TEHNIČKI UVJETI

Za uslugu procjene trenutne tržišne vrijednosti
vozila, strojeva i opreme HAC - a

1. UVOD
Određeni strojevi, vozila i oprema HAC-a vezani su uz cjelogodišnje održavanje autoceste koje iziskuje
intenzivno korištenje, prelaženje velikog broja kilometra te odrađivanje velikog broja radnih sati, što
izravno utječe na duljinu razdoblja isplativosti održavanja strojeva, vozila i opreme. Slijedom
navedenog, razvidno je da se tijekom godine stvara određena količina strojeva, vozila i opreme koji
više nisu isplativi za održavanje i korištenje u daljnjim procesima održavanja autoceste. Strojevi,
vozila i oprema koji više nisu isplativi za održavanje, još uvijek imaju određenu financijsku vrijednost
te ovim putem želimo omogućiti njihovu prodaju. Kako bi proveli proces prodaje potreban nam je
usluga stalnog sudskog vještaka koji bi izvršio procjenu strojeva, vozila i opreme, temeljem koje bi
dobili objektivnu, stručnu i zakonska osnovu za prodaju svakog tehničkog sredstva tj., njihovu
trenutnu financijsku vrijednost koja će služiti kao početna cijena u prodaji.

2. OBVEZE PONUDITELJA
2.1. Ponuditelj je obvezan dostaviti ovjerenu zakonsku presliku registracije za obavljanje vještačenja
za određeno područje, a što dokazuje rješenjem iz nadležnog sudskog registra ili ovjerenu presliku
službene iskaznice.
2.2. Ponuditelj se obvezuje izvršiti pregled vozila stroja ili opreme najkasnije pet dana od primitka
pojedine Narudžbe te dostaviti ovjerenu procjenu vozila stroja ili opreme najkasnije sedam dana od
pregleda vozila stroja ili opreme.

3. UVJETI I LOKACIJE IZVRŠENJA USLUGE
Uvjeti izvršenja usluge
Svaka pojedina procjena tržišne vrijednosti vozila, stroja i opreme u obvezi je prikazati sljedeće
podatke:
1. Osnovne podatke o vozilu stroju ili opremi
2. Opis oštećenja i nedostataka uočenih vizualnim pregledom
3. Izražena vrijednost novonabavljenog vozila ili stroja (NNC) iz kataloga orijentacijskih cijena
motornih vozila CVH.
4. Izračun vrijednosti vozila, stroja ili oprema prema starosti
5. Ispravak vrijednosti vozila ili stroja s obzirom na prijeđene kilometre/radne sate
6. Ispravaka vrijednosti vozila, stroja ili oprema po ostalim kriterijima
7. Izračun trenutne tržišne vrijednosti vozila , stroja ili oprema

8. Mišljene procjenitelja te izraženu trenutnu tržišnu vrijednost vozila, stroja ili opreme izraženu s i
bez PDV-a.

9. Fotografije vozila, stroja ili opreme koje obuhvaćaju vanjsko i unutarnje stanje vozila ili stroja te
tvornički broj.

Lokacija izvršenja usluga
Tehnička jedinica Ivanja Reka, Sektora za održavanje.

IZJAVA O PRIHVAĆANJU TEHNIČKIH UVJETA
Izjavljujemo da će nuđena i isporučena roba odgovarati u svemu s ovim navedenim tehničkim
uvjetima

U__________________, _______________ 2018.

Ponuditelj:
________________________
(žig i potpis ovlaštene osobe)

IZJAVA
Izjavljujemo da prihvaćamo navedene tehničke uvjete iz ovog privitka.

……………………………………..
(naziv Ponuditelja)

...……………………………………
(funkcija)

Ovlašten za potpis ponude za i u ime

………………………………………

Datum........................2018.

