novca ili financiranje terorizma u smislu članka 1. stavaka 3., 4. i
5. Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća;
(v) kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim
aktivnostima, kako su definirana člankom 1. odnosno člankom 3.
Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP, ili poticanje, pomaganje, potporu
ili pokušaj počinjenja takvih kaznenih djela, kako je navedeno u članku
4. te odluke;
(vi) dječji rad ili druga kaznena djela u vezi s trgovanjem ljudima, kako je
navedeno u članku 2. Direktive 2011/36/EU Europskog parlamenta i
Vijeća;
(e) iskazala je znatne nedostatke u poštovanju glavnih obveza prilikom izvršenja
ugovora ili dogovora koji se financira iz proračuna Unije, što je dovelo do
preuranjenog otkaza ugovora ili primjene ugovornih kazni ili drugih ugovornih
sankcija ili što je otkriveno nakon provjera, revizija ili istraga javnog naručitelja,
Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) ili Revizorskog suda;
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(f) konačnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno je da je osoba
počinila nepravilnosti u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ,
Euratom) br. 2988/95;
(g) konačnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno je da je osoba
osnovala subjekt u drugoj jurisdikciji kako bi izbjegla fiskalne, socijalne ili bilo
koje druge pravne obveze u jurisdikciji u kojoj se nalazi njezino sjedište,
središnja uprava ili glavno mjesto poslovanja;
(h) (samo za pravne osobe) konačnom presudom ili konačnom upravnom odlukom
utvrđeno je da je osoba osnovana s ciljem iz točke (g).
(i) u slučajevima opisanima u točkama (c) do (h) za osobu vrijedi sljedeće:
i. činjenice utvrđene u kontekstu revizija ili istraga koje provode Ured
europskog javnog tužitelja (nakon njegova osnivanja), Revizorski sud,
Europski ured za borbu protiv prijevara ili unutarnji revizor ili bilo koja druga
provjera, revizija ili kontrola poduzeta pod odgovornošću dužnosnika za
ovjeravanje institucije EU-a, Europskog ureda ili agencije ili tijela EU-a;
ii. nepravomoćne presude ili upravne odluke koje nisu konačne, a koje mogu
uključivati stegovne mjere koje provodi nadležno nadzorno tijelo odgovorno
za provjeru primjene normi profesionalne etike;
iii. činjenice iz odluka subjekata ili osoba kojima su povjerene zadaće povezane
s izvršenjem proračuna EU-a;
iv. informacije koje su prenijele države članice koje izvršavaju sredstva Unije;
v. odluke Komisije u vezi s kršenjem prava Unije o tržišnom natjecanju ili
nacionalnog nadležnog tijela u vezi s kršenjem prava Unije ili nacionalnog
prava tržišnog natjecanja.
vi. odluke o isključivanju koje donosi dužnosnik za ovjeravanje institucije EUa, europskog ureda ili agencije ili tijela EU-a.
II.

SITUACIJE ZA ISKLJUČENJE FIZIČKIH ILI PRAVNIH OSOBA KOJE SU OVLAŠTENE ZA
ZASTUPANJE, ODLUČIVANJE ILI IMAJU KONTROLU NAD PRAVNOM OSOBOM I STVARNIH
VLASNIKA

Ne primjenjuje se na fizičke osobe. Ako je kandidat pojedinac, izbrišite ovaj dio.
(2) izjavljuje da se fizička ili pravna osoba koja je član upravnog,
upravljačkog ili nadzornog tijela prethodno navedene pravne DA
osobe ili koja ima ovlasti zastupanja, odlučivanja ili kontrole u
odnosu na prethodno navedenu pravnu osobu (uključujući
direktore trgovačkih društava, članove upravnih ili nadzornih tijela
te slučajeve u kojima jedna fizička osoba drži većinu udjela) ili je
stvarni vlasnik te pravne osobe (kako je navedeno u članku 3. točki
6. Direktive (EU) br. 2015/849), nalazi u nekoj od sljedećih
situacija:
Prethodno navedena situacija pod (c) (teška povreda dužnosti)
Prethodno navedena situacija pod (d) (prijevara, korupcija ili drugo
kazneno djelo)
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NE

nije
primjenjivo

Prethodno navedena situacija pod (e) (znatni nedostaci prilikom
izvršenja ugovora)
Prethodno navedena situacija pod (f) gore (nepravilnosti)
Prethodno navedena situacija pod (g) gore (osnivanje subjekta s
namjerom izbjegavanja pravnih obveza)
Prethodno navedena situacija pod (h) gore (osoba osnovana s
namjerom izbjegavanja pravnih obveza)
III. SITUACIJE ZA ISKLJUČENJE FIZIČKIH ILI PRAVNIH OSOBA KOJE PRIHVAĆAJU
NEOGRANIČENU ODGOVORNOST ZA DUGOVE PRAVNE OSOBE

(3) izjavljuje da se fizička ili pravna osoba koja preuzima
neograničenu odgovornost za dugove prethodno navedene pravne DA
osobe nalazi u nekoj od sljedećih situacija:

NE

nije
primjenjivo

Prethodno navedena situacija pod (a) (stečaj)
Prethodno navedena situacija pod (b) (kršenje obveza u vezi s
plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje)
IV. RAZLOZI ZA ODBIJANJE SUDJELOVANJA U POSTUPKU NATJEČAJA
(4) izjavljuje da je prethodno navedena osoba:

DA

prethodno bila uključena u pripremu pravila o dodjeli nagrade korištenih u ovom
postupku dodjele, ako je to dovelo do kršenja načela jednakog postupanja,
uključujući narušavanje tržišnog natjecanja među sudionicima natječaja koje se ne
može drukčije ispraviti.
V.

POPRAVNE MJERE

Ako osoba izjavi da se nalazi u jednoj od prethodno navedenih situacija za isključenje, mora
navesti mjere koje je poduzela da bi ispravila situaciju za isključenje i tako dokazati svoju
pouzdanost. To može uključivati npr. tehničke i organizacijske mjere te mjere u vezi s osobljem
kako bi se spriječilo daljnje ponavljanje, naknadu štete ili plaćanje novčanih kazni ili bilo
kakvih poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje. Ovoj se izjavi mora priložiti relevantna
dokazna dokumentacija u kojoj su prikazane korektivne mjere. To se ne odnosi na situacije iz
točke (d) ove izjave.
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VI. DOSTAVLJANJE DOKAZA NA ZAHTJEV
Na zahtjev javnog naručitelja i u roku koji on postavi, osoba mora dostaviti informacije o
fizičkim ili pravnim osobama koje su član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili koje
imaju ovlasti zastupanja, odlučivanja ili kontrole, uključujući fizičke i pravne osobe u okviru
strukture vlasništva i kontrole i stvarne vlasnike.
Mora dostaviti i sljedeće dokaze koji se odnose na samu osobu, fizičke ili pravne osobe na čiji
se kapacitet ona namjerava osloniti ili podizvoditelja te na fizičke ili pravne osobe koje
preuzimaju neograničenu odgovornost za njezine dugove.
Za situacije opisane u točkama (a), (c), (d), (f), (g) i (h) potrebno je dostaviti izvadak iz
sudskog registra novijeg datuma ili, u suprotnom, ekvivalentni dokument novijeg datuma
koji je izdalo sudsko ili upravno tijelo države poslovnog nastana osobe kojim se dokazuje
da su ti zahtjevi ispunjeni.
Za situaciju opisanu u točki (b) potrebno je dostaviti potvrde novijeg datuma koje je izdalo
nadležno tijelo predmetne države. Tim se dokumentima mora dokazati da je osoba ispunila
sve obveze koje se odnose na plaćanje poreza i doprinosa s osnove socijalnog osiguranja,
uključujući PDV, porez na dohodak (samo fizičke osobe), porez na dobit (samo pravne
osobe) te doprinose za socijalno osiguranje. Ako se u predmetnoj državi ne izdaju prethodno
opisani dokumenti, oni se mogu zamijeniti izjavom pod prisegom pred sudskim tijelom ili
bilježnikom ili, u suprotnom, svečanom izjavom pred upravnim tijelom ili kvalificiranim
strukovnim tijelom u državi njezina poslovnog nastana.
Osoba ne mora dostaviti dokaze ako su oni već bili dostavljeni za neki drugi postupak natječaja
ili javne nabave EGSO-a. Dokumenti moraju biti izdani najviše godinu dana prije datuma kada
ih je javni naručitelj zatražio i moraju još biti valjani na taj datum.
Potpisnik izjavljuje da je osoba već dostavila pisane dokaze za prethodni postupak i potvrđuje
da nije došlo ni do kakvih promjena u vezi s njezinom situacijom:
Dokument

Potpuno upućivanje na prethodni postupak

Dodati retke prema potrebi.
VII. KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI
(1) izjavljuje da prethodno navedena osoba zadovoljava kriterije DA
prihvatljivosti primjenjive na nju pojedinačno, kako su
utvrđeni u pravilima natječaja:
(a) Ispunjava primjenjive kriterije prihvatljivosti
navedene u točki 3.1. pravila natječaja.

nije
primjenjivo

NE

nije
primjenjivo

kandidata

(2) ako je gore navedena osoba jedini kandidat ili, u slučaju DA
zajedničke prijave, voditelj, izjavljuje da:
(a) Kandidat, uključujući sve članove skupine u slučaju
zajedničke prijave, ako je primjenjivo, ispunjava kriterije
prihvatljivosti za koje će se izvršiti konsolidirana procjena.
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VIII. DOKAZI ZA ODABIR
Potpisnik izjavljuje da prethodno navedena osoba može na zahtjev i bez odlaganja dostaviti
potrebne popratne dokumente navedene u relevantnim poglavljima pravila natječaja koji nisu
dostupni u elektroničkom obliku.
Osoba ne mora dostaviti dokaze ako su oni već bili dostavljeni za neki drugi postupak natječaja
ili javne nabave EGSO-a. Dokumenti moraju biti izdani najviše godinu dana prije datuma kada
ih je javni naručitelj zatražio i moraju još biti valjani na taj datum.
Potpisnik izjavljuje da je osoba već dostavila pisane dokaze za prethodni postupak i potvrđuje
da nije došlo ni do kakvih promjena u vezi s njezinom situacijom:
Dokument

Potpuno upućivanje na prethodni postupak

Dodati retke prema potrebi.
Prethodno navedena osoba mora odmah obavijestiti javnog naručitelja o svim promjenama
u prijavljenim situacijama.
Prethodno navedenoj osobi može se odbiti sudjelovanje u ovom postupku natječaja i može joj
se izreći administrativna kazna (isključenje ili financijska sankcija) ako se bilo koje izjave ili
informacije dostavljene kao uvjet za sudjelovanje u postupku pokažu netočnima.
Ime i prezime
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Datum

Potpis

