PRILOG 9
RIZICI POVEZANI S UGOVOROM

Prilog 9.
RIZICI, ODGOVORNOSTI I OBVEZE
Obveze i odgovornost i rizik Ponuditelja/Ugovaratelja

(1) Ponuditel/Ugovarateljj se obvezuje postići zajamčene uštede na način da svojim ulaganjem i primjenom
Mjera postigne iodrži promjene na predmetnom Zadanom zahvatu javne rasvjete, koje će u definiranom
režimu korištenja, dovesti dogodišnje uštede električne energijejednake ili veće od zajamčene u Privitku
ponudbenom listu, uz poštivanje svih uvjeta navedenih u UGS i poglavito Prilogu 13. UGS.
(2) Ponuditelj/Ugovaratelj snosi rizik da o svome trošku, u definiranom roku iz svoje Ponude, izvrši provedbu
Mjera energetske učinkovitosti iz ovih UGS te da timepokaže da se postižu zajamčene uštede
električne energije na predmetnom Zadanom zahvatu javnerasvjete Naručitelja.
(3) Ponuditelj/Ugovaratelj u cijelosti snosi financijski, tehnički, komercijalni i gospodarski rizik provedbe
Ugovora.
(3.1.) Preuzimanje financijskog rizika znači da je financiranje svih troškova potrebnih zaprovođenje Mjera
isključiva obveza Ponuditelja/Ugovaratelja, uz uvjete iz ovih UGS.
(3.2.) Preuzimanje tehničkog rizika znači odgovornost Ponuditelja/Ugovaratelja za tehničkekarakteristike
Mjera, odnosnoobvezu i jamstvo da će Ponuditelj/Ugovaratelj provesti takvemjere kojima će dokazati
ispunjenje svih obveza iz i poUgovoru.
(3.3.) Preuzimanje komercijalnog rizika znači obvezu i jamstvo Ponuditelja/Ugovaratelja da će provestisve
Mjere u skladu s Ugovorom, pri čemu troškovi Ponuditelja/Ugovaratelja ne utječu na plaćanja
Naručitelja temeljem Ugovora pa za Naručitelja ne nastaju nikakvi investicijskitroškovi ili drugi
troškovi povezani s primjenom i izvršenjem Mjera, osim uobičajenih i definiranihtroškova redovitog
održavanja i stručnog nadzora Nadzornog inženjera.
(3.4.) Preuzimanje gospodarskog rizika znači da Ponuditelj/Ugovaratelj preuzima rizik za učinak Mjera
energetske učinkovitosti, što znači jamstvo da će Mjere koje Ponuditelj provodidovesti do ostvarenja
Ušteda u skladu s uvjetima iz UGS, Ponude i Ugovora.

Obveze i odgovornost Naručitelja

(1) Naručitelj će omogućiti Ponuditelju/Ugovaratelju radove na građevini javne rasvjete promptno kada
Ugovaratelj to zatraži. Naručitelj će omogućiti Ponuditelju/Ugovaratelju pristup u razvodne ormarićejavne
rasvjete, a gdje isti nisu još izmješteni iz trafostanice, omogućit će, promptno, usuradnji s vlasnikom
trafostanice, pristup u trafostanicu, odnosno pristup izvodima zajavnu rasvjetu iz trafostanice.
(2) Naručitelj se obvezuje plaćati Ponuditelju/Ugovaratelju cijenu/naknadu za izvršenu energetsku uslugu
sukladno relevantnim odredbama UGS i prihvaćene Ponude te Ugovora, kojim se definiraju i instrumenti
osiguranja plaćanja.
(3) Naručitelj se obvezuje blagovremeno imenovati Nadzornog inženjera (dalje u tekstu:Nadzorni inženjer)
sukladno Zakonu o građenju. Nadzorni inženjer će biti imenovanodmah po stupanju Ugovora na snagu, ali
najkasnije u roku od 7(sedam) kalendarskihdana nakon što Ponuditelj/Ugovaratelj to zatraži od Naručitelja.
Naručitelj se obvezuje akt oimenovanju Nadzornog inženjera promptno dostaviti Ugovaratelju, a Nadzorni
inženjer jedužan promptno Ugovaratelja uvesti u posao.

(4) Naručitelj snosi u cijelosti odgovornost za korištenje, što znači za upravljanje rasvjetom na racionalan i
štedljiv način te prema uputama Ponuditelja/Ugovaratelja, odnosno Proizvođača svjetiljki za rukovanjete
redovito održavanje.
(5) Naručitelj se obvezuje za čitavo vrijeme trajanja Ugovora kroz aktivnosti redovitogodržavanja promptno
dojaviti Ponuditelju/Ugovaratelju kvar ili drugu nefunkcionalnost svjetiljke(i), koja bi moglabiti u sferi
odgovornostiUgovaratelja te pozvati Ugovaratelja na popravne radnje. Naručitelj će identificirati
nefunkcionalnu(e) svjetiljku(e) i detektirati uzrok nefunkcionalnosti te dojaviti Ponuditelju/Ugovaratelju
razlog zbog kojeg bi nefunkcionalnost bila u sferi odgovornosti Ponuditelja/Ugovaratelja. Demontaža i
montaža disfunkcionalnih odnosno popravljenih i/ili novih zamjenskih svjetiljki je u sferi i u okviru troška
redovotog održavanja, jer samo ta pravna ili fizička osoba ima ovlasti izvođenja radova tijekom vremena
eksploatacije sustava javne rasvjete.

U _____________ , __________ 2018.
(mjesto)
(datum)
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(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

