-Nacrt ugovoraOPĆINA BARBAN, Barban 69,52207 Barban, OIB:98875297738, zastupana po Općinskom
načelniku Daliboru Pausu (dalje: Naručitelj)
i
_____________________, OIB:_____________,
zastupano po vlasniku( direktoru) (dalje: Izvršitelj)

sa

sjedištem

u_________________,

zaključili su dana_______________2018. godine slijedeći

UGOVOR
o obavljanju komunalne djelatnosti javne rasvjete
na području Općine Barban
Članak 1.
Naručitelj naručuje, a izvršitelj se obvezuje obavljati komunalne poslove na redovitom i
izvanrednom održavanju javne rasvjete na području Općine Barban, sukladno ponudi
ponuditelja br. /2018 , od dana ______ i troškovniku, a koji čine sastavni dio ovog Ugovora.
Članak 2.
Opseg komunalnih poslova utvrđen je Programom održavanja komunalne infrastrukture za
2018. godinu,a do isteka roka na koji se Ugovor zaključuje bit će utvrđen godišnjim
programima.
Članak 3.
Radovi po ovom Ugovoru naručivat će se pisanim nalogom Naručitelja. Izvršitej je dužan dva
puta mjesečeno izvršiti naručene radove na području čitave Općine Barban, odnosno u svim
naseljima u kojima su prijavljeni kvarovi. Izvršitelj je dužan započeti s radovima u roku 2 dana
nakon zaprimanja naloga. Ukoliko nije u mogućnosti obaviti radove , dužan je što prije pisanim
putem obavijestiti Naručitelja u istom roku.
Članak 4.
Izvršitelj se obvezuje da će radove čije bi odgađanje uzrokovalo opasnost za ljude i imovinu
izvršiti odmah po dojavi, bez obzira na vremenske uvjete i u bilo koje doba dana.
Članak 5.
Jedinične cijene su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja Ugovora.
Članak 6.
Obračun izvedenih radova vršiti će se mjesečnim situacijama, na temelju stvarno izvedenih
količina, sukladno ovjeri ispostavljenog računa od strane ovlaštenih djelatnika Općine Barban.

Članak 7.
Izvršitelj će mjesečnu situaciju dostavljati Naručitelju mjesečno, najkasnije do 15-tog u
mjesecu za radove izvršene u prethodnom mjesecu.
Naručitelj se obvezuje izvršiti uplatu iznosa iz prethodnog stavka, u roku 30 dana od dana
primitka računa uz uvjet da su radovi odgovarajuće odrađeni, obavljeni sukladno pravilima
struke, na račun Izvršitelja__________________________.
Članak 8.
Nadzor nad obavljanjem komunalnih poslova na redovitom i izvanrednom održavanju
obavljati će ovlaštene osobe Općine Barban.
Članak 9.
Izvršitelj se obvezuje da će radove izvoditi sukladno pravilima struke te da će isti biti
odgovarajuće kvalietete. Jamstveni rok za izvedene radove i ugrađene materijale je 2 (dvije)
godine.
Članak 10.
Izvršitelj odgovara za sve štete proizašle obavljanjem predmetne djelatnosti koje prouzroči
namjerno ili krajnjom nepažnjom odnosno zbog nepravodobno i/ili nekvalitetno obavljenog
posla, a koje su nastale za Naručitelja i/ili treće osobe.
Članak 11.
Općina Barban ovlaštena je otkazati ovaj Ugovor o slijedećim situacijama:
- ako Izvršitelj ne obavlja poslove iz ugovora pravodobno i kvalitetno, tako da uslijed
toga može doći do štete za Naručitelja
- ako Izvršitelj bez opravdanog razloga prestane obavljati ugovorene poslove
- ako Izvršitelj i nakon pismenog upozorenja Naručitelja ne obavi pružanje određene
usluge iz Ugovora
Članaka 12.
Ugovor prestaje istekom roka na koji je sklopljen, prestankom pravne ili smrću fiizičke osobe,
otkazom ugovora o obavjanju djelatnosti komunalnih poslova javne rasvjete te sporazumom
starnaka.
Članak 13.
Ovaj ugovor sklapa se na rok od 4 (četiri) godine, te stupa na snagu danom potpisivanja od
strane obiju Ugovornih strana. Naručitelj se obvezuje najkasnije 30 dana prije prestanka
primjene ovog ugovora, o tome pisanim putem obavijestiti Naručitelja.
Članak 14.
Sve eventulane sporove proizašle iz ovog Ugovora stranke će nastojati riješiti sporaumno, u
suprotnom nadležan je Općinski sud u Puli-Pola.

Članak 15.

Ovaj ugovor sastavljen je u 4 (četiri) primjerka, po 2(dva) za svaku ugovornu stranu.
Članak 16.
Ugovornim stranama poznat je i jasan sadržaj ovog Ugovora stoga ga u znak prihvaćanja i
obvezatnosti vlastoručno potpisuju.
Klasa:
Ur.broj:
Barban, ____veljače 2018.godine.

Naručitelj:
OPĆINA BARBAN
zastupana po Općinskom načelniku
Daliboru Pausu

Izvršitelj:
_______________
zastupano po ______________
____________________

