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Члан 3.

Наручиоци се обавезују да за пружену услугу превоза плате Извршиоцу укупну цену од 7.000.000,00
динара без ПДВ-а,  односно 7.700.000,00  са ПДВ-ом,  а на основу месечно испостављених рачуна о
извршеној услузи, у року од 45 дана од дана пријема рачуна.
Обрачун уговорене накнаде врши се на основу усаглашеног извештаја Школе и Извршиоца о извршеном
превозу (број возила, број дана, број остварених дана превоза).

Члан 4.
Наручилац 1 преузима обавезу плаћања уговорних обавеза у складу са предвиђеним буџетским
средствима.

НАРУЧИОЦИ и ИЗВРШИЛАЦ ће у току трајања Уговора, под условом да НАРУЧИОЦИ искажу потребу и НАРУЧИЛАЦ 1 у
свом буџету обезбеди додатна средства, закључити анекс Уговора којим ће уговорити повећање обима предметне
услуге највише до 5% од укупне вредности Уговора.

Члан 5.
ИЗВРШИЛАЦ је дужан да пре започињања пружања услуге, односно одмах по извршеном техничком
прегледу, који се мора вршити свака 2 месеца, достави НАРУЧИОЦУ 2 доказ о томе (регистрациони лист
оверен од стране овлашћеног сервиса).

ИЗВРШИЛАЦ је дужан да уговорену услугу пружа у свему према правилима своје струке и важећим
прописима, да осигура сва лица која превози и посебно, у току превоза води рачуна о безбедности деце.

ИЗВРШИЛАЦ је дужан да НАРУЧИОЦУ 2 пре почетка вршења услуге, а и касније у току важења Уговора, на
захтев НАРУЧИОЦА достави уверење о здравственој способности возача које није старије од 6 месеци.

Члан 6.

Сви аутобуси којима се врши превоз морају бити нископодни и регистровани за седење, са најмање
онолико седишта колико се превози деце на одређеној линији.

Број аутобуса није ограничен. Понуђач може за одређену линију да ангажује и више од једног аутобуса.

Аутобуси морају бити чисти и морају испуњавати све прописане безбедносне и техничке услове за превоз
лица.

ИЗВРШИЛАЦ је дужан да превози децу у исправно климатизованим возилима (у току летњих месеци), а у
току зимских месеци да возила имају адекватно грејање.

Рукохвати у возилима морају бити постављени у складу са важећим стандардима.

Сва возила морају имати рампе за инвалиде.
Члан 7.

Возилима морају управљати возачи који поседују возачку дозволу за управљање возилима Д категорије са
најмање 5 година радног искуства.

Наручилац 2  ће у току важења уговора о пружању услуге проверавати испуњеност овог услова. Изабрани
понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев достави сву потребну документацију у вези с тим.

Члан 8.
ИЗВРШИЛАЦ је дужан да преда НАРУЧИОЦУ 1:

регостровану сопствену меницу «по виђењу»,  која гласи на НАРУЧИОЦА 1,  са одговарајућим меничним
овлашћењем са клаузулом «без протеста» на износ од 10% вредности наведене у члану 3. овог уговора,
као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, на дан закључења овог уговора.


