Tehnički uvjeti: Najam kamiona kipera (bez vozača)
OBVEZE PONUDITELJA
Najam kamiona kipera (u daljnjem tekstu kamion) potreban je za vremenski period od
01.11.2018. do 01.03.2019. godine tj. na razdoblje od 4 mjeseca
Kamion će se koristiti isključivo za radove održavanja autocesta u zimskom periodu te će se
na njih ugraditi silosni posipač kapaciteta 6 m3 i snježni plug širine 4.5 metara koji su u
vlasništvu naručitelja
Ponuditelj je dužan kamion dovesti u Tehničku jedinicu održavanja Ivanja Reka punog
spremnika za gorivo i ADD Blue tekućinu(ako posjeduje rezervoar za ADD Blue tekućinu)
Trošak prijevoza kamiona od lokacije Ponuditelja do lokacije Naručitelja snosi Ponuditelj.
Troškove servisiranja, te kvarova i popravaka snosi Ponuditelj
Ponuditelj je dužan za vozila osigurati policu kasko osiguranja (minimalno za period najma)
te će se u slučaju prometne ili neke druge nezgode naplatiti sa police
Ponuditelj snosi troškove eventualnih obaveznih tehničkih pregleda, obaveznih preventivnih
tehničkih pregleda i baždarenja tahografa
U slučaju dugotrajnijeg popravka Ponuditelj je dužan osigurati zamjenski kamion u roku od
24 sata od nastanka kvara
2.

OBVEZE NARUČITELJA

Radnim strojem će upravljati radnici Naručitelja koji su osposobljeni za rad na siguran način
Naručitelj je dužan kamion vrati Ponuditelju punog spremnika za gorivo i ADD Blue
tekućinu(ako posjeduje rezervoar za ADD Blue tekućinu)
Trošak preventivnog održavanja kamiona (pranje i podmazivanje) snosi Naručitelj
Troškove goriva i ADD Blue tekućine za kamion snosi Naručitelj
Troškove kvarova i popravaka nastalih nepravilnim rukovanjem kamionom snosi Naručitelj
3.

ZAJEDNIČKE OBVEZE NARUČITELJA I PONUDITELJA

Naručitelj i Ponuditelj su dužni jednom mjesečno izvršiti pregled kamiona i sastaviti zapisnik
o možebitnim oštećenjima, nedostacima i ispravnom preventivnom održavanju (pranje i
podmazivanje)

4.

MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE KAMIONA KIPERA




















5.

turbo diesel motor
snaga motora min- 200 kW
broj osovina minimum 3
prednje osovina tehničke nosivosti min. 9.000 kg
nosivost stražnje osovine min. 13.000 kg po osovini
servo upravljač
sustav protiv blokiranja kotača (ABS)
vozačka kabina kratka s 1 + 1 sjedalom
suncobran vjetrobranskog stakla
vanjski retrovizori na vozilu električno podesivi s grijačem
sjedalo vozača zračno ogibljeno
tahograf
ugrađena rotacijska svjetla na krovu kabine min 2 kom.
o Priprema za zimsku službu:
ugrađena dvokružna hidraulika za pogon prednjeg pluga i silosnog posipača
dvokružna hidraulika sa elektronskom regulacijom rasterećenja pritiska snježnog
prednjeg pluga na podlogu
postavljena komunalna ploča za brzo montiranje prednjeg pluga veličine 5 prema EN
15432 F1
ugrađeno povišeno osvjetljenje za zimsku službu sa pokazivačima smjera
ženske hidraulične spojnice za montažu posipača i snježnog pluga prema normi
ISO7241-1A
sedmopolna utičnica za svjetlosnu signalizaciju snježnog pluga (smještena u blizini
komunalne ploče)
OBRAČUN NAJMA
Naručitelj će plaćati mjesečnu najamninu za isporučene kamione

Ukoliko su kamioni u najmu manje od mjesec dana , Ponuditelj će obračunati najamninu
razmjerno broju dana u mjesecu koliko je kamion bio u najmu
IZJAVA
Kojom prihvaćamo Tehničke uvjete iz ovog Obrazca
U.........................., .........................2018.
Ponuditelj:
(žig i potpis ovlaštene osobe)

