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На основу позива за достављање понуда број 206, од 30.06.2022. године, достављамо: Понуду бр. ________________ од ________________. године, за набавку број: 13/2022–„ Набавка услуга - Набавка услуга културе-техничке реализације концертних манифестација у периоду одржавања културне манифестације „ Културно лето 2022".


О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е
Набавка услуга - Набавка услуга културе-техничке реализације концертних манифестација у периоду одржавања културне манифестације „ Културно лето 2022".

Назив понуђача


Седиште


Улица и број


ПИБ


Матични број


број текућег рачуна


e mail адреса


Особа за контакт телефон


Лице овлашћено за потписивање уговора:


СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА

Р.
бр.

ОПИС УСЛУГЕ
Набавка услуга културе-техничке реализације концертних манифестација у периоду одржавања културне манифестације „ Културно лето 2022".

КОЛИЧИНА

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
1.
Набавка услуга културе-техничке реализације концертних манифестација у периоду одржавања културне манифестације „ Културно лето 2022".
Наткривена сценска бина димензија 10х10 m
	Разглас са припадајућом опремом који по фабричкој декларацији  има покривеност звука за 5.000 посетилаца
	Расвета за бину која у складу са програмом може да се комбинује, минимум 36 уређаја
	Лед екран димензија 4х3

Концертна ограда за ограђивање простора испред бине  дужине 30 m
	Сва опрема мора имати одговоћарајуће атесте

Опрема мора бити намонтирана најмање 4 сата пре почетка програма

Манифестација се одржава у трајању од 2 дана (11. и 12.8.2022.године) на територији општине Куршумлија, трг у центру града у Куршумлији, раскрсница ул. Косовска и ул. Вука Караџића.                                      
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СВЕГА БЕЗ ПДВ-а:

ПДВ:

СВЕГА СА ПДВ-ом:

Напомена: Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити потписом.

Аванс:

(Понуђач уписује износ траженог аванса у % од укупно исказане цене и тај проценат исказује и у динарима без и са обрачунатог ПДВ-а.

   - __________% од укупно понуђене цене услуге (не више од 100% од укупно понуђене цене), што у динарима износи:

  - _______________________динара без ПДВ-а од укупно понуђене цене без ПДВ-а, односно

  -   ______________________динара са ПДВ-ом од укупно понуђене цене са ПДВ-ом.


Рок плаћања:
(понуђач уписује рок плаћања авансног рачуна, уколико захтева аванс и рок плаћања обавезе након извршења услуге)
 
  -______________дана од дана пријема исправног авансног рачуна испостављеног по закључењу уговора (не краћи од 15 ни дужи од 45 дана

  -______________дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по извршењу услуге  (не краћи од 15 ни дужи од 45 дана) 

Рок важења понуде:


                дана од дана пријема понуде од стране наручиоца (мин. 30 дана)

Остале напомене:
(уписати уколико постоје)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Напомена:
-  Образац понуде понуђач мора да попуни и потписом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

           Датум:                                                                                 Потпис понуђача:
_________________                                                         _________________________

