HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Zagreb, Širolina 4, OIB:
57500462912 (u daljnjem tekstu: Naručitelj) koje zastupa dr.sc. Boris Huzjan, dipl.ing.građ.
i
.........................................................................., OIB: ............................
Isporučitelj), koje zastupa .....................................................

(u

daljnjem

tekstu:

sklapaju sljedeći

PRIJEDLOG - UGOVOR

PREDMET UGOVORA

Članak 1.
Predmet ugovora je ISPORUKA ŽARULJA ZA VIDEO - ZID "BARCO" (u daljnjem tekstu: Roba), a u
svemu prema Pozivu za dostavu ponude Naručitelja od ........... 2018. godine, ponudi Izvršitelja broj:
…………… od ……………… 2018. godine, Tehničkim uvjetima i Troškovniku, koji se nalaze u privitku ovog
Ugovora i čine njegov sastavni dio.

CIJENA

Članak 2.
Cijena Robe iznosi:
UKUPNO: __________________ kn
(slovima: ________________________________________________________)
Cijena Robe 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.
Jedinične cijene iz Troškovnika su nepromjenjive i obuhvaćaju sve troškove i izdatke Isporučitelja
vezano za isporuku Robe, osim PDV.
Jedinične cijene su na paritetu fco lokacija Naručitelja iz članka 3. ovog Ugovora.
Količine navedene u Troškovniku su predviđene (okvirne), a stvarno nabavljena količina Robe može
biti veća ili manja od predviđene količine.

MJESTO ISPORUKE

Članak 3.
Mjesto isporuke Robe je Centralno skladište Naručitelja na adresi: Ivanja Reka bb (Poslovna zona
Zagreb - istok).

ROK ISPORUKE
Članak 4.
Naručitelj će Robu naručivati sukcesivno tijekom trajanja Ugovora sukladno svojim potrebama.
Isporučitelj se obvezuje isporučiti Robu najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od primitka
pojedinačne pisane narudžbe Naručitelja.

OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Članak 5.
Isporučitelj se obvezuje isporučivati novu (tvornički novu), neoštećenu Robu koja u potpunosti
odgovara specifikaciji iz Tehničkih uvjeta i Troškovnika.

Članak 6.
Naručitelj se obvezuje Robu od Isporučitelja naručivati putem pisanih narudžbi, sa specifikacijom
količine i vrste Robe i iste dostavljati Isporučitelju putem elektroničke pošte.
Naručitelj može, u izvanrednim slučajevima hitne potrebe, telefonskim pozivom naručiti Robu, te
pisanu narudžbu naknadno dostaviti Isporučitelju.

PREGLED I PRIMOPREDAJA

Članak 7.
Prije isporuke Robe, Isporučitelj će obavijestiti odgovornu osobu Naručitelja iz članka 14. ovog
Ugovora (u daljnjem tekstu: odgovorna osoba Naručitelja), te će zajednički utvrditi točan termin
isporuke.
Odgovorna osoba/predstavnik Naručitelja dužna je prilikom isporuke, u nazočnosti odgovorne
osobe/predstavnika Isporučitelja, na uobičajeni način pregledati/ispitati isporučenu Robu.
Odgovorna osoba/predstavnik Naručitelja će zaprimiti isporučenu Robu koja nema vidljivih
nedostataka i odgovara svim uvjetima iz članka 5. ovog Ugovora, te zajedno sa odgovornom
osobom/predstavnikom Isporučitelja sastaviti i ovjeriti Zapisnik o primopredaji/otpremni dokument.
Odgovorna osoba/predstavnik Naručitelja neće zaprimiti Robu koja ne odgovara svim uvjetima iz
članka 5. ovog Ugovora i kod koje postoje vidljivi nedostaci. Odgovorna osoba Naručitelja će o
eventualnim nedostacima obavijestiti Isporučitelja bez odgađanja, koji se obvezuje iste ukloniti u
primjerenom roku određenom od strane Naručitelja, računajući od dana primitka pisane obavijesti
Naručitelja. U slučaju da se obavijest predaje na ruke Isporučitelju, isti primitak obavijesti potvrđuje
potpisom.
Članak 8.
O skrivenim nedostacima, koji nisu bili uočljivi u času pregleda, odgovorna osoba Naručitelja je dužna
obavijestiti odgovornu osobu Isporučitelja iz članka 14. ovog Ugovora (u daljnjem tekstu: odgovorna
osoba Isporučitelja) bez odlaganja. Takve nedostatke Isporučitelj je dužan ukloniti u primjerenom
roku od dana primitka pisane obavijesti Naručitelja. Isporučitelj snosi punu odgovornost za sve
skrivene nedostatke isporučene Robe.
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PLAĆANJE

Članak 9.
Isporučitelj će isporučenu Robu obračunati prema stvarno isporučenim količinama i jediničnim
cijenama iz Troškovnika.
Isporučitelj će ispostaviti Račun s danom isporuke Robe i bez odgađanja ga dostaviti Naručitelju,
zajedno s ovjerenim Zapisnikom o primopredaji/otpremnim dokumentom iz članka 7. ovog Ugovora.
Odgovorna osoba Naručitelja dužna je račun ovjeriti u roku od 3 (tri) dana od dana zaprimanja.
Ukoliko račun nije ispostavljen sukladno Ugovoru vraća se Isporučitelju na ispravak.
Ovjera računa neće se izvršiti ukoliko Naručitelju nije dostavljeno Jamstvo sukladno članku 10. ovog
Ugovora.
Naručitelj se obvezuje ovjereni račun platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja.
Ako Naručitelj ne plati Isporučitelju u roku navedenom u prethodnom stavku ovog članka, Isporučitelj
ima pravo na zateznu kamatu sukladno zakonskim odredbama.
Prenošenja tražbine po Ugovoru ne mogu se ugovarati bez pisanog pristanka Naručitelja.

JAMSTVO

Članak 10.
Isporučitelj je dužan u roku od 8 (osam) dana od zaprimanja obostrano potpisanog Ugovora, predati
Naručitelju Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na iznos od 10% (deset posto) Cijene iz članka 2.
ovog Ugovora, u obliku garancije banke.
Garancija banke mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi pisani poziv.
Datum isteka valjanosti Jamstva za uredno ispunjenje ugovora je 6 (šest) mjeseci nakon roka
navedenog u članku 15. ovog Ugovora.
Umjesto garancije banke Isporučitelj može kao Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora uplatiti novčani
polog u iznosu od 10% (deset posto) Cijene iz članka 2. ovog Ugovora na račun Naručitelja IBAN
HR35 2340 0091 5109 0225 1 kod Privredne banke Zagreb d.d., SWIFT CODE: PBZGHR2X, s Pozivom
na broj: OIB Isporučitelja i Opisom plaćanja: Evidencijski broj H /18.
Isporučitelj nema pravo potraživanja kamata na novčani polog uplaćen kao Jamstvo za uredno
ispunjenje ugovora.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Naručitelj će vratiti Isporučitelju nakon isteka Jamstvenog
roka.

Članak 11.
Isporučitelj jamči za kvalitetu isporučene Robe.
Jamstveni rok za isporučenu Robu utvrđuje se na 6 (šest) mjeseci računajući od dana ovjere Zapisnika
o primopredaji/otpremnog dokumenta.
Tijekom Jamstvenog roka Isporučitelj se obvezuje izvršiti zamjenu isporučene Robe kod koje nastupi
neispravnost.
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UGOVORNA KAZNA

Članak 12.
Ukoliko Isporučitelj svojom krivnjom ne izvrši ugovorne obveze u roku iz članka 4. stavak 2. ovog
Ugovora, Naručitelj ima pravo Isporučitelju zaračunati ugovornu kaznu radi zakašnjenja. Za svaki dan
prekoračenja ugovornog roka Naručitelj će zaračunati Isporučitelju ugovornu kaznu u iznosu od
0,25% Cijene iz članka 2. ovog Ugovora, koja ugovorna kazna ne može prekoračiti 5% Cijene iz članka
2. ovog Ugovora.
Naručitelj ne može zahtijevati ugovornu kaznu zbog zakašnjenja, ako je primio zakašnjelo isporučenu
Robu, a nije bez odgađanja priopćio Isporučitelju da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu.
Odgovorna osoba Naručitelja u ovom slučaju mora na otpremnici naznačiti da zaprima zakašnjelo
isporučenu Robu, ali zadržava pravo na ugovornu kaznu.

RASKID UGOVORA

Članak 13.
Za slučaj da Isporučitelj ne ispuni ugovorne obveze na način kako je ugovoreno, Naručitelj će pozvati
Isporučitelja da obvezu ispuni u naknadnom primjerenom roku. Ukoliko Isporučitelj u naknadnom
roku ne ispuni obvezu, Naručitelj je ovlašten raskinuti ugovor i naplatiti Jamstvo za uredno ispunjenje
ugovora.
Troškovi koji bi nastali na strani Naručitelja temeljem takvog postupanja Isporučitelja u cijelosti
padaju na teret Isporučitelja.
Naručitelj može, bez utjecaja na druga prava ili pravne lijekove koje ima, raskinuti Ugovor odmah pod
sljedećim uvjetom, dajući Isporučitelju obavijest o raskidu i svoje razloge za to:
-

ako je Isporučitelj prezadužen, ako na strani Isporučitelja nastupe pravne posljedice otvaranja
stečajnog postupka ili postane insolventan, protiv njega bude izdan nalog o prinudnoj upravi, ili
ako je korporacija, bude donesena odluka ili nalog za njeno ukidanje (osim dobrovoljne
likvidacije u svrhe udruživanja ili sanacije), imenuje se stečajni upravitelj na dijelu njegovih
poslova ili imovine.

Naručitelj u slučaju raskida Ugovora ima pravo i na naknadu štete.

ODGOVORNE OSOBE

Članak 14.
Odgovorne osobe za izvršenje ovog Ugovora su:
-

Za Naručitelja:

-

Za Isporučitelja:

Odgovorne osobe iz stavka 1. ovog članka će međusobnu komunikaciju obavljati elektroničkim i/ili
pisanim putem.
U slučaju promjene odgovorne osobe iz stavka 1. ovog članka, svaka ugovorna strana dužna je
pisanim putem obavijestiti drugu ugovornu stranu o nastaloj promjeni.
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Takva pisana obavijest smatrat će se izmjenom stavka 1. ovog članka i neće se posebno ugovarati, te
će činiti sastavni dio ovog Ugovora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa one ugovorne strane koja ga potpiše kasnije, a sklapa se
na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci ili do iscrpljenja iznosa ugovorene Cijene iz
članka 2. ovog Ugovora, ovisno o tome koja od navedenih okolnosti nastupi ranije.
Članak 16.
Sastavni dio ovog Ugovora čine:
-

Poziv za dostavu ponude Ev. broj: H

/18

-

Troškovnik

-

Tehnički uvjeti

-

Ponuda Isporučitelja broj: ................................ od .............................2018. godine

-

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Članak 17.
Ugovorne strane suglasne su da će eventualne sporove iz ovog Ugovora rješavati dogovorno, a u
protivnom ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 18.
Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjerka, od toga 2 (dva) primjerka za Isporučitelja i 4
(četiri) primjerka za Naručitelja.

ZA ISPORUČITELJA:

ZA NARUČITELJA:
Direktor

dr.sc. Boris Huzjan, dipl.ing.građ.

Urbroj:4211-501-............./2018
Ev. broj: H

/18

Zagreb,
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