
 

Udruga HERA Križevci, I.Z. Dijankovečkog 5, 48260 Križevci, OIB: 61506791534, koju 
zastupa predsjednica Udruge Marina Švagelj Jažić (u daljnjem tekstu: Naručitelj), 
 

i 

 

                     ,                   ,                   , OIB: , koje zastupa direktor     (u daljnjem tekstu: 
Odabrani ponuditelj) zaključili su  

i 
                     ,                   ,                   , OIB: , koje zastupa direktor     (u daljnjem tekstu: 
Odabrani ponuditelj) zaključili su  

i 
                     ,                   ,                   , OIB: , koje zastupa direktor     (u daljnjem tekstu: 
Odabrani ponuditelj) zaključili su  
 
 
 

OKVIRNI SPORAZUM 

ZA NABAVU NAMIRNICA 

Nabava se provodi u okviru projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda, 
Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 

 
 
UVOD 
 

Članak 1. 
 

(1) Na temelju provedenog postupka nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s 
tri gospodarska subjekta, Naručitelj je odlukom o odabiru odabrao tri valjane ponude  
- ponudu ponuditelja XXX d.o.o., oznake XXX, od    godine, 
- ponudu ponuditelja XXX d.o.o., oznake XXX, od    godine, 
- ponudu ponuditelja XXX d.o.o., oznake XXX, od    godine, 
kao najpovoljnije, sukladno objavljenom kriteriju za odabir ponude.  

      Ponude i troškovnici odabranih ponuditelja sastavni su dio ovog Okvirnog sporazuma. 
  (2) Ovaj Okvirni sporazum ne obvezuje na sklapanje ugovora na temelju ovog Okvirnog 
sporazuma. 
 
 
PREDMET I TRAJANJE OKVIRNOG SPORAZUMA 
 

Članak 2. 
 

(1) Predmet ovog Okvirnog sporazuma je utvrđivanje uvjeta za sklapanje i raskid 
pojedinačnih ugovora o nabavi namirnica s odabranim ponuditeljima, a sve sukladno 
uvjetima i zahtjevima Poziva za dostavu ponuda u postupku nabave namirnica.  

(2) Ovaj Okvirni sporazum sklapa se za razdoblje od sklapanja ovog Okvirnog sporazuma 
do 25.05.2023. godine i tijekom navedenog razdoblja predviđa se sklapanje 3 (tri) 
ugovora o nabavi s jednim ponuditeljem: 

1. prvi za razdoblje od potpisivanja ugovora do 31.12.2021. godine. 
2. drugi za razdoblje 01.01.2022. -31.12.2022. godine. 



 

3. treći za razdoblje 01.01.2023. -25.05.2023. godine. 
 
VRIJEDNOST ROBE 
 

Članak 3. 
 

(1) Sukladno ponudi odabranih ponuditelja vrijednost robe za vrijeme trajanja ovog 
Okvirnog sporazuma iznosi  
 
za XXX: 
 
XXX.XXX,XX kuna (slovima:) bez PDV-a, na što se obračunava PDV po stopi od 25% 
u iznosu XX.XXX,XX kuna (slovima:), odnosno ukupna vrijednost iznosi XXX.XXX,XX 
kuna (slovima:) s PDV-om,  
 
za XXX: 
 
XXX.XXX,XX kuna (slovima:) bez PDV-a, na što se obračunava PDV po stopi od 25% 
u iznosu XX.XXX,XX kuna (slovima:), odnosno ukupna vrijednost iznosi XXX.XXX,XX 
kuna (slovima:) s PDV-om,  
 
 
za XXX: 
 
XXX.XXX,XX kuna (slovima:) bez PDV-a, na što se obračunava PDV po stopi od 25% 
u iznosu XX.XXX,XX kuna (slovima:), odnosno ukupna vrijednost iznosi XXX.XXX,XX 
kuna (slovima:) s PDV-om.  
 
 

UVJETI PROVEDBE OKVIRNOG SPORAZUMA 
 

Članak 4. 
 

(1) Ugovori o nabavi sklapaju se na temelju izvornih uvjeta iz Okvirnog sporazuma, i 
ponude dostavljene prije sklapanja istog. 

(2) Sklapanju pojedinačnog ugovora prethodi ponovno nadmetanje između gospodarskih 
subjekata stranaka okvirnog sporazum, osim za prvi ugovor koji se sklapa s 
ponuditeljem koji je podnio ponudu s najnižom cijenom na temelju ovog Poziva za 
dostavu ponuda. 

(3) Naručitelj provodi nadmetanja na temelju istih uvjeta primijenjenih za dodjelu okvirnog 
sporazuma te ako je nužno na temelju preciznije definiranih uvjeta, kao i na temelju 
drugih uvjeta iz poziva na dostavu ponuda za okvirni sporazum ako je prikladno, u 
skladu sa sljedećim postupkom: 

1. naručitelj obvezan je za svaki ugovor, koji dodjeljuje, osim prvog, pozvati u pisanom obliku 
sve gospodarske subjekte iz okvirnog sporazuma 

2. naručitelj obvezan je za svaki ugovor koji dodjeljuje, odrediti dovoljno dugi rok za dostavu 
ponuda, uzimajući u obzir čimbenike poput složenosti predmeta nabave te vremena 
potrebnog za pripremu i izradu ponude  

3. ponude se dostavljaju u pisanom obliku, a njihov sadržaj mora biti tajan sve dok ne istekne 
rok za dostavu ponuda 



 

4. naručitelj dodjeljuje pojedinačni ugovor ponuditelju koji je dostavio najpovoljniju ponudu na 
temelju kriterija za dodjelu koji su određeni u Pozivu za dostavu ponuda (najniža cijena) 

5. naručitelj obvezan je odluku o odabiru ili poništenju dostaviti svim gospodarskim 
subjektima koji su stranke okvirnog sporazuma, a koji su podnijeli ponudu. 

 
Članak 5. 

 
(1) Pojedini ugovor sadržavat će okvirnu količinu, a stvarno nabavljena količina može biti 

veća ili manja od okvirne količine, ovisno o stvarnim potrebama Naručitelja s time da 
je Naručitelj dužan platiti samo naručenu količinu namirnica. Količina namirnica može 
varirati za 0-10 korisnika, ovisno o potrebama Naručitelja odnosno ovisno o tome ima 
li korisnika na smještaju i u kojem broju. 

(2) Ponuditelj je dužan ponuditi i isporučivati robu sukladno svih zahtjevima koji su 
navedeni u Pozivu za dostavu ponuda u postupku nabave namirnica, važećim 
zakonima, pravilnicima te pravilima struke.  

 
 

Članak 6. 
 

(1) Jedinične cijene su nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovora.  
(2) U jediničnu cijenu predmeta nabave nuđenu ponudom Odabranog ponuditelja 

uračunati su svi troškovi i popusti.  
 

Članak 7. 
 

(1) Roba se isporučuje sukcesivno, ovisno o potrebama Naručitelja, danima ponedjeljak-
subota, drugi dan od narudžbe do 10:00 sati, a kruh i pekarski proizvodi svaki dan 
(ponedjeljak-subota) do 8:00 sati, na adresu Križevci, I.Z. Dijankovečkog 5. U slučaju 
preseljenja Udruge, ponuditelj će o tome biti obaviješten po preseljenju.   

 
Članak 8. 

 
(1) Isporučitelj će dostavljati e-račune za isporučenu robu po pojedinačnoj isporuci.  

(2) Plaćanje će se obavljati na IBAN Isporučitelja temeljem ispostavljenih e-računa u 
roku od 30 dana od dana primitka neprijepornog e-računa, a po obavljenoj urednoj 
isporuci.  

(3) Odabrani ponuditelj ne može tražiti predujam niti sredstva osiguranja plaćanja.  

 

Članak 9. 
 

(1) Bitni uvjeti ugovora sklopljenih na temelju ovog Okvirnog sporazuma su: 
- Predmet ugovora 
- Jedinične cijene 
- Količina namirnica 
- Rok isporuke 
- Način isporuke 
- Rok plaćanja 
- Trajanje ugovora 



 

- Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora 
 
Bitni uvjeti ugovora moraju biti u skladu s odredbama Okvirnog sporazuma i Poziva 
na dostavu ponuda. 

 

ZAVRŠNE ODREDBE 
Članak 10. 

 
(1) Naručitelj može raskinuti ovaj Okvirni sporazum osobito u slučaju: 
- da Odabrani ponuditelj ne želi neposredno na temelju izvornih uvjeta i ponude 

dostavljene na temelju Okvirnog sporazuma, s Naručiteljem sklopiti ugovor o nabavi  

- da Odabranom ponuditelju nadležno tijelo zabrani obavljanje djelatnosti koja je 
predmet ugovaranja 

- da Odabrani ponuditelj u postupku sklapanja ugovora o nabavi temeljem Okvirnog 
sporazuma učini povredu bitnih odredaba Okvirnog sporazuma. 

(2) S obzirom na vrstu Okvirnog sporazuma, nije moguće raskinuti pojedini ugovor o 
nabavi bez raskida Okvirnog sporazuma. 

 
 

Članak 11. 
 

(1) Sve sporove koji eventualno nastanu po ugovorima o nabavi koji će biti sklopljeni na 
temelju ovog Okvirnog sporazuma, ugovorne strane će prvenstveno rješavati sporazumno, a 
ukoliko se sporazum ne postigne nadležan je stvarno nadležan sud prema sjedištu 
Naručitelja. 
 

Članak 12. 
 

(1) Ovaj Okvirni sporazum sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od kojih svaka 
strana zadržava po 2 (dva) primjerka. 

 
 U Križevcima,               2021.   
  
 

 ODABRANI PONUDITELJ:                                  NARUČITELJ: 
                                                                                                         Udruga HERA  
 
              DIREKTOR:                                                                      PREDSJEDNICA:  


