
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
 

ЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА И ДОДЕЛУ 

УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ЗАМЕНУ, 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ 

ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 
 

Наручилац:  Град Ниш – Канцеларија за локални економски развој и пројекте 

Адреса:  Генерала Милојка Лешјанина 39, 18000 Ниш 

Интернет страница: www.ni.rs и www.investnis.rs    

Врста наручиоца: Органи државне управе – Локална самоуправа  

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

Предмет јавне набавке бр. 404-2/15 У-2020-28  је додела јавног уговора о јавно-приватном 

партнерству без елемената концесије за вршење услуга замене, рационализације и одржавања дела 

система јавног осветљења на територији Града Ниша. 

 Врста предмета: Услуге 

 Број партија, уколико се  предмет набавке обликује у више партија: Набавка није обликована по 

партијама. 

 Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Избор најбоље понуде биће извршен применом критеријума “Економски најповољнија понуда“  

 Елементи критеријума за доделу уговора су: 

1. Нето садашња вредност укупних трошкова уговора......... 90 пондера и 

2. Уштеда годишње потрошње електричне енергије............. 10 пондера. 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна 

документација доступна:  www.ni.rs и www.investnis.rs и http://portal.ujn.gov.rs/  и на интернет 

страници Tenders Electronic Daily. 

 

 Гаранција 
 

 Банкарска гаранција озбиљност понуде износи минимално 15.000.000,00 динара са роком 

важности од 30 дана дужим од периода важења понуде. 

  

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворенoj на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 

отвара, на коју понуђач уписује следеће податке: назив, адресу седишта, телефон и контакт особу 

подносиоца понуде - понуђача, назив и адресу примаоца понуде - Град Ниш – Канцеларија за локални 

економски развој и пројекте, ул. Генерала Милојка Лешјанина бр. 39, 18105 Ниш, (пријемна 

канцеларија на другом спрату), број и назив јавне набавке, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“. 

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на напред наведену адресу, најкасније 52 

(педесетдва) дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије" до 

12 часова тог дана. 

 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, по 

истеку рока за подношење понуда,  52 (педесетдва) дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Србије"   у  13:00 часова, у објекту Града Ниша у ул. Генерала Милојка 
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Лешјанина 39, (први спрат). 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда дужни су да поднесу овлашћење 

да могу да предузимају све радње у поступку јавног отварања понуда и исто је пожељно предати 

Комисији непосредно пре отварања понуда.  

 

Рок за доношење одлуке: На основу Извештаја о стручној оцени понуда, Одлуку о избору 

приватног партнера, односно о обустави поступка предметне јавне набавке, наручилац ће донети у 

оквирном року од  30 (тридесет) дана од дана отварања понуда. 

 

Лица за контакт:  Дејан Благојевић, из Канцеларије за локални економски развој и пројекте сваког 

радног дана (од понедељка до петка) у периоду од 08:00 до 15:00 часова на e-mail: 

jpp.gradsko.osvetljenje.nis@gu.ni.rs  . 
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