HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Zagreb, Širolina 4, OIB: 57500462912, koje zastupa direktor dr.sc.
Boris Huzjan, dipl.ing.građ.,
(u daljnjem tekstu: Naručitelj)
i
PONUDITELJ/ZAJEDNICA PONUDITELJA: ______________, OIB: ____________koje zastupa
______________,
(u daljnjem tekstu: Ponuditelj/Ponuditelji)
sklopili su sljedeći
PRIJEDLOG - O K V I R N I S P O R A Z U M
za isporuku rezervnih dijelova i uslugu servisa i popravka teretnih vozila marke Mercedes
UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma
(u daljnjem tekstu: Sporazum) sukladno članku 146. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi, evidencijski
broj nabave H 312/17, Naručitelj je odabrao ponudu ponuditelja _________, broj ponude: _____ od
__.__.2017.
PREDMET SPORAZUMA
Članak 2.
(1) Predmet Sporazuma je utvrđivanje uvjeta za sklapanje i raskid pojedinačnih ugovora o javnoj
nabavi za isporuku rezervnih dijelova i uslugu servisa i popravka teretnih vozila marke Mercedes, a
sve prema Ponudbenom listu, Tehničkim uvjetima i Troškovniku ponuditelja _________, broj ponude:
_____ od __.__.2017.
(2) Količine određene po ovom Sporazumu su predviđene.
(3) Procijenjena vrijednost nabave za razdoblje od 2 (dvije) godine iznosi: 2.400.000,00 kn (bez PDVa).
TRAJANJE SPORAZUMA
Članak 3.
Ovaj Sporazum sklapa se na rok od 2 (dvije) godine i tijekom navedenog razdoblja predviđa se
sklapanje pojedinačnih jednogodišnjih ugovora za isporuku rezervnih dijelova i uslugu servisa i
popravka teretnih vozila marke Mercedes.
UVJETI PROVEDBE SPORAZUMA
Članak 4.
(1) Naručitelj će pojedinačni ugovor o javnoj nabavi sklopiti bez ponovne provedbe nadmetanja
prema uvjetima utvrđenima ovim Sporazumom, sukladno članku 153. stavak 4. točka 1. Zakona o
javnoj nabavi. Naručitelj će najpovoljnijem gospodarskom subjektu uputiti prijedlog ugovora o javnoj
nabavi (pojedinačni ugovor) sa utvrđenim količinama za jednu godinu sukladno svojim potrebama.
(2) Naručitelj može sukladno članku 152. Zakona o javnoj nabavi sklopiti okvirni sporazum i s manjim

brojem gospodarskih subjekata odnosno s jednim gospodarskim subjektom.
(3) Sukladno točki __ Dokumentacije o nabavi ovaj Sporazum ne obvezuje na sklapanje ugovora o
javnoj nabavi.
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CIJENA ZA RAZDOBLJE OD ČETIRI GODINE
Članak 5.
(1) Cijena isporuke rezervnih dijelova i usluge servisa i popravka teretnih vozila marke Mercedes:
UKUPNO: __________ kn
(2) Naručitelj može povući još maksimalno:
UKUPNO: __________ kn
za rezervne dijelove i drugi potrošni materijal čije količine nije mogao procijeniti, i to sukladno točki
__ Dokumentacije o nabavi, sve temeljem članka 4. stavak 5. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te
ponudi u postupcima javne nabave.
(3) Cijena isporuke rezervnih dijelova i usluge servisa i popravka teretnih vozila marke Mercedes iz
stavka 1. ovog članka iskazana je bez poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). PDV
mora biti posebno iskazan, a obračunavat će se prema važećim zakonskim propisima.
(4) Jedinične cijene iz ponude Ponuditelja su nepromjenjive za vrijeme trajanja ovog Ugovora i
obuhvaćaju sve troškove i izdatke Ponuditelja vezano za isporuku Robe/ izvršenje Usluge, osim PDVa.
MJESTO IZVRŠENJA
Članak 7.
(1) Mjesto izvršenja Usluge: Servisne radionice Ponuditelja minimalno jedna po županijama (Osječkobaranjska županija, Zadarska županija, Splitsko-dalmatinska županija i Zagrebačka županija ili Grad
Zagreb.
(2) Mjesto isporuke rezervnih dijelova: Centralno skladište Naručitelja, Ivanja Reka bb.
ROKOVI
Članak 8.
(1) Ponuditelj će isporučivati rezervne dijelove sukcesivno tijekom važenja pojedinačnog Ugovora, i to
u roku od 10 (deset) dana od primitka pojedinačne pisane narudžbe Naručitelja.
(2) Ponuditelj će vršiti uslugu servisa i popravka teretnih vozila marke Mercedes sukcesivno tijekom
važenja pojedinačnog Ugovora, i to u roku od 10 (deset) dana od dopreme vozila u servisnu
radionicu.
(3) Ukoliko je potreban dulji rok za isporuku rezervnih dijelova i uslugu servisa i popravka teretnih
vozila marke Mercedes, odgovorna osoba Naručitelja će na zahtjev Ponuditelja odrediti primjeren
rok, ako smatra da je to potrebno.
NAČIN PLAĆANJA
Članak 9.
(1) Izvršitelj će isporučene rezervne dijelove i uslugu servisa i popravka teretnih vozila marke
Mercedes obračunati prema stvarno isporučenim rezervnim dijelovima/izvršenoj usluzi i jediničnim
cijenama iz Troškovnika i službenog cjenika Izvršitelja.
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(2) Izvršitelj će ispostaviti Račun s danom isporučenih rezervnih dijelova/izvršene Usluge ili sa zadnjim
danom u mjesecu u kojem su isporučeni rezervni dijelovi/izvršena Usluga i bez odgađanja ga dostaviti
Naručitelju, zajedno sa primjerkom Zapisnika o isporučenoj Robi/izvršenim Uslugama, koji će
odgovorna osoba Naručitelja ovjeriti u roku od 3 (tri) dana zaprimanja.
(3) Naručitelj je dužan obveze po ispostavljenim računima platiti Izvršitelju u roku od 30 (trideset)
dana od dana zaprimanja računa.
(4) Ako Naručitelj ne plati Izvršitelju u roku navedenom u stavku 3. ovog članka, Izvršitelj ima pravo
na zateznu kamatu sukladno zakonskim odredbama.
(5) Svi ostali uvjeti načina plaćanja biti će definirani pojedinačnim ugovorom o javnoj nabavi.
RASKID POJEDINAČNOG UGOVORA
Članak 10.
(1) Za slučaj da Ponuditelj ne ispunjava ugovorne obveze na način kako je ugovoreno, Naručitelj može
raskinuti pojedinačni ugovor, ali u tom slučaju će pisanim putem pozvati Ponuditelja da obvezu ispuni
u naknadnom primjerenom roku. Ukoliko Ponuditelj ni u naknadnom roku ne ispuni obvezu, ugovor
se smatra raskinutim.
(2) Naručitelj u slučaju iz stavka 1. ovog članka ima pravo na naknadu štete.
JAMSTVO/POLOG
Članak 11.
(1) Ponuditelj se obvezuje nakon obostrano potpisanog svakog pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi
temeljem ovog Sporazuma, dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, u iznosu od
10% vrijednosti pojedinačnog ugovora.
(2) Jamstvo mora biti u obliku garancije banke, koja mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na
prvi pisani poziv.
(3) Period važenja garancije banke za uredno ispunjenje ugovora mora biti 30 (trideset) dana duži od
razdoblja na koje se sklapa pojedinačni ugovor o javnoj nabavi.
(4) Umjesto tražene garancije banke za uredno ispunjenje ugovora, Ponuditelj može dati novčani
polog u traženom iznosu i isti uplatiti na račun kod Privredne banke Zagreb broj:
IBAN: HR35 2340 0091 5109 0225 1
SWIFT CODE: PBZGHR2X
Poziv na broj: OIB Ponuditelja
Opis plaćanja: Broj Ugovora
ODGOVORNE OSOBE
Članak 12.
Sporazumne strane su suglasne da će se pojedinačnim ugovorima o javnoj nabavi sklopljenih
temeljem ovog Sporazuma, odrediti odgovorne osobe za praćenje provedbe ovog Sporazuma i
pojedinačnih ugovora o javnoj nabavi.
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INTEGRITET ILI NAČELO SAVJESNOSTI I POŠTENJA
Članak 13.
(1) Ponuditelj jamči i obvezuje se da nije počinio, niti da je itko prema njegovom znanju počinio, te da
neće počiniti, niti će ikoja osoba koja djeluje uz njegovo znanje ili suglasnost počiniti bilo koju od
sljedećih navedenih radnji:
(a) korupciju, prijetnju ili prijevaru (prema niže navedenoj definiciji) te primanje ili traženje bilo kakve
neprimjerene koristi kojom bi utjecao na djelovanje neke osobe u javnoj službi ili funkciji, odnosno
na direktora ili radnika javne ustanove ili poduzeća, odnosno direktora ili radnika javne
međunarodne organizacije, u vezi s nekim postupkom javne nabave ili provedbom nekog ugovora,
(b) svako drugo djelo kojim se neprimjereno utječe ili se nastoji utjecati na postupke javne nabave ili
provedbe ugovora na štetu Naručitelja, uključujući i tajni dogovor ponuditelja.
U tom smislu, ako je neki član Uprave Ponuditelja upoznat s nekom od činjenica navedenih u stavku
1. ove točke, smatra se da je s time upoznat i Ponuditelj. Ponuditelj se obvezuje da će bez odgađanja
obavijestiti Naručitelja ako sazna bilo kakvu informaciju ili činjenicu koja upućuje na mogućnost
počinjenja bilo kojeg od navedenih djela u stavku 1. ove točke.
(2) U svrhu ove odredbe,
„Korupcija“ znači nuđenje, davanje ili obećavanje nekog dara ili druge koristi koja može utjecati na
djelovanje neke službene ili odgovorne osobe, da u granicama svoje ovlasti obavi radnju koju ne bi
smio obaviti ili ne obavi radnju koju bi morao obaviti ili da u granicama svoje ovlasti obavi radnju koju
bi morao obaviti ili ne obavi radnju koju ne bi smio obaviti, vezano uz postupak javne nabave ili
izvršenje nekog ugovora, te posredovanje pri nuđenju, davanju ili obećavanju dara ili druge koristi
službenoj ili odgovornoj osobi pod gore navedenim uvjetima.
"Prijetnja" znači prijetnju nekoj službenoj ili odgovornoj osobi kakvim zlom da bi je se ustrašilo ili
uznemirilo u vezi s njezinim radom ili položajem, vezano uz postupak javne nabave ili izvršenje nekog
ugovora.
„Prijevara“ znači dovođenje bilo koga u vezi s postupkom javne nabave ili izvršenja ugovora u zabludu
lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi.
Navedeno uključuje i sporazume između ponuditelja protivno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.
„Ponuditelj“ je pravna osoba i odgovorna/ovlaštena fizička osoba u pravnoj osobi koja sudjeluje u
postupku javne nabave.
„Naručitelj“ označava osobu koja je tako imenovana u dokumentaciji o nabavi ili ugovoru.
„Odgovorna osoba“ označava službenu osobu sukladno članku 87. stavak 6. Kaznenog zakona (NN
125/11, 144/12, 56/15, 61/15).
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Sporazumne strane su suglasne da će se na uređenje svih ostalih odnosa iz ovog Sporazuma
primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima.
Članak 15.
(1) Ovaj Sporazum smatra se sklopljenim na dan izvršnosti odluke o odabiru, odnosno ____________
godine.
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(2) Odabrani Ponuditelj s kojim će se sklopiti ugovor o javnoj nabavi obvezuje se dostaviti službene
cjenike za sve rezervne dijelove i potrošni materijal čije količine Naručitelj nije mogao procijeniti a
ima ih pravo povući iz objedinjenog iznosa.
Članak 16.
Sve sporove koji eventualno nastanu po ovom Sporazumu, sporazumne strane će prvenstveno
rješavati dogovorno, a u protivnom se ugovara nadležnost suda u Zagrebu.
Članak 17.
(1) Na ovaj Sporazum primjenjuju se uvjeti iz:
-

Dokumentacije o nabavi Ev. broj: P - H 312/17
Ponuda ponuditelja _________, broj ponude: _____ od __.__.2017.

(2) Ponudbeni list, Tehnički uvjeti i Troškovnik ponuditelja primjenjuje se na ovaj Sporazum.
Članak 18.
Ovaj Sporazum sastavljen je u 4 (četiri) istovjetnih primjerka, od toga po 2 (dva) primjerka za
Ponuditelja i 3 (tri) primjerka za Naručitelja.
Ur.broj: 4211-501-___________ /17
Ev.broj: P - H 312/17

U ______ ____________
ZA PONUDITELJA:

U Zagrebu ____________
ZA NARUČITELJA:
Direktor
dr.sc. Boris Huzjan, dipl.ing.građ.
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