Isporuka rezervnih dijelova za vjetrulje
TEHNIČKI UVJETI
Cilj ovih tehničkih uvjeta je propisati uvjete, postupke i rokove koji se očekuju od Isporučitelja Robe,
kako bi se osigurala pravovremena isporuka rezervnih dijelova specificiranih u ugovornom
troškovniku, za vrijeme trajanja Narudžbenice.
Predmet Narudžbenice je isporuka rezervnih dijelova potrebnih za održavanje uređaja i opreme za
indikaciju smjera i jačine vjetra, ugrađene na dionicama Autoceste A1, A6, A7 i A11.
U Troškovniku su navedeni rezervni dijelovi koje Isporučitelj mora imati na raspolaganju tijekom
trajanja Narudžbenice. Obveza raspoloživosti rezervnih dijelova stupa na snagu u najkraćem
mogućem roku, ne duljem od 15 (petnaest) kalendarskih dana od dana stupanja na snagu
Narudžbenice.
Količine rezervnih dijelova u Troškovniku su okvirne i iste će se precizirati pojedinačnim
narudžbama/zahtjevima za isporukom prema stvarnim potrebama Naručitelja.
Pojedine isporuke vršit će se sukcesivno, temeljem pojedinačnih narudžbi/zahtjeva, na centralno
skladište Naručitelja na lokaciji Ivanja Reka bb. Svi zavisni troškovi isporuke sadržani su u jediničnoj
cijeni pojedinog rezervnog dijela.
Zahtjev za isporukom rezervnih dijelova upućuje se Isporučitelju putem e-mail-a, na za tu svrhu
uspostavljenu e-mail adresu. Naručitelj će službeno imenovati odgovornu osobu koja je jedina od
strane Naručitelje ovlaštena zahtijevati isporuku rezervnih dijelova.
Isporučitelj se obvezuje izvršiti pojedinu isporuku rezervnih dijelova u roku od 5 (pet) radnih dana od
zaprimanja zahtjeva za isporukom.

Jamstveni period za isporučeni rezervni dio, u kojem se Isporučitelj obvezuje izvršiti zamjenu
rezervnog dijela kod kojeg je nastupila neispravnost istim takvim novim rezervnim dijelom, traje
jednu godinu i počinje teći od dana isporuke rezervnog dijela na skladište Naručitelja.
Nakon svake izvršene isporuke Isporučitelj će ispostaviti račun, čiji sastavni dio čini Zahtjev za
isporukom od odgovorne osobe Naručitelja i Dostavnica sa specifikacijom isporučenih rezervnih
dijelova, potpisana od obje ugovorne strane.
Dinamika izvršenja Narudžbenice je jedna godina od datuma sklapanja ili do iskorištenja raspoloživih
financijskih sredstava po Narudžbenici.

IZJAVA:
Izjavljujemo da prihvaćamo ponuđene Tehničke uvjete iz ovog Priloga.

U .................................... , ...... . ...... 2018.
Ponuditelj:
____________________________
(potpis ovlaštene osobe)

