
 
 

Udruga HERA Križevci, I.Z. Dijankovečkog 5, 48260 Križevci, OIB: 61506791534, koju 
zastupa predsjednica Udruge Marina Švagelj Jažić (u daljnjem tekstu: Naručitelj), 
 
i  
 
                    ,             ,               , OIB:  , zastupan po  (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) sklopili 
su u Križevcima dana XX.XX.XXXX. godine,  
 

U G O V O R 
O NABAVI NAMIRNICA 

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

 
PREDMET UGOVORA 
 

Članak 1. 
Naručitelj povjerava, a Isporučitelj se obvezuje isporučiti namirnice, prema uvjetima ovog 
Ugovora i odabranoj ponudi Isporučitelja broj,  od XX.XX.XXXX. godine, u svemu sukladno s 
pozivom na dostavu ponuda i troškovnikom, u postupku nabave namirnica.                                                                                                                                                                
  
VRIJEDNOST UGOVORA  

Članak 2. 
Ugovorna vrijednost ugovora, po izvršenju svih obveza po ovom ugovoru, iznosi  
 

XXX.XXX,XX kn (bez PDV-a) 
(slovima:) 

 
XX.XXX,XX kn PDV 

(slovima:) 
 

XXX.XXX,XX kn (s PDV-om) 
(slovima: ) 

 
po jediničnim cijenama te količinama iskazanim u troškovniku.  
Navedene jedinične cijene su nepromjenjive i fiksne.  
Ugovornom vrijednošću obuhvaćeni su svi troškovi Isporučitelja. 
  
ROK TRAJANJA UGOVORA  
 

Članak 3. 
Izvršenje ugovora započinje sklapanjem ovog Ugovora do zaključno 31. prosinca 2021. 
godine. 
 
KOLIČINE PREDMETA NABAVE 
 

Članak 4. 
Predviđene količine su okvirne, a nalaze se u troškovniku koji čini sastavni dio ovog 
Ugovora.  



 
 

Stvarno realizirana količina na temelju Ugovora može biti veća ili manja od okvirne količine, a 
ovisi o potrebama Naručitelja.  
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. 
 
ROK I MJESTO ISPORUKE 

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

 
NAČIN PLAĆANJA  

Članak 6. 
Isporučitelj će dostavljati e-račune za isporučenu robu po pojedinačnoj isporuci.  

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.  

Količina namirnica predviđena troškovnikom je okvirna, te će se plaćanje obaviti prema 
stvarno naručenim, dostavljenim i preuzetim količinama predmeta nabave. 

U slučaju podugovaratelja navodi se da će se istima plaćati neposredno za dio ugovora koji 
je podugovaratelj izvršio, osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju 
za taj dio ugovora već podmirene. Isporučitelj mora svojem računu obvezno priložiti račune 
svojih podugovaratelja koje je prethodno ovjerio.  

Naručitelj ne daje jamstva niti predujam. 

Članak 7. 
Ako Isporučitelj namjerava dati dio ugovora u podugovor u ovom članku navode se dio 
ugovora koji se daje u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio) i podaci o 
podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, 
zakonski zastupnici podugovaratelja. 

 
ISPORUKA ROBE 

Članak 8. 
Odmah po prispijeću robe predstavnici Naručitelja u nazočnosti predstavnika Isporučitelja 
izvršit ce pregled kvalitete i količine isporučene opreme, te potpisati otpremnicu.  
U slučaju neslaganja, nedostataka, šteta i nesretnih slučajeva vezanih uz robu, Naručitelj će 
obavijestiti Isporučitelja o istima putem pisane obavijesti u roku od 3 dana od isporuke robe.  
 
 
PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA  

Članak 9. 
Isporučitelj je dužan isporučiti namirnice prema zahtjevima Naručitelja, pravilima struke, 
važećim standardima, normativima i propisima Republike Hrvatske.  
Isporučitelj je dužan odmah otkloniti nedostatke utvrđene prilikom primopredaje. 
 
 
JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA  



 
 

 
Članak 10. 

 
Isporučitelj je dužan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede 
ugovornih obveza, u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a, u obliku 
zadužnice ili bjanko zadužnice ovjerene od strane nadležnog tijela, u izvorniku, u trenutku 
potpisivanja ugovora. 
 
OBVEZE I PRAVA NARUČITELJA  

Članak 11. 
Naručitelj je u obvezi Isporučitelju osigurati nesmetanu isporuku robe.  
Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor i prije isteka roka na štetu Isporučitelja u slučaju:  
-  neopravdanog zakašnjenja isporuke robe,  
-  upozorenja Isporučitelja od strane Naručitelja na nekvalitetno izvršavanje Ugovora.  
U tom slučaju Naručitelj će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.  
 
OTKLANJANJE NEDOSTATAKA 

Članak 12. 
Ako Isporučitelj ne pristupi otklanjanju nedostataka po primitku pisane obavijesti o utvrđenim 
nedostacima, Naručitelj ima pravo angažirati drugog isporučitelja na račun Isporučitelja.  
 
UGOVORNE KAZNE  

Članak 13. 
Ako Isporučitelj zakasni svojom krivnjom s isporukom Naručitelj može na ime ugovorne 
kazne (penala) zadržati od ugovorne vrijednosti bez PDV-a penale od 2‰ (dva promila) za 
svaki dan zakašnjenja, a najviše 10% (deset posto) od ugovorne vrijednosti bez PDV-a.  
Naručitelj ima pravo penale zadržati od bilo kojeg računa Isporučitelja.  
 
IZMJENE UGOVORA  

Članak 14. 
Ugovorne strane suglasne su da su sve eventualne dopune i/ili izmjene ovog Ugovora 
pravno valjane isključivo u pisanom obliku, potpisane i ovjerene na isti način kao i ovaj 
Ugovor.  
 
OSTALE ODREDBE  

Članak 15. 
Sastavnim dijelom ovog Ugovora smatraju se:  
- ponudbeni list Isporučitelja  
- troškovnik. 
 

Članak 16. 
Eventualna sporna pitanja realizacije ovog Ugovora, ugovorne strane ce rješavati 
sporazumno, a ako na taj način ne budu riješena tj. u slučaju sudskog spora ugovorne strane 
ugovaraju nadležnost suda prema sjedištu Naručitelja.  
 

Članak 17. 
Za sve što nije izričito ugovoreno ovim Ugovorom važe i primjenjuju se pozitivni propisi 
Republike Hrvatske.  

Članak 18. 



 
 

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri istovjetna primjerka od kojih Naručitelj zadržava dva, a 
Isporučitelj jedan, te ga iste u znak prihvaćanja prava i obaveza po svojim ovlaštenim 
predstavnicima vlastoručno potpisuju.  
 

Članak 19. 
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa.  
 
URBROJ: 
 
 
 
                 ZA NARUČITELJA                                                            ZA ISPORUČITELJA                                          
                      Predsjednica                                                                           
                   Marina Švagelj Jažić 


