
OPĆINA HRVACE, Hrvace 310, 21 233 Hrvace, OIB: 78065542020 zastupan po načelniku Dinku 

Bošnjaku (u daljnjem tekstu: Naručitelj) s jedne strane 

 

I 

 

_________________, OIB: __________, iz _____________, _____________, kojeg zastupa 

direktor/predsjednik/član uprave ____________________(u daljnjem tekstu: Ugovaratelj), s druge 

strane sklapaju slijedeći  

 

OKVIRNI SPORAZUM 

za radove  održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Hrvace u razdoblju od tri godine 

Članak 1. 

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave  za nabavu radova održavanja nerazvrstanih 

cesta  na području Općine Hrvace u razdoblju od tri godine, s namjerom sklapanja Okvirnog sporazuma 

s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od tri godine, evidencijski broj nabave xx/2022, 

Naručitelj je odabrao ponudu Ponuditelja, broj _______________, od _____________ 2022. godine, 

sukladno objavljenim kriterijima, uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.  

Ovaj Okvirni sporazum ne predstavlja obvezu naručitelja na nabavu radova od Ponuditelja.  

Obveza nastaje po sklapanju ugovora o javnoj nabavi na temelju ovog Okvirnog sporazuma.  

Članak 2.  

Predmet ovog Okvirnog sporazuma je utvrđivanje uvjeta za sklapanje godišnjih ugovora o javnoj nabavi 

s Ponuditeljem, za nabavu radova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Hrvace u razdoblju 

od tri godine, prema predviđenim količinama u troškovniku Naručitelja navedenom u dokumentaciji za 

nadmetanje, ponudi Ponuditelja te uvjetima utvrđenim Okvirnim sporazumom. 

Okvirni sporazum sklapa se za razdoblje od tri godine te se predviđa sklapanje četiri ugovora o javnoj 

nabavi tijekom navedenog razdoblja ugovorenog ovim Okvirnim sporazumom ovisno o osiguranim 

sredstvima Naručitelja za financijsko izvršenje pojedinog ugovora o javnoj nabavi.  

U Troškovniku su navedene predviđene količine, a stvarna količina može biti veća ili manja od 

predviđene količine. 

Članak 3.  

Ugovor se sklapa na temelju članka 153. ZJN 2016 i sklopljenog Okvirnog sporazuma.  

Članak 4.  

Sve jedinične cijene nepromjenjive su za cijelo vrijeme trajanja okvirnog sporazuma i ne podliježu 

nikakvim izmjenama.  

Ukupna plaćanja bez PDV-a svih ugovora sklopljenih na temelju Okvirnog sporazuma ne smiju prelaziti 

procijenjenu vrijednost nabave.  

Članak 5.  

Ponuditelj se obvezuje početi s izvršavanjem usluga održavanja nerazvrstanih cesta odmah nakon 

sklapanja prvog ugovora o javnoj nabavi temeljem Okvirnog sporazuma.  

 



Članak 6.  

Plaćanje obveza iz sklopljenih godišnjih ugovora o javnoj nabavi obavlja se mjesečno, po 

ispostavljenom računu za prethodni mjesec, u roku od 30 dana od izdavanja računa, na žiro-račun 

Ponuditelja.  

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.  

Odabrani ponuditelj je dužan dostaviti Naručitelju u roku 14 dana potpisa Okvirnog sporazuma 

(potpisanog od svih ugovornih strana), a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, jamstvo za uredno 

ispunjenje okvirnog sporazuma na iznos od 5 % vrijednosti Okvirnog sporazuma bez poreza na dodanu 

vrijednost (PDV) u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice potvrđene kod javnog bilježnika. 

Članak 7.  

Pri sklapanju pojedinačnih ugovora o javnoj nabavi, ugovorne strane ne smiju mijenjati bitne uvjete 

Okvirnog sporazuma.  

Pojedinačnim ugovorima o javnoj nabavi utvrdit će se prava i obveze ugovorenih strana koje nisu 

uređene ovim Okvirnim sporazumom, sukladno Dokumentaciji o nabavi i ponudi iz čl.1. ovog Okvirnog 

sporazuma.  

Članak 8.  

Ponuditelj se obvezuje izvršavati ugovor o javnoj nabavi savjesno i odgovorno, na način određen ovim 

Okvirnim sporazumom i pojedinačnim ugovorima, s pažnjom dobrog gospodarstvenika.  

Naručitelj ima pravo raskinuti svaki godišnji ugovor pisanom obavijesti u slučaju nepridržavanja obveza 

iz ugovora od strane Ponuditelja.  

Raskid svakog pojedinog ugovora od strane Naručitelja znači ujedno i raskid Okvirnog sporazuma, o 

čemu će Ponuditelj biti pismeno obaviješten, preporučenom poštanskom pošiljkom ili na drugi dokaziv 

način.  

Naručitelj u slučaju iz prethodnih stavaka ovog članka ima pravo na naknadu štete, sukladno općim 

pravilima odgovornosti za štetu.  

Ponuditelj se obvezuje, bez ograničenja, nadoknaditi Naručitelju svaku štetu prouzročenu namjerom ili 

krajnjom nepažnjom odabranog ponuditelja.  

Radi naplate štete, Naručitelj je ovlašten namiriti se iz dostavljenog jamstva za dobro izvršenje okvirnog 

sporazuma, kao i uskrate naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja.  

Članak 9.  

Ponuditelj ne može prenijeti ovaj Okvirni sporazum, kao ni pojedinačni godišnji ugovor trećoj strani 

bez pisane suglasnosti Naručitelja.  

Ponuditelj ne može svoja potraživanja iz pojedinačnog ugovora ustupiti trećemu bez pisane suglasnosti 

Naručitelja.  

Pisana suglasnost iz stavka 1. i 2. ovog članka mora biti potpisana i ovjerena od strane osobe ovlaštene 

na zastupanje Naručitelja.  

Članak 10.  

Ugovorne strane su suglasne de će sve eventualne sporove iz ovog Okvirnog sporazuma rješavati 

prvenstveno međusobnim dogovaranjem.  



Ako ugovorne strane ne uspiju riješiti nastali spor ili problem međusobnim dogovaranjem, spor će se 

riješiti kod stvarno nadležnog suda.  

Članak 11.  

Na način ispunjenja obveza iz Okvirnog sporazuma, koji nije propisan odredbama Okvirnog sporazuma, 

primijenit će se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima.  

Članak 12.  

Okvirni sporazum stupa na snagu danom njegovog potpisivanja od strane ovlaštenih predstavnika 

ugovornih strana.  

Članak 13.  

Sastavni dijelovi ovog Okvirnog sporazuma su:  

 Ponudbeni list  

 Troškovnik ponude Ponuditelja 

 Sva dokumentacija nastala u tijeku trajanja ovog Okvirnog sporazuma potpisana od ovlaštenih 

predstavnika ugovornih strana.  

Članak 14.  

Ovaj Okvirni sporazum sastavljen je u šest istovjetnih primjerka, od kojih Naručitelju pripadaju tri 

primjerka i Ponuditelju tri primjerka. 

ZA UGOVARATELJA:  ZA NARUČITELJA: 

Direktor:  Općinski načelnik 

 

 

  

   

  
KLASA: 

UR. BROJ:  

 


