ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о расписивачу/ наручиоцу:
Град Ниш – Канцеларија за локални економски развој ул. Генерала Милојка лешјанина 39,
18105 Ниш.
Матични број: 17620541 ПИБ: 100232752 Интернет страница: www.investnis.rs
Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка спроводи се у поступку набавке – конкурс за дизајн у складу са
Законом о јавним набавкама као и у складу са Правилником о начину и поступку за
расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса („Сл. гласник РС“, бр.
31/2015).
Циљ поступка: Набавка се спроводи као поступак у којем се исплаћује награда првонаграђеном
учеснику. Циљ овог конкурса јесте да се кроз валоризацију више пристиглих идејних решења
изабере најквалитетније идејно решење, уз исплату награде аутору најбољег рада.
Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: Није у питању резервисана јавна
набавка.
Партије: Ова јавна набавка није обликована по партијама.
Електронска лицитација: У предметном поступку и јавној набавци не спроводи се електронска
лицитација.
Контакт (лице или служба): Сва комуникација врши се искључиво преко Портала јавних набавки
Управе за јавне набавке.
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке јесу
услуге — Израда идејног решења решења изгледа јавног Споменика ненасиљу, у оквиру Парка
Светог Саве у Нишу.
Назив и ознака из општег речника набавке: услуге пројектовања у архитектури 71230000-9 —
организација архитектонског конкурса за нацрте.
ВРСТА КОНКУРСА
Према праву на учествовање: отворени Према праву на учествовање, ово је отворени конкурс
на коjeм могу учествовати сва заинтересована физичка и правна лица са територије Републике
Србије која испуњавају услове конкурса.
Према циљу: пројектни Пројектни конкурс се расписује и спроводи у сврху добијања решења за
урбанистичкоархитектонски задатак.
Одабрано решење ће служити као основ за даљу израду урбанистичког пројекта и техничке
документације.
Према степену спровођења: једностепени

Према начину и предаји рада: анонимни. Учесници конкурса анонимни су до објављивања
резултата конкурса. Анонимност се нарочито обезбеђује забраном изношења претпоставки о
идентитету учесника конкурса. Ова забрана се односи на сва лица која учествују у поступку како
код наручиоца, чланова жирија, тако и међу учесницима конкурса.
Према праву учешћа: домаћи.

