
           За све уочене недостатке Наручилац ће доставити рекламације одмах, а најкасније у року од 2 

(два) дана од извршене услуге.  

  

Члан 5. 

        Уговорене стране прихватају цену из усвојене Понуде, која је саставни део Уговора. 

            Уговорне стране прихватају појединачне цене робa и услуга из понуде Извршиоца која је 

саставни део Уговора. У цену су урачунати набавка предметних добара, транспортни трошкови 

одговарајућим возилом до Наручиоца , испорука, уградња и одржавање опреме. 

        Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати до коначне реализације уговора. 

 

Члан 6. 

                      Наручилац се обавезује да ће за испоруку предметних добара са уградњом и одржавање 

опреме  из члана 1. овог Уговора  износ платити у року до 15 дана испостављања фактуре са 

пратећом документацијом на рачун Извршиоца______________________ код 

банке___________________________________. 

  

Члан 7. 

 Извршилац услуга гарантује Наручиоцу да ће своје уговорене обавезе обављати у складу са 

природом уговореног посла, у духу добрих пословних обичаја, са пажњом доброг привредника, у 

свему према правилима струке и позитивним нормама. 

 

Члан 8. 

 Испоручилац резервиних делова са уградњом и одржавањем опреме  ће Наручиоцу доставити све 

потребне податке и информације за које Извршилац услуга сматра да су од значаја за успешно 

обављање уговореног посла. 

 

Члан 9. 

Као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач/и – Извршиоц/и, 

биће у обавези да достави/е : 

-у року од 8 (осам) дана од дана потписивања Уговора, достави Купцу сопствену бланко меницу, са 

клаузулом  „без протеста“ за добро извршење посла, у износу од 5% од укупне уговорене вредности са 

ПДВ-ом, и са роком важности 30 дана дужим од дана извршења предметних услуга у целости и: 

- Менично писмо – овлашћење 

- Фотокопија депо картона са потписима овлашћених лица 

- Захтев за  регистрацију  менице из регистра Народне банке Србије - копија 

  

Члан 10. 

Испоручилац резервин делова са уградњом и одржавањем опреме  се обавезује да неће саопштавати нити 

објављивати податке, информације и документе до којих је дошло приликом вршења уговореног посла, као и 

да ће све те информације чувати као пословну тајну. 

           У случају откривања пословне тајне Наручилац има право на накнаду штете. 

 

Члан 11. 

 У случају да једна уговорена страна не извршава или неуредно извршава своје уговорене обавезе, а на 

писано упозорење друге уговорене стране ни у накнадном року од 15 дана, не престане са даљим кашњењем 

у извршењу својих уговорених обавеза, тј. неуредним извршавањем својих уговорених обавеза, друга 

уговорена страна има право да једнострано раскине Уговор, уз поштовање раскидног рока од 30 дана. 

 

Члан 12. 
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