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

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Упућујемо вам понуду за набавку услуге број БП-2/2021 - Услуга чишћења, у свему према
позиву за достављање понуда, који вам у прилогу достављамо.

Предмет набавке

Редовно одржавање хигијене унутрашњих и
спољних површина у објекту Наручиоца, у
Ул. Ослобођења бр. 26, Руменка, око три
пута месечно, по захтеву Наручиоца. Услуга
чишћења вршиће се за површину око 190 m2,
са следећим распоредом просторија - сала
са сценом и позоришним фотељама,
радионица
за
уметничке
едукације,
канцеларија, дегажман, тоалети, мало
двориште (5m2) укључујући и улаз у објекат.
Хемијска средства и потребну опрему за
одржавање хигијене објекта обезбеђује
Наручилац. Услуге чишћења просторија
Наручиоца обухвата:
1. Услуге изношења смећа и постављања
нових кеса за смеће;
2. Пајање, брисање прашине, брисање
подова и сценског простора;
3. Одржавање хигијене у канцеларијском
простору;
4. Одржавање чистоће тоалета;
5. Одржавање улаза у зграду, брисање
прилаза и врата.
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УКУПНО

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а :
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом :

Рок важења понуде: минимално 30 дана од дана отварања понуда.
Рок за извршење услуга ____ дана од дана пријема радног налога, потписаног од стране овлашћеног лица
Наручиоца (не дужи од 3 дана од дана пријема наведеног налога).
Услови плаћања: у року од 45 дана од дана пријема фактуре за извршене услуге, потписане од стране
овлашћеног лица Наручиоца.
У прилогу је модел уговора, са чијом садржином је потребно да се 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.

_____________________________
Потпис овлашћеног лица

