Трошкове кварова, инвестиционог и редовног одржавања свих наведених техничких
средстава и опреме сноси Извршилац услуге. Након истека уговора, Извршилац је дужан да
врати опрему која му је уступљена у исправном стању.
Констатује се да је извршилац обезбедио простор за дежурно - оперативни центар за
време трајања уговора на адреси _______________________________________________ по
основу (својине, закупа…)
Члан 12.
Извршилац услуге гарантује за квалитет извршене услуге. Ако је услуга коју
Извршилац услуге пружа Наручиоцу неадекватна, односно не одговара неком од елемената
из понуде и техничке спецификације, Извршилац услуге одговара по основу Закона о
облигационим односима за неиспуњење обавеза.
У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету извршене
услуге, Извршилац услуге је дужан исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана
пријема писмене рекламације од стране Наручиоца, у противном Наручилац има право да
недостатке отклони ангажованјем трећих лица на терет Извршиоца услуга.
Члан 13.
Наручилац задржава право да за време трајања овог уговора у свако доба од
Извршиоца затражи информацију о обављању посла.
Наручилац задржава право да, уколико у току трајања овог Уговора дође до потребе за
изменом броја извршилаца, у складу са оквирним бројем сати за вршење услуге, односно
уговорених сати рада обезбеђења, изврши корекцију истих.
Замену запосленог ангажованог на извржшавању послова по овом Уговору,
Извршилац може обавити искључиво уз писану сагласност Наручиоца.
Члан 14.
Свака од уговорних страна може једнострано отказати Уговор, у случају неиспуњења,
неквалитетног или неблаговременог испуњења обавеза утврђених овим уговором као и
другим ситуацијама у складу са Законом о обликационим односима.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни.
Наручилац може раскинути Уговор уз отказни рок од 15 дана од дана доставе
обавештења о отказу другој страни, а Извршилац може раскинути Уговор уз отказни рок од
90 дана од дана достављања обавештења о отказу уговора Извршилац не може отказати
Уговор у временском периоду краћем од 90 дана, пре истека рока важења овог Уговора.
Даном пријема обавештења, сматраће се и дан одбијања да се прими писмено
обавештење о отказу.
Уговорна страна, која не поштује одредбе овог уговора, одговара за штету причињену
другој страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима.
Уговорне стране ће сачинити записник о стварно извршеној услузи до дана раскида
Уговора.
Члан 15.
Извршилац се обавезује да уговорене услуге пружа благовремено, квалитетно, савесно
и у складу са стандардима и нормативима за ову врсту услуга, односно у складу са актима
Наручиоца и Извршиоца који регулишу ову материју.
Извршилац је обавезан да поступа у складу са налозима Наручиоца који нису у
супротности са позитивним прописима, добрим пословним обичајима и правилима струке.
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