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- по истеку Уговора мобилни уређаји остају у власништву наручиоца;
- максимални рок за успостављање услуге мобилне телефоније је 10  дана од дана закључивања

Уговора;
- Оператер је обавезан да врши сталну контролу квалитета уговорених услуга мобилне телефоније и

да у том смислу одреди координатора за стални контакт са представницима наручиоца.

- Оператер је обавезан да за време трајања уговора о свом трошку врши поправку кварова на
мобилним уређајима уступљених кориснику на бесплатно коришћење, односно да у случају
немогућности поправке уређај замени новим исправним уређајем, а све у року који не може бити
дужи од 15 дана од дана пријема позива наручиоца, односно обавештења о неисправности.
Обавештење о неисправности даје овлашћено лице наручиоца, путем e-maila или писменим путем.

Оператер прихвате све наведене услове и сагласан је да у случају њиховог неиспуњења наручилац може
једнострано да раскине овај уговор.

Члан 4.

            Услуге мобилне телефоније биће плаћене по јединичним ценама, које су непроменљиве за све
време трајања уговора, и то:

Врста услуге Цена без ПДВ-а
1. Цена  минута позива ка Telenor-у _____RSD, без пдв-а

2. Цена минута позива ка МТС-у _____RSD, без пдв-а
3. Цена  минута позива ка VIP-у _____RSD, без пдв-а

4. Цена минута разговора ка фиксним бројевима: _____RSD, без пдв-а

5. Цена СМС поруке у националном саобраћају: _____RSD, без пдв-а
6. Минимална месечна потрошња _____RSD, без пдв-а

Цена услуге обухвата износ минималне месечне обавезе (потрошње) и износ остварен у
реализованом мобилном саобраћају који премашује вредност обухваћену минималном месечном обавезом
у календарском месецу.
        Услуге које нису специфициране овим уговором наручилац ће плаћати по ценама из ценовника
Оператера који важи за пословне кориснике, а које не могу бити веће од тржишно упоредивих цена.

Укупна максимална вредност услуге за цео уговорени период износи 2.400.000,00 динара, без пдв-а.
         НАРУЧИЛАЦ и ОПЕРАТЕР  ће у току трајања Уговора, под условом да НАРУЧИЛАЦ искаже потребу и у
свом буџету обезбеди додатна средства,  закључити анекс Уговора којим ће уговорити повећање обима
предметне услуге највише до 5% од укупне вредности Уговора.
        Услуге ће бити фактурисане месечно, применом јединичних цена оствареног саобраћаја, и плаћене у
року од 45 дана од дана пријема уредне фактуре.

Члан 5.

За обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2018.  години,  НАРУЧИЛАЦ ће вршити
плаћања ОПЕРАТЕРУ уз услов обезбеђења потребних средстава на основу Одлуке о буџету Градске
општине Стари град за 2018. годину.

За обавезе плаћања које доспевају у 2019. години, НАРУЧИЛАЦ ће вршити плаћања ОПЕРАТЕРУ уз
услов обезбеђења потребних средстава на основу Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2019.
годину.
За обавезе плаћања које доспевају у 2020. години, НАРУЧИЛАЦ ће вршити плаћање уз услов обезбеђења
потребних средстава на основу Одлуке о буџету Градске општине Стари


