Јавни конкурс за избор корисника места за оглашавање
Град Ниш
- Комисија за спровођење јавног конкурса Комисија за спровођење јавног конкурса Града Ниша, образована Решењем
Градоначелника града Ниша (“Сл. лист града Ниша”, бр. 66/2014), на основу Одлуке о
оглашавању на територији града Ниша(“Сл. лист града Ниша”, бр. 102/2013), Плана
места за постављање објеката за оглашавање на јавној површини, Правилника о типу,
величини, условима и поступку за постављање објеката и средстава за оглашавање на
територији града Ниша (“Сл. лист града Ниша”, бр. 72/2014) и Правилника о избору
корисника места за оглашавање (“Сл. лист града Ниша”, бр. 53/2014, 73/2014, 83/2014 и
85/2014 – испр.),
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ИЗБОР КОРИСНИКА МЕСТА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ
и упућује позив за подношење писаних пријава са почетним понудама, у поступку
јавног
конкурса са јавним надметањем
Оглашавају се слободна места за постављање објеката и средстава за оглашавање, и то:
Постављање посебних објеката за оглашавање на јавној површини по групама и по
градским зонама, укупно 4 пакета:
- пакет број један на 69 локација
- пакет број два на 69 локација,
- пакет број три на 69 локација,
- пакет број четири на 69 локација.
Места за постављање објеката, односно средстава за оглашавање по сваком пакету
ближе су дефинисана у конкурсној документацији.
Право да поднесе пријаву има домаће или страно правно лице или физичко лице под
условом да је:
1. регистрован за обављање делатности пружања услуге рекламе и пропаганде;
2. измирио доспеле обавезе према Граду Нишу по основу вршења делатности
оглашавања на територији града до дана објављивања конкурса;
3. доставио меницу за озбиљност учешћа на јавном конкурсу у висини од 10 %
најниже почетне понуде по пакету.
4. уплатио депозит за учешће на јавном конкурсу;
5. да располаже финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом,
што је све ближе дефинисано у конкурсној документацији.
Учесници подносе једну пријаву и почетну понуду за сваки пакет и могу конкурисати
за све пакете понаособ.
Актом подношења пријаве и почетне понуде учесник у потпуности прихвата све услове
и процедуре јавног конкурса са јавним надметањем, као и опште услове и обавезе
наведене у овом документу, Одлуци о оглашавању на територији града Ниша (“Сл. лист
града Ниша”, бр. 102/2013)
Плану места за постављање објеката за оглашавање на јавној површини, Правилнику о
типу, величини, условима и поступку за постављање објеката и средстава за
оглашавање на територији града Ниша (“Сл. лист града Ниша”, бр. 72/2014),

Правилнику о избору корисника места за оглашавање (“Сл. лист града Ниша”, бр.
53/2014, 73/2014, 83/2014 и 85/2014 – испр.)
Депозит у износу од 500.000,00 динара се уплаћује на рачун јавних прихода под
називом: Управа за финансије-рачун депозита , број: 840-564804-15 са позивом на број
по моделу 97 87-521 и сврхом уплате: депозит за учешће на јавном конкурсу за избор
корисника места за оглашавање на територији Града Ниша.
Пријава се подноси на обрасцу из конкурсне документације под редним бројем пакета.
Испуњеност услова за пријављивање учесник доказује достављеним оригиналним
документима или овереним копијама.
Конкурсна документација, може се преузети од дана објављивања јавног огласа,
најкасније до истека рока за подношење пријава, на следећој адреси: Управа за
планирање и изградњу – ул Генерала Транијеа број 10 , 18000 Ниш (_____спрат,
_____), или се може преузети са сајта Града Ниша на веб адреси http://www.ni.rs/
Пријава мора да садржи сву тражену документацију и попуњене обрасце тражене
конкурсном документацијом.
Пријаву на обрасцима, моделу уговора и тражену комплетну документацију за
испуњавање услова у складу са конкурсном документацијом, а састављену према датом
упутству, потребно је поднети у пластичној фасцикли са механизмом у запечаћеном
омоту са назнаком “Пријава по јавном конкурсу за избор корисника места за
оглашавање – НЕ ОТВАРАТИ, евиденциони број јавног конкурса 782/2015-06, ЗА
РЕДНИ БРОЈ ПАКЕТА _______ (број један, број два, број три, број четири)“, на адресу:
Град Ниш, Управа за планирање и изградњу Града Ниша, ул. Генерала Транијеа број
11а , 18000 Ниш.
Омот на предњој страни треба да има заводни број подносиоца пријаве, а на полеђини
треба навести назив подносиоца пријаве, седиште, особу за контакт, број телефона и
оверити печатом подносиоца пријаве.
Запечаћени омот треба да садржи две запечаћене коверте и то:
1. Запечаћена коверта са назнаком: “ПРИЈАВА - ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАДМЕТАЊА - НЕ ОТВАРАТИ“.
2. Запечаћена коверта са назнаком: “ПОЧЕТНА ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ'
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну на адресу Наручиоца - најкасније
до 30.јуна 2015. године до 12,00 часова по локалном времену, без обзира на начин
достављања.
Пријаве се могу поднети лично, а ако се шаљу мора се предвидети потребно време да
понуда стигне до наведеног дана и часа у Писарницу.
Јавно отварање пријава ће се обавити 30.јуна 2015. године, у 14,00 часова, у Градској
кући, улица 7. јули бр. 2.
Представници подносиоца пријава подносе пуномоћје за учешће на отварању пријава,
непосредно пре отпочињања рада комисије, председнику комисије. Достављено
пуномоћје мора обавезно да има свој број, датум, потпис одговорног лица, печат
понуђача и назнаку за који редни број пакета се пуномоћје односи.

Уколико дође до промене термина или места отварања пријава, понуђачи ће бити
благовремено обавештени писаним путем.
Јавно надметање благовремених и исправних подносиоца пријава одржаће се
02.07.2015. године, у 12,00 часова у Градској кући, улица 7. јули бр. 2.
Вредновање, односно рангирање благовремених и исправних пријава, пре и у току
јавног надметања, биће извршено на основу следећег критеријума:
Највиша понуђене почетне (излицитиране) накнаде по пакету
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем пријаве, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење пријава. Тражење додатних информација или појашњења
телефоном није дозвољено.
Почетна висина накнаде је:
- за пакет број један 48.024.000,00 динара;
- за пакет број два 41.064.000,00 динара
- за пакет број три 42.108.000,00 динара
- за пакет број четири 47.328.000,00 динара.
Корак увећања цене је 2% од најниже почетне понуде за тај пакет.Правила лицитације
која је донела Комисија на седници одржаној 4.јуна 2015.године саставни су део
конкурсне документације.
Пријаве које садрже почетну понуду са мањим износом накнаде неће се разматрати.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Учесници поступка, чије су пријаве благовремене и комплетне, учествују у даљем
поступку јавног надметања.
Уговор се закључује на период од 10 година.
Учесници поступка се неће посебно обавештавати о времену и месту јавног отварања
пријава.
На одлуку комисије учесник поступка може поднети приговор Градском већу Града
Ниша, у року од 8 дана од дана пријема обавештења о избору корисника.
Телефон за информације: 018/504-517 или 018/504-511
Контакт особа/е: Бранко Стефановић, адреса електронске поште:
branko.stefanovic@gu.ni.rs и Марија Аничић адреса електронске поште:
marija.anicic@gu.ni.rs, Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и
јавне набавке

