PRILOG 3 – PROJEKTNI ZADATAK

DODATAK A-1 - OPIS USLUGA
DODATAK A-1

PROJEKTNI ZADATAK

Prethodna revizija projektne dokumentacije za čuvana parkirališta za kamione i gospodarska vozila
na pratećim uslužnim objektima

1. Predmet projektnog zadatka i opis usluge
Hrvatske autoceste d.o.o. su u procesu izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju
odmorišta u sklopu pojedinih autocestovnih pravaca u sklopu kojih se planira uvođenje sadržaja
čuvanog parkirališta za teretna vozila.
Kako bi se osigurala visoka razina kvalitete usluge projektnom dokumentacijom obuhvaćena je
izgradnja čuvanih parkirališta, te nakon izgradnje i provedba postupka certificiranja, a sve u skladu s
odredbama EU Direktive 2010/40/EU te Delegiranom uredbom komisije (EU) br. 885/2013.

Čuvana parkirališta koja su obuhvaćena ovom nabavom su slijedeća:
AC A3 Bregana - Zagreb - Lipovac
- Odmorište Ježevo sjever (na području naselja Črnec Dugoselski),
- Odmorište Ježevo - jug
- Odmorište Gradna - sjever,
- Odmorište Gradna - jug,
- Odmorište Sredanci - sjever

Ovom nabavom potrebnom je obuhvatiti prethodnu reviziju projektne dokumentacije za čuvana
parkirališta u skladu sa EU Direktivom 2010/40/EU, Delegiranom uredbom komisije (EU) br. 885/2013,
te Priručnikom za operatore i korisnike sigurnih i zaštićenih parkirališnih mjesta za kamione
(https://sstpa.eu-study.eu/).
Nastavno na prethodnu reviziju, također je potrebno izvršiti pregled projektne dokumentacije, dati
procjenu svih sigurnosnih procesa, procjena planiranog modela prema ESPORG sigurnosnim i servisnim
kategorijama, utvrditi eventualne sigurnosne propuste i slabe točke planiranog modela, predložiti opis
potencijalnih mjera za postizanje više razine sigurnosti i dati uputu za uređivanje predmetne projektne
dokumentacije.
Nakon korekcija po dobivenoj uputi za uređivanje predmetne projektne dokumentacije ponovno je
potrebno provesti kontrolu i potvrditi korigiranu projektnu dokumentaciju kako bi ista u potpunosti
zadovoljila kriterije potrebne za buduću provedbu certificiranja, te napraviti izvješće o prethodnoj
reviziji projektne dokumentacije za svaku pojedinu lokaciju.

2. Rokovi isporuke izvješća prethodne revizije
Rokovi isporuke pojedinih dijelova uputa i izvješća prethodne revizije definirani su Planom aktivnosti
(Dodatak A-2).
Rok za izradu prethodne revizije projektne dokumentacije je 3 mjeseca.

Izvješća se predaju Naručitelju u šest (6) primjeraka u papirnatom i u šest
(6) primjerka u digitalnom obliku.

3. Propisi i drugi obvezujući dokumenti
Prethodna revizija treba uvažiti i biti u skladu sa pravilima struke, važećim zakonima i propisima, te
važećim hrvatskim i europskim normama i standardima.

DODATAK A-2

ROKOVI ISPORUKE

U prilogu se nalazi grafički prikaz rokova isporuke izvješća prethodne revizije.

DODATAK A-3

ADRESA ISPORUKE DOKUMENTACIJE

Izvješća je potrebno isporučiti na slijedeću adresu :
Hrvatske autoceste d.o.o.
Sektor za investicije i EU fondove
Širolina 4, 10000 Zagreb

DODATAK A-4

SPECIFIKACIJA UGOVORNE CIJENE

U prilogu se nalazi tablica za upis cijena po grupama i vrsti radova.

Odmorište Ježevo sjever (na području naselja Črnec Dugoselski)

Odmorište Ježevo - jug

Odmorište Gradna - sjever

Odmorište Gradna - jug,

Odmorište Sredanci - sjever

2

3

4

5

Vrsta usluge

1

Redni
broj

Rokovi isporuke izvješća prethodne revizije
ROKOVI ISPORUKE IZVJEŠĆA PRETHODNE REVIZIJE U MJESECIMA OD DANA POTPISIVANJA
UGOVORA
1 mjesec
2 mjesec
3 mjesec
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