Дел.бр. 4047
Датум: 27.8.2015.
Страна 1 од 3
Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд
011/2603-042, 2603-766, 2692-231
На основу Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. гласник РС бр.
72/09, 52/11 и 55/13) и плана рада за 2015/2016. годину Предшколска установа „11 април“
расписује јавни позив за набавку радних листова за децу, за радну 2015/2016. годину.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11 АПРИЛ“
ул. Народних хероја бр. 12а, Нови Београд
О Г Л А Ш А В А
јавни позив
за прикупљање понуда ради набавке радних листова за децу предшколског узраста за
радну 2015/2016 годину
Понуде могу поднети сви заинтересовани Понуђачи (физичка и правна лица) регистровани
за одговарајућу врсту делатности.
Услови за учешће:
1.Право учешћа на конкурсу има понуђач/издавач који се налазе у Регистру одобрених
уџбеника за предшколску установу и основну школу на основу решења Министарстав
просвете, науке и технолошког развоја.
Доказ за понуђаче који конкуришу за радне листове:
1) -Копија Извода из Регистра одобрених уџбеника за предшколску и основну школу за
2015/2016. годину
2) Копија Решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја
3) Изјава (може се преизети са сајта установе: www.11april-nbgd.edu.rs)
Понуђачи су у обавези да доставе примерке радних листова и часописа .
На посебном документу понуђачи су у обавези да доставе цене за радне листове и
часописе који мора бити потписан и оверен од стране одговорног лица понуђача.
Цене морају бити исказане са ПДВ –ом и без ПДВ-а, по једном примерку.
Уколико понуђач није у систему ПДВ-а доставља цену без пореза.

Критеријум за избор и начин избора:
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-

Комисија Установе извршиће избор најповољнијег Понуђача и о томе писмено
обавестити учеснике јавног конкурса у року од 8 дана од дана избора.

Начин плаћања:
- Радне листови се финансирају од стране родитеља.
- Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
- Плаћање се врши путем признаница које изабрани понуђач/издавач доставља
руководиоцима вртића које исте прослеђују родитељима на наплату.
II
Достављање понуда:
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана оглашавања јавног позива у
дневном листу „Наше новине“.
Јавни позив ће бити објављен и на сајту Предшколске установе „11 април“:
www.11april-nbgd.edu.rs.
Понуде сa доказима доставити у затвореној коверти на адресу: Предшколска
установа „11 април“ , Народних хероја 12а , 11070 Нови Београд са назнаком „Јавни позив
за куповину радних листова и часописа”.
Неблаговремене и непотпуне Понуде неће бити разматране.
Лице задужено за давање обавештења поводом јавног позива: Влајко Томашевић,
контакт телефон, 011/2603-042.
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ИЗЈАВА
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као одговорно лице ПОНУЂАЧА,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
__________________________,ул.__________________________из_______________
MБ:________________, ПИБ:_______________ потврђује:
1) да је регистрован код надлежног органа, односноуписан у одговарајући регистар
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања
мита, кривично дело преваре;
3) да је измирио доспеле пореске обавезе ,доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије
Датум: ______________
Место: ______________
Име и презиме одговорног лица
______________________________________
Потпис одговорног лица
________________________________________
М.П.
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