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IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU CMruXE
76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI ( Narodne novine, broj 120t1G- datje u tekstu ZJN

20161

za predstavnike naruditelja u pojedinom postupku javne nabave (dlanak 76. stavak 2. todka

1)

IZJAVA

kojom ja, IVANA PAVLAKOVTC

kao predstavnik naruditelja NAGIONALNA I SVEUd|LISNA KNJtZNtcA U ZAGREBU,
Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb; OIB: 84838770914u smislu dlanka 76. stavka
2. todke 1. ZJN-a 2016.

izjavljujem da ja osobno i sa mnom povezane osobe sukladno el.7Z . ZJN-a 2016. (srodnici po
krvi u pravoj liniji ili u pobodnoj liniji do detvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja,
bradni ili izvanbradni drug, bez obziraje li brak prestao, te posvojitelji i posvojenici - dalje u
tekstu: povezane osobe)r: (dalje zaokruZena istinita tvrdnja)

a) osobnojesam
ili bilo kojeg drugog os
i

situaciji izravnog ili neizravnog, financijskog, gospodarskog
koji bi se mogao smatrati Stetnim za moju nepristranost

neovisnost u okviru predmetnog postupka javne nabave.

b) sa mnom povezane osobe jesu situaciji izravnog ili neizravnog, financijskog,
gospodarskog ili bilo kojeg drugog kojibise mogao smatratiStetnim za moju
nepristranost i neovisnost u okviru predmetnog postupka javne nabave

a) istodobno obavljam
subjektima:

ravljadke poslove u sljedecim gospodarskim

1 lznimno, sukob interesa ne postoji ako je povezana osoba poslovne udjele, dionice odnosno druga prava
na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskog subjekta s vi3e od 0,5 %o stekla u
razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na duZnost predstavnika naruditelja
s kojim je povezana.

2.

ntsam



b) sa mnom povezane osobe obavljaju
gospodarskim subjektima:

adke poslove u sljede6im

3.

a) jesam ovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju
kojih sudjelujem uup u odnosno kapitalu sljede6ih gospodarskih subjekata's vi5e od
0,50/o:

b) sa mnom povezane osobe jesu udjela, dionica odnosno
drugih prava na temelju kojih sudjeluju u u
subjekata s vi5e od 0,5%:

odnosno kapitalu sljede6ih gospodarskih

te se obvezujem aZurirati ovu izjavu bez odgadanja ako nastupe promjene vezane za gore
navedene okolnosti.

Navedene okolnosti predstavljaju situacije mogu6eg sukoba interesa izmedu naruditelja i

gospodarskog subjekta koji je ponuditelj, dlan zajednice gospodarskih subjekata ili
podugovaratelj.

/t*^ frJL
Zagreb,9. oZujka 2021.

ne obavljaj

isam vlasni

nisu vlasn



Napomena:

Temeljem ove lzjave, naruditelj je obvezan na svojim internetskim stranicama objaviti popis
gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naruditelja iz dlanka 76. stavka 2. todke 1. u
sukobu interesa ili navestida ih nema.

Temeljem ove izjave naruditeljje obvezan u dokumentaciji za nadmetanje za pojedini postupak
nabave navesti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naruditelja iz

dlanka 76. stavka 2. u sukobu interesa ili navesti da ih nema.

Takoder, naruditeljje obvezan popis stalno azurirati u skladu s promjenama

Naruditeljje obvezan poduzeti prikladne mjere da udinkovito sprijedi, prepozna i ukloni sukobe
interesa u vezi s postupkom javne nabave kako bi se izbjeglo naru5avanje trZisnog natjecanja
i osiguralo ako panje prema sum rskim subjektima




