Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача
(e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора:
Датум:

Културни центар „Руменка“, Руменка
Ослобођења бр. 26, Руменка

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Упућујемо вам понуду за набавку услуга број БП-5/2021- Рачуноводствене услуге, у свему
према позиву за достављање понуда и моделу уговора, који вам у прилогу достављамо.

Р.б.

Опис услуга

-

1.
-

-

-

књижење комплетне документације у дневнику и
главној књизи - буџетско рачуноводство;
обрачун зарада запослених, пореза и доприноса и
подношење електронских пореских пријава;
учешће у изради плана и извештаја о јавним
набавкама;
обавезна присутност давалаца услуге најмање
једном недељно у пословним просторијама
корисника услуга, са намером припреме,
комплетирања и преузимања документације за
обраду;
израду финансијских планова, периодичних
извештаја, као и других финансијских извештаја,
по потреби и у складу са Законом о буџетском
систему Републике Србије;
израда завршног рачуна;
контактирање са Градском управом за културу;
подношење захтева за трансфер средстава
Градској управи за културу;
благовремено обавештавање корисника о
насталим променама у прописима који су битни
за његово финансијско пословање;
обезбеђивање извештаја који су кориснику
неопходни за усклађивање обавеза и потраживање
са дужницима односно повериоцима;
састављање М4 образаца;
учешће у изради Програма рада и Извештаја о

Јед. мере

Кол.

Комплетна
месечна
услуга из
описа

1

Цена без
ПДВ-a, на
месечном
нивоу

Цена са ПДВом, на
месечном
нивоу

1

-

раду;
вођење пословних књига и рачуноводствених
исправа;
вођење Централног регистра фактура;
израда ФУК-а,
евиденције у Регистру запослених лица;
контирање и књижење у буџетском
рачуноводству;
вођење књиге улазних и излазних фактура;
обављање и других послова у складу са Законом о
буџету Републике Србије, Законом о буџетском
систему Републике Србије и Правилником о
стандардном класификационом оквиру и Контном
плану за буџетски систем.
УКУПНО

ЦЕНА

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА МЕСЕЧНУ УСЛУГУ ИЗНОСИ ____________ динара без ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА МЕСЕЧНУ УСЛУГУ ИЗНОСИ ____________ динара са ПДВ-ом
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА УСЛУГУ ИЗНОСИ _______________ динара без ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА УСЛУГУ ИЗНОСИ _______________ динара са ПДВ-ом
Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (минимално 30 дана од дана отварања понуда).
Рок за извршење услуга: Наручилац ће рок за извршење услуга из Спецификације дефинисати за сваку
ставку посебно.
Услови плаћања: у року од 45 дана од дана пријема фактуре за извршене услуге на месечном нивоу,
потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца.
У прилогу је модел уговора, са чијом садржином је потребно да се упозна и сагласи понуђач.
Понуђач не мора у фази подношења понуде да попуњава, оверава и потписује модел уговора.
Понуђач је са садржином модела уговора:
1. Сагласан

2. Није сагласан

(заокружити одговарајуће)

1. Понуђач је у систему ПДВ-а

2. Понуђач није у систему ПДВ-а

(заокружити одговарајуће)

М.П.

_____________________________
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