
Измењена страница 18/69 конкурсне документације за јавну набавку бр. 404-

2/31У-2020-28 - пружања услуга израде пројектно техничких документација за 

пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски 

развој и пројекте за Партију 2. - Услуга израде пројектно-техничке документације 

за изградњу објекта мултифункционалног ЕХРО центра у Нишу 

Пре примене, у пројектно техничкој документацији, потребно да пројектант 

добије сагласност инвеститора за примену материјала или система. 

   14.  ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА 

Према Закону о заштити од пожара потребно је урадити елаборат заштите од 

пожара, главни пројекат заштите од пожара, пројекат стабилног система детекције и 

дојаве пожара, пројекат стабилног система за гашење водом – спринклер систем, 

пројекат принудног одимљавања, пројекат гашења гасом за сервер собу. 

  15.   ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 
Инвеститор задржава право захтевања исправаки достављених докумената 

уколико исти нису у складу с пројектним задатком.  Комплетна документација је 
власништво Инвеститора, укључујући све податке и подлоге прикупљене и/или израђене 
од стране Пружаоца услуга.  

1. Обилазак  локације и увид у постојећу пројектну документацију 

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће 

омогућити обилазак локације и увид у пројектну  документацију за предметну јавну 

набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси најкасније један дан пре 

намераваног обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи 

податке о лицима овлашћеним за обилазак локације. Због ситуације проузроковане 

пандемијом COVID-19, увид у пројектну  документацију се не може извршити лично већ 

се сва расположива документација која је основ за израду пројектнео техничке 

документације за изградњу објекта мултифункционалног ЕХРО центра у Нишу може 

наћи на сајту:  https://investnis.rs/aktuelnost/usluga-izrade-pr…po-centra-u-nisu/  

Заинтересована лица  достављају пријаве за обилазак локације на e-mail адресу 

Dejan.Blagojevic@gu.ni.rs, које морају бити примљене од стране Наручиоца најкасније  

два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека 

рока за пријем понуда.    

Лице за контакт: Дејан Благојевић, контакт телефон 018/504-691. 

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду  морају да изврше 

обилазак локације и увид у пројектну документацију,  што ће се евидентирати од стране 

Наручиоца.  

НАПОМЕНА: О извршеном обиласку локације и о извршеном увиду у 

постојећу пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о 

обиласку локације и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XI 

Конкурсне документације). 

IV  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

  Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке пружања услуга 

израде пројектно-техничке документације за изградњу објекта мултифункционалног 

ЕХРО центра у Нишу, ЈН брoj 404-2/31У-2020-28, објављен је дана 01.07.2020. године на 

порталу Управе за јавне набавке http://portal.ujn.gov.rs/ и званичноj интернет страници 

Града Ниша http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/.  

https://investnis.rs/aktuelnost/usluga-izrade-projektno-tehnicke-dokumentacije-za-izgradnju-objekta-multifunkcionalnog-expo-centra-u-nisu/
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