PRILOG 2 TEHNIČKI UVJETI

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

1. UVOD
S obzirom na to da intenzitetom korištenjem te različitim vanjskim utjecajima na godišnjoj bazi HACONC stvara određenu količinu vozila, strojeva i opreme koji više nisu isplativi za održavanje i
korištenje u daljnjim procesima održavanja autoceste. Slijedom navedenog te činjenicu da navedena
tehničkih sredstava još uvijek imaju određenu financijsku vrijednost želimo omogućiti njihovu
prodaju, a što iziskuje angažman stalnog sudskog vještaka koji bi izvršio procjenu, 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
1. Ponuditelj je obvezan dostaviti Ovlaštenje za obavljanje vještačenja za područje traženo ovom
Dokumentacijom za nadmetanje.
2. Ponuditelj se obvezuje izvršiti pregled vozila stroja ili opreme najkasnije tri dana od primitka
pojedine Narudžbe te dostavit 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 slijedeće
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 sa 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
Kojom prihvaćamo ponuđene tehničke uvjete.

U ..................................., .................2017.godine
Ponuditelj:
________________________
(pečat i potpis ovlaštene osobe)

