TEHNIČKI UVJETI
Ponuditelj mora posjedovati:
Autoljestve ili hidraulična platforma
Specijalnu penjačku opremu
Motorne pile
Atest o ispravnosti gore navedenih uređaja

Opći uvjeti izvođenja usluge
Ponuđač je dužan upoznati se s ponudbenom dokumentacijom te izvršiti pregled lokacije izvedbe
usluge, kako bi ponuda uključivala sve troškove za izvedbu usluge. Ukoliko se prije predaje ponude
utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, ponuđač je dužan
pismenim putem kontaktirati Naručitelja radi objašnjenja. Naknadne korekcije neće se priznavati.
Izvršitelj je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to naročito Zakona o zaštiti na radu,
Hrvatskim normama za drvo sukladno članku 6. Cjenika glavnih šumskih proizvoda od travnja 2018
godine. Usluga se mora izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata. Za
sve radove treba primjenjivati važeće tehničke propise.
Od trenutka preuzimanja radilišta pa do primopredaje usluge, Izvršitelj je odgovoran za stvari i osobe
koje se nalaze unutar radilišta. U građevinski dnevnik se unose svi bitni podaci i događaji tijekom
izvođenja usluge (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), nalozi predstavnika Naručitelja.
Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvršitelja, s tim da je za svaku nepredviđenu višu radnju, kojom
bi se povećalo ukupne troškove predviđene za radove po ovom troškovniku, prethodno potrebna
suglasnost Naručitelja.
Usluga se izvodi prema troškovniku a u svim slučajevima potrebne izmjene ili dopune troškovnika ili
njegovih dijelova, odluku o tome donosit će sporazumno, predstavnik Naručitelja i predstavnik
Izvršitelja, a tu svoju odluku unositi će u Građevni dnevnik. Sve izmjene ili dopune troškovnika, ili
njegovih dijelova, za koje se po Građevnom dnevniku ne može dokazati da su uslijedile po opisanom
postupku, neće se obračunavati ni po privremenom ni po konačnom obračunu.
U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršene usluge. Prema tome,
jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, režiju radilišta i uprave poduzeća, sva davanja
te zaradu poduzeća. Stavke ovog troškovnika obuhvaćaju definitivno dovršenu uslugu, ispitanu po
kvaliteti i količini, te preuzetu od predstavnika Naručitelja. Sav rad, materijal i sredstva vezani za
organizaciju radilišta uključeni su u cijenu.
Izvršitelj je u konzultaciji s predstavnikom Naručitelja dužan na lokaciji radilišta uredno deponirati drvnu
masu u složaj. Nakon dovršenja usluge Izvršitelj usluge predat će posve uređeno radilište i okolinu
predstavniku Naručitelja.
Izvršitelj je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da
omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedene usluge. Sva oštećenja nastala na već
izvedenom uslugom Izvršitelj je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Izvršitelj je dužan zaštititi postojeći
teren s pripadajućom vegetacijom od oštećivanja tijekom izvođenja usluge. Ako se površine postojećeg
terena s pripadajućom vegetacijom oštete tijekom izvođenja usluge, Izvršitelj je dužan izvršiti biološku
sanaciju iste, kao i sanaciju terena o svom trošku.
Izvršitelj je dužan, minimalno pet dana prije početka izvršenja usluge na terenu, zatražiti suglasnost za
izvršenje usluge od strane Hrvatskih autocesta na e-mail: suglasnost@hac.hr putem obrasca u prilogu
naziva Zahtjev za izdavanje Suglasnosti za izvođenje radova.

Posebni uvjeti izvođenja usluge
Uvjerenje o osposobljenosti za rad sa motornom pilom
Uvjerenje o osposobljenosti za rad na visini
Uvjerenje o osposobljenosti za rad sa hidrauličnom platformom ili autoljestvama
Osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama
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