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OPĆI UVJETI 

 

NAZIV NARUČITELJA : 

Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba, Zagreb, Fakultetsko dobro 1, OIB: 69262261098 

 

NAZIV PREDMETA NABAVE:  

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE  

 

EVIDENCIJSKI BROJ: 18-33/2022 

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 

110.000,00 kuna (bez PDV-a) 

 

VRSTA POSTUPKA NABAVE I VRSTA UGOVORA O NABAVI 

POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE 

Ugovor o nabavi robe. 

 

OPIS PREDMETA NABAVE 

Predmet nabave je nabava potrošnog materijala i sredstava za čišćenje.  

 

Oznaka i naziv iz jedinstvenog rječnika javne nabave: CPV- 39830000-9  Proizvodi za čišćenje  

 

Naručitelj se obvezuje naručivati robu putem pisanih narudžbenica u kojima je sukladno uvjetima 
iz ponude razvidna specifikacija vrste, količine i kakvoće robe, jedinična cijena ukupna cijena i 
rokovi isporuke.  Naručitelj će robu naručivati sukladno svojim potrebama i mogućnostima. 
Isporučitelj je dužan imenovati naručenu robu u računu i dostavnim dokumentima identično 
nazivima iz narudžbe naručitelja. Isporučitelj je obvezan na računu naznačiti broj i datum 
narudžbenice. 
 
Isporučitelj se obvezuje isporučivati robu sukcesivno tijekom godine; jednom tjedno i to u pravilu 
četvrtkom u vremenu od 8.00 10.00 sati ujutro, bez obzira na blagdane i neradne dane sukladno 
pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske, u roku od 24 sata po primitku narudžbe. 
 

 

 

KOLIČINA PREDMETA NABAVE 

Količina predmeta nabave je:  

•  predviđena (okvirna), a razvidna je iz troškovnika. 

• Stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene 

količine. 

 

MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA 

 U sjedištu Naručitelja u Zagrebu, na adresi naručitelja, Fakultetsko dobro 1.  
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ROK POČETKA I ZAVRŠETKA IZVRŠENJA UGOVORA 

Rok početka: 8 dana od dana obostranog potpisa ugovora 

Rok završetka: 12 mjeseci, odnosno do potpunog izvršenja ugovora  

 

POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA 

 

Ugovorna kazna 

Ako Ugovaratelj ne isporuči robu naručenu po pojedinoj narudžbenici u ugovorenom roku, dužan 

je Naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu 0,5 % od ukupno ugovorene vrijednosti za svaki dan 

zakašnjenja te nadoknaditi Naručitelju sve eventualne troškove i štetu koja bi iz toga proizašla. 

Ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 10 % od ukupno ugovorene vrijednosti. 

Naručitelj ima pravo na ugovornu kaznu u slučaju da Ugovaratelj ne ispuni bilo koju svoju 

ugovornu obvezu, ili ako zakasni s njezinim ispunjenjem ili ako je neuredno ispuni. 

Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu i u slučaju primitka zakašnjelog ispunjenja ugovorne 

obveze. 

Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo kojeg računa ili naplatiti putem jamstva 

za uredno ispunjenje ugovora. 

Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti isključuje pravo Naručitelja na naknadu eventualne 

štete preko iznosa ugovorne kazne.  

Odredbe o ugovornoj kazni neće se primjenjivati, ako je ugovoreni rok prekoračen uslijed više sile 

ili krivnjom trećih osoba, a što Ugovaratelj mora dokazati. 

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Ugovaratelja obveze izvršenja predmeta nabave. 

 

Ne primjenjuju se trgovački običaji (uzance). 

 

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA  

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor dužan je dostaviti jamstvo za uredno 

ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora 

bez poreza na dodanu vrijednost (ugovorene cijene bez PDV-a). Navedeno jamstvo odabrani 

ponuditelj je dužan dostaviti odmah nakon potpisa, a najkasnije u roku od 8 dana od dana 

potpisa ugovora, u obliku zadužnice ovjerene po javnom bilježniku. Jamstveni rok teče od dana 

potpisa ugovora do njegovog potpunog izvršenja. 

 


