PRIJEDLOG UGOVORA

GRAD UMAG, sa sjedištem u Umagu, G. Garibaldi br. 6 (MB 2554755), (OIB 84097228497),
kojeg zastupa gradonačelnik Vili Bassanese (u daljnjem tekstu: Naručitelj)
i
_______________, sa sjedištem u ______, ______________ (MB __________________),
(OIB _____________), zastupan po _____________ ( u daljnjem tekstu: Ugovaratelj ) s druge
strane, sklapaju sljedeći

UGOVOR
za nabavu i dobavu materijala za uređenje mediteranskog parka
-ukrasni parkovni elementičlanak 1.
Sukladno Zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda Klasa: ___________________,
Urbroj: ______________________ od ___. rujna 2019. godine Naručitelj ustupa, a Ugovaratelj
preuzima nabavu i dobavu ukrasnih parkovnih elemenata za uređenje mediteranskog parka.
članak 2.
Naručitelj ustupa, a Ugovaratelj nabavu i dobavu ukrasnih parkovnih elemenata za uređenje
mediteranskog parka, za iznos od:
_____________ kuna bez PDV-a.
(slovima: ------------------------------------------------------) bez PDV - a
odnosno
________________ kuna sa PDV-om.
(slovima: _____________________________________________) sa PDV-om

u svemu prema Ponudbenom troškovniku od __. rujna 2019. god. koji je sastavni dio ovog
ugovora.
članak 3.
Cijena iz članka 2. ovog ugovora određena je shodno ponudi Ugovaratelja, u kojoj su
ukalkulirani svi troškovi Ugovaratelja navedeni u općem opisu i opisu stavki Ponudbenog
troškovnika, te pravilima struke i važećim uzancama.
članak 4.
Obračun će se vršiti temeljem okončanog obračuna, a prema stvarno i isporučenoj robi sukladno
ugovorenim jediničnim cijenama, ovjerenih od strane Naručitelja.
Za naručenu i isporučenu robu sastavit će se zapisnik i provesti postupak primopredaje, a
takav zapisnik ima se smatrati osnovom za ovjeru ispostavljenih situacija/računa.
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članak 5.
Naručitelj će izvršene radove plaćati prema primopredajnom zapisniku, u roku od 30 dana na
žiro račun Ugovaratelja.
članak 6.
Rok predviđen za isporuku robe je u periodu od 21. listopada 2019. g. do 05. studenog 2019.
g., a prema pozivu naručitelja.
članak 7.
Ugovorne strane su suglasne da je Ugovaratelj dužan pri sklapanju ovog ugovora dostaviti
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora: jamstvo za uredno ispunjenje ugovora: zadužnicu
(solemniziranu) sa naznakom iznosa od 10% ugovornog iznosa bez PDV-a i sa upisanim
podacima o vjerovniku i dužniku (tvrtka ili skraćena tvrtka, naziv za pravne osobe odnosno
ime i prezime za fizičke osobe; sjedište odnosno mjesto i adresa; OIB) te mjesto i datum
izdavanja zadužnice i potpis dužnika. U slučaju urednog izvršenja ugovornih obveza, po
primopredaji radova zadužnica se vraća.
članak 8.
Ugovorene strane su se sporazumjele o nepromjenjivosti ponuđenih cijena.
članak 9.
Sve sporove koji bi proistekli iz ovog ugovora ili u vezi s njim ugovorne strane se rješavati
dogovorno, a za slučaj nemogućnosti rješenja spora mirnim putem ugovorne strane suglasno
utvrđuju nadležnost suda prema sjedištu Naručitelja.
članak 10.
Ovaj ugovor sastavljen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka strana zadržava po
tri (3) primjerka.
U znak prihvaćanja, ugovorne strane putem svojih zastupnika ovaj ugovor vlastoručno
potpisuju.

Klasa: 406-01/19-01/50
Urbroj: 2105/05-02-19-___
Umag, __. rujan 2019.
Naručitelj:
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Gradonačelnik

Ugovaratelj:

PRIJEDLOG UGOVORA

Vili Bassanese

