Дел.бр. 10071
Датум: 13.10.2016.
Страна 1 од 2
Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд
011/2603-042, 2603-766, 2692-231
На основу одлуке Управног одбора број 8771 од 22.09.2016. године и Годишњег плана
рада за 2016/2017. годину Предшколска установа „11 април“ расписује јавни позив за
извођење дечјих представа.
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 извођења дечијих представа
Представе ће се одржати током месеца новембра 2016. године, децембра 2016. године (
новогодишња представа ), марта 2016. године и маја 2016. године.
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/извођач који је регистрован за извођење
представа.
Доказ за понуђаче који конкуришу: -Копија Извода из Регистра Агенције за привредне
регистре или другог регистра.
2. На посебном документу понуђачи су у обавези да доставе назив и садржај дечје
представе као и да доставе цене појединачне карте за дечју представу који мора бити
потписан и оверен од стране одговорног лица понуђача. Цене морају бити исказане са
ПДВ –ом и без ПДВ-а.
Уколико понуђач није у систему ПДВа, досатавља цену без пореза.
Доказ за понуђаче који конкуришу:
- Допис понуђача/извођача који мора бити потписан и оверен од стране одговорног лица
понуђача/извођача који садржи (за сваку представу):
- назив и садржај дечје представе, - имена глумаца који учествују у извођењу исте и име
редитеља ,
- цену која мора бити исказана са ПДВ –ом и без ПДВ-а.Уколико понуђач није у систему
ПДВ-а, доставља цену без пореза.
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3. Доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
да као понуђач и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе; да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
да
му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда; да је измирио доспеле
порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
Доказ за понуђаче који конкуришу: - Образац Изјаве (може се преизети са сајта
установе: www.11april-nbgd.edu.rs )
Критеријум за избор и начин избора:
- Комисија Установе извршиће избор најповољнијег Понуђача, након извођења
промотивне представе у Установи и о томе писмено обавестити учеснике јавног конкурса
у року од 8 дана од дана избора. Извођење промотивне представе је бесплатно.
- Комисија прави записник са промотивног извођења представе у којем сви чланови
комисије износе своје оцене кроз следеће критеријуме: општа оцена квалитета ( 1 – 5 ),
ликовна опремљеност представе, музичка опремљеност представе, глумачка игра, квалитет
реакције деце – пријем публике, адекватност одабране теме и кореспонденција са узрастом
и оцена професионалности наступа позоришта.
Начин плаћања:
- Дечја представа се финансира од стране родитеља.
- Плаћање се врши благајнику позоришта.
- Наплату улазница врши благајник позоришта на дан извођења представе од родитеља у
времену од 6.30 сати до 9.30 сати.
Достављање понуда:
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана оглашавања јавног позива у дневном
листу „ДАНАС“.
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 дечју
представу”.
Неблаговремене и непотпуне Понуде неће бити разматране.
Лица задужено за давање обавештења поводом јавног позива: Милан Ђинђић, Катарина
Андрејев и Влајко Томашевић, контакт телефон, 011/2603-042 и 011/2603-766.
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