ROMA DEMOCRATIC DEVELOPMENT
ASSOCIATION

„SONCE“

ТЕTOVO

Проект: "Регионална конференција за системски решенија во домувањето на ромската заедница на
Западан Балкан

Датум : 15.12.2021

Предмет: Барање на понуда за сместување и испорачување на услуги за организирање на тро-дневен
тренинг за најмногу 40 учесници во рамките на проектот "Регионална конференција за системски
решенијаво домувањето на ромската заедница на Западан Балкан

Почитувани,
АДДР Сонце од Тетово го имплементира проектот "Регионална конференција за системски решенија во
домувањето на ромската заедница на Западан Балкан. Настанот е финасиран во рамки на
проектот”Заштита на граѓанскиот простор- Регонален хаб за развој на граѓанското општество” од страна на
СИДА и имплементиран од Фондација Балканска мрежа за развој на граѓанското општество.
За потребите на проектот Асоцијацијата за демократски развој на Ромите СОНЦЕ организира
меѓународна конференција.Согласно тоа АДРР СОНЦЕ има потреба од набавка на услуги за
обезбедување на сместување за три полни пансиони за најмногу 40 лица, обезбедување на просторија
и опрема за реализација на настанот. Тренингот ќе се организира во текот на месец јануари од 18 до
21 ,2022 година.
Ве молиме во Вашата понуда да ни дадете цени за следните услуги (задолжително пополнете ги цените
без ДДВ и цените со ДДВ за секоја услуга):
Ред.
Бр.
No.
1.
2.
3.

Опис на производ услуга

Единечна цена
без ДДВ
Unit price
without VAT

Единечна цена
со ДДВ
Unit price
without VAT

Вкупна цена без
ДДВ
Unit price without
VAT

Цена на еден дополнителен ручек за
едно лице со еден безалкохолен пијалок
Еден полн пансион со вклучен
безалкохолен пијалок за ручек и вечера,
и две кафе паузи, за едно лице
Сала за реализирање на тренингот за два
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4.

дена
Опрема
платно)

(флипчарт

табла,

проектор,

Vkluceno

Вкупно:

80.000,00

*Табелата искористете ја и додадете ја пополнета во вашата понуда. Додајте редови онолку колку што ви се потребни.
Потрудете се секоја играчка да биде во посебен ред.

Напомена: понудата е недделива!
Со компанијата која ќе понуди најповолни услови, АДРР СОНЦЕ ќе склучи договор за соработка до
крајот на проектот. Плаќањето ќе се изврши врз база на доставена фактура со ДДВ.
Ве молиме да ни доставите понуда согласно нашето барање најкасно до 15 Јануари 2022 година.
Понудата можете да ја доставите на следната е-маил адреса : info@sonce.org.mk
За било какви прашања и информации слободно можете да не контактирате на следните контакти:
Телефон: 044 352 390
Лице за контакт: Маргита Стојановиќ

