2


О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е 
у набавци услуга - Услуге превода текстова са српског на енглески и са енглеског на српски језик
Назив понуђача


Седиште


Улица и број


ПИБ


Матични број


Број жиро рачуна 


E –mail адреса

Особа за контакт
телефон


ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА-ОПИС УСЛУГА
Набавка Услуге превода текстова са српског на енглески и са енглеског на српски језик


ОПИС
Услуге превода                                     текстова са српског на енглески и са енглеског на српски језик





Јединица мере



Количина



Јединична цена услуге  у дин.без ПДВ-а


Укупна цена услуге  у дин.без ПДВ-а



1.
2.
3.
4.(2х3)
1.1.
Од пружаоца услуга се очекује да у оквиру предвиђеног посла за потребе промотивних материјала и апликационе пројектне документације преводи текстове са српског на енглески, као и са енглеског на српски језик.
Очекивани обим превода износи 90 преводилачких страна (1800 словних места рачунајући и размаке по једној страници).
Материјали за превод ће бити достављани од стране општине Куршумлија путем e-maila. Од понуђача се очекује да преведене текстове такође доставља путем е-маила на адресу: suncicanes@gmail.com  

·	Специфичне активности
Од пружаоца услуга се очекују следеће специфичне активности:
	Превод извештаја ,
	Превод апликативне пројектне и пратеће документације


	Оквирни рокови за превод докумената:
у случају достављања до 5 преводилачких страна – рок за превод износи 3 дана

у случају достављања од 5 до 10 преводилачких страна – рок за превод износи 5 дана
у случају достављања од 10 до 20 преводилачких страна – рок за превод износи 10 дана
у случају достављања од 20 до 50 преводилачких страна – рок за превод износи 20 дана

	Динамика превода ће бити условљена динамиком реализације пројеката 

Начин и динамика плаћања: у року од 7 дана од дана предаје рачуна по извршеном послу .



Једна страна




90










СВЕГА без ПДВ-а:


ПДВ:

СВЕГА са ПДВ-ом:

* Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити печатом.
                Наручилац задржава право да не поручи све наведене количине услуга.

Рок важења понуде 		 ________________________дана. (минимум 30 дана) УПИСАТИ

Рок плаћања: 	___________________календарских дана (не краће од  15 нити дуже од 45 календарских дана) од дана службеног пријема рачуна по сукцесивно извршеној услузи. УПИСАТИ

Рок извршења услуге :	___________________дана од дана пријема текста УПИСАТИ

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

                                       Датум	                                М. П.                	Понуђач

                          __________________                                                   _____________________

