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PRILOG br. 3.  
                                                 PRIJEDLOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI 
                                                     sukladno Odluci o izboru najpovoljnije ponude 

 

Članak 1. 

 

Predmet ovog ugovora je godišnja nabava lijekova prema Odluci o izboru najpovoljnije ponude, po 
cijeni, dinamici, uvjetima nabave,  prihvaćeni iz ponude i dokumentacije o nadmetanju. 
Cijena  je izražena u kn, bez PDV-a, i  promjenjiva je  tijekom važenja ugovora sukladno propisima HR. 

Planirana vrijednost ovog ugovora je ________________kn, bez PDV-a. 

 

 Ugovorne strane su suglasne da će kupac u vremenu dogovorenom za nabavu robe od prodavatelja 

kupovati robu po priloženoj specifikaciji i planiranoj ugovorenoj vrijednosti. Specifikacija  lijekova sastavni je dio 

ovog ugovora. 

 Vrijednost ugovora  iznosi:____________ kn 

    
Članak 2. 

 

 Ugovorne strane su suglasne da se u vremenu na koje je sklopljen ugovor cijene neće mijenjati. 

 Kupac će robu naručivati po svojim vlastitim potrebama. 

 Roba će se naručivati i preuzimati po punktovima koji će samostalno vršiti naručivanje navedenog 

materijala.  

 Prodavatelj je dužan prilikom primopredaje naručene robe dostaviti  kompletnu listu isporučene robe po 

jediničnim cijenama i s ukupnom cijenom. 

 Robu prilikom preuzimanja pregledava ovlašteni zdravstveni djelatnik naručitelja i o vidljivim manama 

robe odmah obavještava prodavatelja. Za kasnije uočene nedostatke  rok za prigovor iznosi osam dana. 

 
Članak 3. 

 

Rok plaćanja  preuzete robe je najmanje 120 dana od dana preuzimanja robe u ordinaciji  na žiro račun 

prodavatelja.  Isključena je svaka mogućnost plaćanja prije isporuke robe, tj. avansnog plaćanja. 

 
Članak 4. 

 

Prodavatelj je dužan tijekom važenja ovog ugovora poštivati pozitivne propise RH koji se odnose na 

stavljanje u promet robe koja je predmet ovog Ugovora. Ponuditelj  jamči za  ispravnost lijekova  sukladno 

normativima i propisima.  

 
Članak 5. 

Za sve eventualne nesporazume koje stranke ne uspiju riješiti sporazumom, dogovaraju nadležnost 

Općinskog suda u Požegi. 
Ovaj ugovor je sklopljen u tri istovjetna primjerka, od kojih naručitelj zadržava dva primjerka, a izvršitelj 

jedan primjerak. 

_____________________________________________________________________ 

Potpisom i ovjerom ovog prijedloga ugovora potvrđujemo da smo ga pročitali, razumjeli te se slažemo s 

njegovim odredbama.                    

 

MP       _______________________ 
                                                                                    Odgovorna osoba ponuditelj 

 


