
ИЗМЕЊЕНА СТРАНА 4/45 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.404-1/142У-2019-28 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци о наручиоцу: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте, 

Матични број: 17620541, ПИБ: 100232752; 

Адреса: Генерала Милојка Лешјанина 39, 18000 Ниш. 

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

Предмет јавне набавке: пружања услуга управљања процесима успостављања и унапређења 

ГИС-а Града Ниша на пројекту „Унапређење географско информационог система града 

Ниша“, бр.404-1/142У-2019-28. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

     72266000-7 Услуге консултовања у вези са софтвером.  

Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале 

вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и 

другим актима којима се регулише предмет јавне набавке. 

Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о набавци 

услуга. 

Контакт особа: Дејан Благојевић, e-mail: Dejan.Blagojevic@gu.ni.rs из Канцеларије за локални 

економски развој и пројекте, сваког радног дана (од понедељка до петка) у периоду од 08:00 до 

15:00 часова. 

II    КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Врста критеријума за доделу уговора 

 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена 

цена“.  

Критеријум на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији 

када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 

 Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.  

 Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и исти рока важења понуде, 

Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће 

писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати 

извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају исту најнижу 

понуђену цену и исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити 

јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 

папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле 

ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен 

уговор. Наручилац ће сачинити и доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба.  

 

III    ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК  ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И 

УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

1. Опис пројекта  

Све већи број активности који су у надлежности локалне управе делимично или у 

потпуности се аутоматизује коришћењем информационе технологије. Многе од тих 

активности односе се на објекте и појаве који су просторно одређени. Поред тога, многе 

унутрашње организационе јединице Града Ниша... 
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