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Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача
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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 услуге број 6/2021 - Услуге превођења коресподенције и
преписке на енглеском језику у међународном пројекту „Culture up !“, у свему према позиву за
достављање понуда и моделу уговора, који вам у прилогу достављамо.
Ред.
број
1

1.

Опис услуга са карактеристикама

Јед. мере

Количина

2
Услуге стручног превођења текстова
са енглеског језика на српски језик у
оквиру
програма
међународне
сарадње у коме се реализује Европски
пројекат Ерасмус + под називом
„Culture up!„ током 2021. године.
Услуга стручног превођења са
енглеског
језика
подразумева
превођење коресподенције, дописа,
уговора и анекса уговора, радног
материјала који служи као припрема
за радне групе и партнере на пројекту
Канцеларије за европске послове
Краљевине Данске.
Поред услуге превођења, услуга
обухвата
унапређивање
комуникацијских
способности
запослених укључених у пројекат као
и
превођење
извештаја
о
реализованим програмима.
Услуга превођења односи се и на
превођење позивних писама и
пратећег
материјала
иностраним
учесницима
на
међународном
пројекту „Фестивалу бајки“ за који је
планирано
одржавање
последње
недеље октобра у 2021. години
уколико епидемиолошки оквири такву
активност буду допустили.

3

4

Месечни
паушал

5

Јед. цена без
ПДВ-а
5

Јед. цена са
ПДВ-ом
6

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ ____________ динара без ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ ____________ динара са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а
7 (4 x 5)

Укупна цена
са ПДВ-ом
8 (4 x 6)

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (минимално 30 дана од дана отварања понуда).
Рок за извршење услуга: не дужи од 7 дана од од пријема сваког појединачног писаног захтева.
Услови плаћања: у року од 45 дана од дана пријема фактуре за пружене услуге, 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.

_____________________________
Потпис овлашћеног лица

