PRILOG 2

OBRAZAC PRIHVATLJIVOSTI
PONUDITELJA
PRIHVATLJIVOST PONUDITELJA

DOKUMENT IZ KOJEG SE
UTVRĐUJE ČINJENICA

1.

Ponuditelj ima status poduzetnika Izvod iz odgovarajućeg
početnika
registra i Rješenje o upisu u
odgovarajući registar

2.

Životopis u EuropassCV formatu
voditelja poduzetničkog pothvata i
ključnih osoba na projektu.

EuropassCV

3.

Ponuditelj - fizička osoba ima
prebivalište na području
Krapinsko-zagorske županije

Preslika osobne iskaznice za
fizičke osobe

4.

Ponuditelj - fizička osoba nema
prebivalište na području
Krapinsko-zagorske županije,
ali će poslovni subjekt koji će
registrirati imati sjedište na
području Krapinsko-zagorske
županije

Preslika osobne iskaznice za
fizičke osobe

5.

Ponuditelj - pravna osoba ima
sjedište na području Krapinskozagorske županije

Izvod iz odgovarajućeg
registra

6.

Ponuditelj je registriran za
obavljanje jedne od sljedećih
djelatnosti:

Izvod iz odgovarajućeg
registra

Prerađivačka djelatnost

„

Djelatnosti iz područja energetske
učinkovitosti

„

Djelatnosti iz područja ICT-a

„

Djelatnost multimedije,
digitalne grafike, arhitekture i
građevinarstva, elektrotehnike ili
elektroničkog poslovanja

„

Djelatnosti pružanja savjetodavnih
usluga

„

Ostale uslužne djelatnosti vezane
uz proizvodnju

„

Prijavitelj će biti registriran za
obavljanje jedne od sljedećih
djelatnosti:

Poslovni plan ili elaborat
razvojnog programa

Prerađivačka djelatnost

„

Djelatnosti iz područja energetske
učinkovitosti

„

Djelatnosti iz područja ICT-a

„

Djelatnost multimedije,
digitalne grafike, arhitekture i
građevinarstva, elektrotehnike ili
elektroničkog poslovanja

„

Djelatnosti pružanja savjetodavnih
usluga

„

Ostale uslužne djelatnosti vezane
uz proizvodnju

„

7.
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8.

Ponuditelj je izjavio da će u roku
od mjesec dana od dobivanja
primitka Odluke o odobrenju
zakupa poslovnog /inkubacijskog
prostora registrirati djelatnost

Obrazac NREG/1/2020

9.

Ponuditelj je izjavio da će u roku do Obrazac NREG/2/2020
2 (dva) mjeseca od primitka Odluke
o odobrenju zakupa poslovnog
/inkubacijskog prostora, uz
prethodno obavljenu registraciju
u nadležnom registru, početi
obavljati djelatnost u prostoru
Inkubatora

10.

Ponuditelj je izjavio da će u roku
Obrazac REG/2020
od mjesec dana od primitka Odluke
o odobrenju zakupa poslovnog /
inkubacijskog prostora, početi
obavljati djelatnost u prostoru
Inkubatora

11.

Ponuditelj u tekućoj i dvije
prethodne fiskalne godine nije
ostvario potporu veću od
200.000 EUR

Obrazac POT/2020

12.

Ponuditelj ima status subjekta
malog gospodarstva sukladno
Zakonu o poticanju razvoja malog
gospodarstva:
- ima podmirene sve obveze
prema zaposlenicima;
- nije izrečena pravomoćna
osuđujuća presuda za kaznena
djela navedena u obrascu SI/2020

Obrazac SI/2020

13.

Ponuditelj je solventan

BON 2 / SOL 2

14.

Ponuditelj ima podmirene obveze Potvrda porezne uprave
prema državi
o nepostojanju duga, ne
starija od 30 dana od dana
objave natječaja ili Potvrda
o reguliranoj poreznoj
obvezi

15.

Ponuditeljev poslovni plan/
razvojni program odgovara
uvjetima natječaja

Obrazac RE-INK/2020

16.

Protiv ponuditelja - fizičke osobe ne vodi se kazneni postupak

Uvjerenje nadležnog suda
da se ne vodi kazneni
postupak
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