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Na temelju otvorenog postupka javne nabave, evidencijski broj: MV-55-2018 te Odluke o odabiru od: 

_.__.2018.godine, Klasa: __________, Ur. broj:_________,  

 

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU, Zagreb, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, OIB: 

84838770814, koju zastupa glavna ravnateljica dr.sc. Tatijana Petrić, knjižničarska savjetnica (u 

nastavku: Naručitelj) 

i 

Navesti naziv (tvrtku) izvođača, mjesto sjedišta (adresu) te državu gospodarskog subjekta, OIB te ime 

zastupnika (dalje u tekstu: Izvođač) 

 

zaključili su  

UGOVOR O JAVNIM RADOVIMA 

broj <upisati broj ugovora>, 

Izvođenje radova rekonstrukcije vezanih uz prenamjenu prostora Nacionalne i sveučilišne knjižnice u 

Zagrebu kao središnjeg prostora za provedbu aktivnosti predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem 

Europske unije 2020. godine u Republici Hrvatskoj 

 

POSEBNI UVJETI UGOVORA 

 

Članak 1. - Sadržaj 

 
1. Ugovorne strane će, sukladno članku 313 ZJN 2016, izvršavati ugovor o javnoj nabavi u skladu s 

uvjetima određenima u Dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom. 
 

2. Ovim Posebnim uvjetima ugovora se dopunjuju Opći uvjeti ugovora. Ako ovim Posebnim uvjetima 
nije određeno drukčije, Opći uvjeti ugovora primjenjuju se u cijelosti i mjerodavni su, zajedno s 
relevantnim odredbama Dokumentacije o nabavi, za izvršenje ugovora.  

 
 
Članak 2. - Predmet Ugovora 
 

1. Naručitelj ustupa, a Izvođač se obvezuje da će prema odredbama Ugovora, uvjetima iz svoje 
ponude broj _____od ______godine, projektnoj dokumentaciji i ugovorenim troškovnikom, a koji 
dokumenti su sastavni dio ovog Ugovora, izvesti sljedeće radove: (detaljno navesti radove koji su 
predmet ugovora) 
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2. Osim izvođenja radova iz prethodnog stavka ovog članka, Izvođač je dužan izvršiti i eventualne 
naknadne i nepredviđene radove po odobrenju Naručitelja. Isti će biti regulirani dodatkom 
ugovoru. 

 
Članak 3. - Cijena  
 

1. Izvođač se obvezuje izvršiti obveze iz članka 2. ovih Posebnih uvjeta za ugovorenu cijenu koja 
iznosi: (navesti ukupan iznos cijene u kunama u brojkama i slovima) bez PDV-a odnosno (navesti 
ukupan iznos cijene u kunama u brojkama i slovima) s PDV-om.  
 

2. Konačna cijena radova utvrdit će se na temelju odredbi Ugovora prema stvarno izvedenim 
količinama radova ovjerenih u građevinskoj knjizi i jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika 
s tim da je ista ograničena raspoloživim financijskim sredstvima Naručitelja te da se time bitno ne 
mijenja ugovor o javnoj nabavi. 

 
Članak 4. - Predujam 
 

Izvođač ima pravo na isplatu predujma sukladno uvjetima navedenim u Dokumentaciji o nabavi i 
relevantnim odredbama Općih uvjeta Ugovora. 

 
Članak 5. - Rok za izvođenje radova i rok za izvršenje obveza 
 

1. Izvođač je dužan izvršiti radove najkasnije do roka (navesti rok izvođenja radova iz ponude).  
 

3. Ukoliko to zahtjeva dinamika građenja, po nalogu Nadzornog inženjera ili zahtjeva Naručitelja, 
Izvođač je obvezan organizirati rad i u produženoj smjeni, dvije smjene ili neradnim danom i o 
tome dobaviti sve potrebne dozvole i suglasnosti nadležnih službi. 
 

4. Obveze iz ovog ugovora traju do završetka izvođenja radova i uspješno provedenog  tehničkog 
pregleda, obostrano potpisanog primopredajnog zapisnika i predaje jamstva za otklanjanje 
nedostataka u jamstvenom roku. 
 

Članak 6. – Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku 
 

1. Izvođač je obvezan u roku od 15 (petnaest) dana od dana uspješno izvedene primopredaje radova 
i datuma zadnjeg potpisa zapisnika o primopredaji, Naručitelju, bez odgode, dostaviti jamstvo za 
otklanjanje nedostataka za izvedene radove.  
 

2. Jamstvo iznosi 10% vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost s rokom važenja 
jednakom trajanju jamstvenog roka (navesti ukupan broj mjeseci sukladno ponudi) za izvedene 
radove. 

3. Rok Jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku iznosi  (navesti ukupan broj mjeseci 
sukladno ponudi) 
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Članak 7. – Terminski plan izvođenja radova  
 

1. Izvođač je obvezan u roku od  7 (sedam) dana od dana uvođenja u posao, dostaviti Terminski plan 
odvijanja radova prikazan u formi grafikona i specificiran prema vrstama radova, vodeći računa o 
krajnjem roku završetka izvođenja radova. Pri izradi terminskog plana nije potrebno iskazivati 
rokove izvođenja radova po datumima, nego definirati trajanje svake vrste radova vodeći računa 
o krajnjem roku. Izvođač je suglasan da će terminski plan radova uskladiti s potrebama i planovima 
Naručitelja te uputama nadzornog inženjera.  

 
Članak 8. - Osobe ovlaštene za komunikaciju (kontakti) 
 

1. Osobe ovlaštene za komunikaciju ugovornih strana su: 
 

 
Za Naručitelja: 

 

Ime voditelja projekta:  

Adresa NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U 
ZAGREBU, Zagreb, Ulica Hrvatske bratske 
zajednice 4, 10 000 Zagreb 

Broj telefona voditelja projekta:  

Broj faksa:  

e-mail adresa voditelja projekta:  

 
Za Izvođača: 

 

Ime:  

Adresa:  

Broj telefona:  

Broj faksa:  

e-mail adresa:  

 
Članak 9. - Članovi zajednice ponuditelja 

 

(Ako je ponuda dostavljena od zajednice ponuditelja, tekst članka je kako slijedi): 

 

1. Članovi zajednice ponuditelja su sljedeći subjekti: 
 

Naziv ili tvrtka:  

Sjedište:  

OIB:  

IBAN:  

Kontakt osoba člana zajednice:  

Broj telefona:  
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Broj faksa:  

Adresa E-pošte:  

Dio ugovora koji će izvršavati član zajednice 
(navesti predmet, količinu, vrijednost i 
postotni dio): 

 

 
(Ako ponuda nije dostavljena od zajednice ponuditelja, ovaj članak se briše te se ostali članci brojčano 
prilagođavaju)  
 
(Ako ponuda dostavljena od zajednice ponuditelja sadrži drukčiji način plaćanja od toga da se svakom 
članu zajednice neposredno plaća za onaj dio Ugovora koji je on izvršio, potrebno je u ovaj članak dodati 
još jedan stavak u kojem se navodi način plaćanja članova zajednice sukladno njihovoj ponudi:) 
 
2. Članove zajednice ponuditelja Naručitelj plaća na sljedeći način: 
 
Članak 10. – Podugovaratelji 

 
(Ako je Izvođač naveo u ponudi da namjerava angažirati podugovaratelja, tekst članka je kako slijedi): 
 

1. Podugovaratelji Izvođača su sljedeći gospodarski subjekti: 

Naziv ili tvrtka:  

Sjedište:  

OIB:  

Kontakt osoba podugovaratelj:  

Broj telefona:  

Broj faksa:  

Adresa E-pošte:  

Dio ugovora koji će izvršavati 
podugovaratelj (navesti predmet, količinu, 
vrijednost i postotni dio): 

 

 
(Ako Izvođač nije u ponudi naveo da namjerava angažirati podugovaratelja, tekst članka je kako slijedi):  
 

2. Iz ponude Izvođača proizlazi da isti ne namjerava angažirati podugovaratelja. U slučaju 
eventualnog uvođenja podugovaratelja tijekom izvršenja Ugovora primjenjivat će se relevantne 
odredbe Dokumentacije i nabavi i Općih uvjeta Ugovora. 

 
Članak 11. - Osiguranje 
 

1. Izvođač je obvezan dostaviti police osiguranja za vrijeme izvođenja radova prema 
međunarodnim uvjetima CAR (Contractors All Risk) u visini od 20% ukupne vrijednosti radova, 
što uključuje odgovornost izvođača građevinskih radova za štete prema trećim osobama u roku 
od 10 dana od stupanja ugovora na snagu.  
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Članak 12. – Izmjene ugovora  
 

1. Izmjene ugovora o javnim radovima moguće su te će se iste, u slučaju da se ostvare zakonski 
preduvjeti, realizirati sukladno relevantnim odredbama ZJN 2016 (članci od 314. do 321.), odnosno 
odredbama definiranim u Općim uvjetima ugovora. 
 

2. Izmjene ugovora regulirat će se dodatkom ugovora uz prethodno pribavljenu suglasnost nadzornog 

inženjera i ovlaštenog predstavnika Naručitelja. 

 

Članak 13. – Zaštita tajnosti podataka  

 

1. Izvođač se obvezuje da će sve informacije vezane uz ovaj Ugovor te koje dozna u tijeku realizacije 
ovog Ugovora, a naročito, ali ne isključivo o rasporedu strojarskih i električnih instalacija u zgradi 
Naručitelja, držati u tajnosti odnosno da ih neće u cijelosti ili pojedinim dijelovima davati na uvid 
trećim osobama, umnožavati, koristiti ili distribuirati u druge svrhe, osim u svrhu realizacije ovog 
Ugovora. Za svaku drugo korištenje podataka nužna je prethodna pisana suglasnost Naručitelja.  

 

2. Obveze čuvanja tajni, davanja jamstva i plaćanja odšteta kao što je navedeno u Ugovoru ostaju na 
snazi i nakon raskida ili isteka Ugovora i to u odnosu na povjerljive informacije, bez vremenskog 
ograničenja, a za jamstva i plaćanje odšteta, u rokovima kojima je to predviđeno u izjavama o 
danim jamstvima, a za naknadu štete, prema općim pravilima odgovornosti za štetu iz Zakona o 
obveznim odnosima, ako ovim Ugovorom nisu određeni drugačiji rokovi. 

 

Članak 14. - Završne odredbe 

 
1. Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa od strane ovlaštenih predstavnika obiju ugovornih 

strana. 
 

2. Ovaj ugovor je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih Izvođač zadržava dva (2), a 
Naručitelj dva (2). 

 
 
Za Izvođača:        Za Naručitelja: 
 
Ime i funkcija:  Ime i funkcija: 
 
 
_________________ __________________ 
(potpis)  (potpis) 
 
Datum potpisa:       Datum potpisa: 

 
 
< NAPOMENA: Ponuditelj ne popunjava dijelove Posebnih uvjeta označene žutom bojom > 


