OPĆI I TEHNIČKI UVJETI IZVRŠENJA USLUGE
ČIŠĆENJE SUSTAVA DRENAŽE U TUNELIMA JAVOROVA KOSA I PODVUGLEŠ
Ponuditelj je dužan upoznati se s ponudbenom dokumentacijom te izvršiti pregled lokacija izvršenja
usluge, kako bi ponuda uključivala sve troškove za izvršenje usluge. Kontakt osoba za pregled lokacije
je voditelj TJO Delnice, Valentin Crljenko, mob.: 099 6515 467.
Poslove čišćenja sustava drenaže u obje cijevi tunela Javorova Kosa i Podvugleš potrebno je izvoditi
tzv. Kanal jet tehnologijom, odnosno s kuglom koja je pogonjena visokim pritiskom vode pomoću
specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije, do stanja u kojem više u sustavu nema nečistoća. Potrebno
je očistiti 8.320 metara drenažnih cijevi promjera 160 mm, predvidivo 47 radnih sati po ciklusu
čišćenja, dva puta tijekom kalendarske godine.
Izvršitelj je dužan predvidjeti sve radove (rad djelatnika, strojeva, opreme i dr.) kako bi očistio sustave
drenaže.
Izvršitelj mora osigurati dostatne kapacitete (djelatnike, vozila, specijalna vozila, opremu i dr.) kako bi
mogao izvršiti sve predviđene radove u rokovima definiranim Ugovorom.
Izvršitelj je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa te primjenjivati važeće tehničke propise
i norme.
Izvršitelj je dužan, deset dana prije početka vršenja aktivnosti na terenu, zatražiti suglasnost za
radove HAC-a (suglasnost@hac.hr ; fax:2789-292).
Prije početka izvršenja aktivnosti na terenu odgovorna osoba Izvršitelja dužna je tri dana ranije o
istom obavijestiti odgovornu osobu Naručitelja, te dobiti odobrenje putem e-maila.
Izvršitelj je dužan prilikom dolaska/odlaska na/s mjesta izvršenja usluge javiti se odgovornoj osobi
Naručitelja odgovornoj za lokaciju na kojoj se usluga izvršava.
Periodi u kojima će se obavljati ciklusi čišćenja i dinamika radova bit će definirani u dogovoru s
odgovornom osobom Naručitelja.
Zapisnik o izvršenim uslugama uz Izvršitelja svojim potpisom ovjerava i odgovorna osoba Naručitelja.
Konačna vrijednost radova utvrditi će se na osnovu stvarno izvedenih količina priznatih u dnevniku
rada i jediničnih cijena iz Ugovornog troškovnika. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir
kod izrade privremenog ili konačnog obračuna. Izvođač je dužan ispostavljati obračune u skladu s
obrascima HAC-a.

IZJAVA
kojom prihvaćamo ponuđene tehničke uvjete

U ______________, _______2018. godine
Ponuditelj:
_______________________
(pečat i potpis ovlaštene osobe)
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