PRIJEDLOG UGOVORA
UGOVOR O USLUGAMA ZA VANJSKE AKTIVNOSTI EUROPSKE UNIJE
UGOVOR BROJ < broj ugovora>
FINANCIRAN IZ OPĆEG PRORAČUNA EUROPSKE UNIJE

Naziv i adresa projektnog partnera

(u daljnjem tekstu : Projektni partner),
s jedne strane,
i
Puni naziv Izvršitelja
adresa sjedišta tvrtke
porezni broj ili registarski broj suda (u daljnjem tekstu: Izvršitelj)
s druge strane,
zaključili su sljedeći:
NAZIV UGOVORA
Usluge provedbe projekta „SLEEP MEDICINE“ u sklopu Interreg IPA programa prekogranične
suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014.-2020.
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 8453/17
(1)

Predmet ugovora
1.1

Predmet ovog ugovora su usluge provedbe projekta „SLEEP MEDICINE“ u sklopu
INTERREG IPA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I
HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014.-2020., MOSTAR, BOSNA I HERCEGOVINA,
evidencijski broj nabave: 8453/17 (u daljnjem tekstu: Usluge).

1.2

(2)

Izvršitelj će izvršavati zadatke koji su mu dodijeljeni u skladu s Projektnim zadatkom
koji je sastavni dio ovog Ugovora(Prilog II)

Vrijednost ugovora
Ovaj Ugovor, iskazan u BAM, je ugovor s globalnom (ukupnom) cijenom.
Vrijednost ugovora iznosi BAM <iznos>

(3)

Red prvenstva ugovorne dokumentacije
Dolje navedena dokumentacija čita se, tumači i čini sastavni dio ovog Ugovora. U svrhu
tumačenja dokumenata njihov redoslijed prvenstva biti će kako slijedi:
 Ugovor
 Posebni uvjeti
 Opći uvjeti (Prilog I)
 Projektni zadatak (Prilog II)
 Organizacija i metodologija (Prilog III)
 Posebni obrasci i drugi relevantni dokumenti (Prilog VI)
Različiti dokumenti koji čine sastavni dio ugovora moraju se uzajamno objasniti; u slučaju
dvosmislenosti ili nejasnoća, prevladati će onaj dokument sukladno ranije određenom
redoslijedu prvenstva. Dodatak će imati prvenstvo nad dokumentom koji se izmjenjuje.

(4)

Language of the contract/Jezik ugovora
Jezik ugovora i svih pisanih obavijesti između Izvršitelja i Projektnog partnera i / ili Voditelja
projekta je na hrvatskom jeziku, osim Općih uvjeta ogovora koji su na engleskom jeziku.

(5)

Završne odredbe
Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka, od kojih je jedan (1) za Projektnog
partnera, jedan (1) za Izvršitelja i jedan (1) primjerak za Europsku komisiju.

Za Izvršitelja

Za projektnog partnera

Ime i prezime:

Ime i prezime:

Direktor:

Dekan:

Potpis:

Potpis:

Datum:

Datum:

