Прилог бр. 1
уз позив за учешће
на тендеру
Понуда
Представништву Федералне агенције за питања
Заједнице Независних Држава,
сународника у расејању и за
међународну друштвену сарадњу
(Россотрудничество)
у Београду

____________________ 2018.
Овом понудом ми, _____________________________________________________
(пун назив учесника, скраћено име уколико постоји)

кога представља ___________________________________________
(занимање, име и презиме), који делује на основу
______________________________
правна адреса (за правна лица ) / адреса становања (за физичка лица):
правна адреса: __________________________________________________
рачун бр. ______________________ Банка ________________________________
ПИБ _________________
матични број _______________________
предлажемо за пружање услуга у реализацији свечане манифестације

посвећене 9. мају, у оквиру Међународне акције мира и сагласности, и за
реализацију манифестације у част Дана словенске писмености и културе у
Београду, Србија (за потребе представништва Россотрудничества у Србији),
(навести предмет понуде) у складу са захтевима „Техничког задатка“ од 03. априла
2018. уз понуду на адреси:
Република Србиja, 11000 Београд
(навести адресу испоруке робе)

И на условима које смо навели у овој понуди, у складу са захтевима «Техничког
задатка» од 03 априла 2018. уз тендерску документацију.
Р.
бр

Назив

1

за пружање услуга у реализацији свечане
манифестације посвећене 9. мају, у оквиру
Међународне акције мира и сагласности, и за
реализацију манифестације у част Дана
словенске писмености и културе у Београду,
Србија (за потребе представништва
Россотрудничества у Србији)

Цена:
Износ ПДВ-а:

Укупна вредност без
ПДВ-а у еурима

0,00

Укупна вредност испоручене робе/ пружаних услуга износи:

____________________________________________________
(Наводи се цена словима)

Износ ПДВ-а 0,00
Цена апликације, обухвата све порезе, накнаде и друге обавезне дажбине.
Спремни смо да испунимо обавезе по државном уговору, које су наведене у
извештају о тендеру, и то:
Рок испоруке робе/пружања услуга: 8-10 маја 2018. – свечана манифестација
посвећена обележавању 9. Маја, у оквиру Међународне акције мира и сагласности;
18-20 маја 2018 г. –манифестације у част Дана словенске писмености и

културе
Рокови и начин плаћања: Наручилац на основу профактуре Извршиоца врши
авансно плаћање у износу од 30% од укупне цене Уговора након потписивања
Уговора у року од 5 (пет) радних дана од дана испостављања профактуре. Даље
70% од вредности одржане манифестације у року од 10 (десет) радних дана после
потписивања акта примо-предаје у складу роковима одржавања манифестација.
Плаћање по Уговору Државни Наручилац врши у РСД на текући рачун Извршиоца.
Потврђујемо да ________________________________________________________
(назив фирме) није на црној листи испоручилаца.
Прилози уз понуду* :
1. Извод из АПР
2. ____________ (да (набројати) /не)
* Уз понуду се
може приложити документација, којом се потврђује
усаглашеност са захтевима из Тендерске документације.
Контакт особа: _______________________
Контакт телефон: _____________________
Електронска адреса: ___________________

Дужност

______________________________________
(печат)

Име и презиме

