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Будимска број 11

40

Гундулићев венац број 41

20

Кнеза Милоша број 4

96

Студентски трг број 18

70

Кућа Ђуре Јакшића у Скадарлији

162

УКУПНО:

7.312

ЦЕНА
Члан 3.
Накнада за пружене услуге биће исплаћивана по јединичној цени (цена по радном сату) од _____динара, без пдв-а
односно_____динара са пдв-ом.
Укупна цена за 25.000 радних сати је_______динара без пдв-а односно _____динара са пдв-ом.
Накнада за пружену услугу биће фактурисана једном месечно на основу евиденције оствареног радног времена и
ангажованог броја извршилаца применом јединичних цена као основног обрачунског елемента, коју (евиденцију) ће
заједнички сачинити давалац услуге и наручилац.

Рок плаћања пружене услуге је до 45 дана од дана пријема уредне фактуре.
Укупно понуђена вредност услуге представља уговорену вредност која ће бити реализована само уколико буде
остварен и одговарајући број радних сати.
Уговор траје док се не потроше укупно уговорена средства, а најдуже 12 месеци.
Плаћање обавеза које доспевају у 2017 години биће извршено највише до износа средстава која су за ту намену
опредељена у буџету за 2017. годину.
Плаћање обавеза које доспевају у 2018. години биће вршено само до износа средстава који ће за ту намену бити
одобрен у буџету за 2018 годину.
Члан 4.
Давалац услуге је дужан да пружа уговорену услугу ангажовањем потребног броја извршилаца од 16.00 до 22.00 часа
сваког радног дана у недељи, као и да ангажује једног извршиоца у току радног времена Наручиоца од 8.00 до 16.00
часова за потребе одржавања хигијене у тоалетима и другим просторијама.
Давалац услуге је дужан да обезбеди, пошто га Наручилац благовремено обавести да постоји потреба, дежурство 1.
(једног) извршиоца за рад суботом и недељом у згради у улици Македонска бр.42 и у просторијама ван седишта
управе, као и 1. (једног) извршиоца за рад викендом – суботом и недељом - у згради у улици Нушићева бр.27 у
време када се одржавају венчања.
Обавеза понуђача је да одреди 1. (једног) радника као предрадника за организацију посла, координацију извршилаца
и комуникацију са овлашћеним лицима наручиоца.
Члан 5.
Давалац услуга се обавезује да за своје запослене обезбеди заштитну опрему и да се придржава прописаних мера
заштите на раду.
Сву одговорност за евентуално повређивање ангажованих радника и накнаду штете због непоштовања мера заштите
на раду и њихове опште безбедности у вези са пружањем уговорене услуге сноси Давалац услуге.
Давалац услуге је дужан да надокнади сву штету коју његови радници учине Наручиоцу намерно или из крајње
непажње.
Давалац услуге се обавезује да поступи по рекламацији Наручиоца на квалитет извршених услуга одмах по пријему
рекламације. Уколико Давалац услуга и после писане рекламације не отклони недостатке на које му је указао
Наручилац, Наручилац има право да одмах раскине уговор без остављања отказног рока и да реализује средство
обезбеђења за добро извршење посла.
СГ II П 01-06

