3. да припреми и спакује медицински отпад у складу са Законом и Правилником и омогући
пружаоцу услуге несметан приступ истом;
4. да са своје стране одреди особу која ће бити одговорна за контакт и координацију са
овлашћеним представником пружаоца услуге;
5. да потпише попуњен документ о кретању опасног отпада и један примерак задржи за себе.
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ
Члан 7.
Извршилац услуга се обавезује:
1. да обезбеди одговарајуће возило за транспорт отпада;
2. наменска превозна средства којима се превозе опасне материје морају бити технички
исправна, израђена, опремљена и обележена у складу са прописаним стандардима;
3. да медицински отпад из објекта примаоца услуге односи сукцесивно у току године
(понедељак-среда-петак) и транспортује га до установа предвиђених за третирање истог;
4. да на својим вагама изврши мерење медицинског отпада на месту преузимања, а пре
утовара уз присуство овлашћеног лица Наручиоца. Вага мора бити баждарена од стране
Дирекције за мере и драгоцене метале или друге лиценциране фирме за обављање ове
делатности. Понуђач мора имати Уверење о оверавању мерила, адекватан жиг и налепницу.
Наручилац задржава право да изврши проверу исправности ваге на лицу места, у присуству
представника Извршиоца услуге;
5. да преузме потпуну одговорност за медицински отпад, од момента преузимања истог из
објекта примаоца услуге;
6. да потпише попуњен документ о кретању опасног отпада и један примерак задржи за себе;
7. у случају да дан за одношење отпада пада у дане државних празника отпад ће се односити
по договору.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 8.
Извршилац услуга се обавезује да на дан потписивања уговора достави Наручиоцу, бланко оверену
и потписану сопствену меницу „без протеста“, „без трошкова“, плативна на први позив, са роком
доспећа „по виђењу“ са овлашћењем за попуњавање исте од стране Наручиоца на износ од 10%
укупне вредности уговора са ПДВ-ом са роком важења 30 дана дуже од окончања уговора, коју ће
наплатити уколико Извршилац услуга не изврши уговорну обавезу у року и на начин утврђеним
овим уговором.
Уз меницу и менично овлашћење Извршилац услуга ће доставити доказ о регистрацији менице, као
и копију картона депонованих потписа, који мора бити оверен оригинал печатом од стране банке не
старијим од 30 дана од дана отварања понуда.
Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу морају бити
идентични.
У случају да је Понуђач буџетска установа као средство финансијског обезбеђења за добро
извршење посла потребно је доставити оригинал једнократно овлашћење издато од Министарства
финансија, Управе за трезор, о директном задужењу рачуна даваоца услуге, у складу са захтевима
прописаним конкурсном документацијом.
У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења дооставља понуђач који је у
Споразуму одређен као понуђач, који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења.
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