На основу члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15), ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као наручилац, у поступку поступку
конкурс за дизајн за јавну набавку услуга - израда идејног уметничког, скулпторског,
архитектонско-урбанистичког решења споменика ослободиоцима града Ниша 1944. године у парку
на Синђелићевом тргу у Нишу (одлука о покретању поступка бр. 03-8446 од 22.10.2015. године), ЈН
бр. 1.2.6, одговара на питања заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне документације:
Питање број 1:
Молимо Вас да ми пошаљете, ако је могуће, подлоге трга у dwg формату или да ми дате
упутство како их могу добити.
Одговор на питање број 1.
По захтеву сваког заинтересованог лица подлоге трга у dwg формату доставићемо путем
електронске поште.
Потребно је да се заинтересована лица обрате Дирекцији на е-mail адресу: nabavke@dign.rs
Питање број 2:
- Да ли скулптура конкурсног решења може да пређе више од 60цм, на пример 75цм?
- Да ли осим бела у гипсу скултура модела може да буде бела у алуминијуму, прохрому или
чак од бронзе?
- Да ли прописи конкурса дозвољавају да конкуришем са скулптуром која је већ била на
конкурсу са истом тематиком чак је једна од награђених али није дошло до извођења? Ова
скулптура ће бити делимично измењена и допуњена садржајем.
Узгред замолио бих вас да ми проследите на мој e-mail документацију за конкурс.
Одговор на питање број 2.
Наручилац остаје при датим условима за конкурс.
Дајемо следеће одговоре:
- Висина скулптуре конкурсног решења не може да буде виша од 60цм.
- Израда скулптуре у гипсу је дата као једино решење, ради што објективнијег сагледавања
свих понуђених решења.
- Дозвољено је конкурисање са свим скулптурама које испуњавају конкурсне услове, без
обзира да ли је некада излагана или награђивана.
Документација за конкурс може се преузети бесплатно са Портала јавних набавки, на
следећем линку:
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=878324&idp=878302&vz=2
Питање број 3:
Колико кошта преузимање конкурсног материјала?
Одговор на питање број 3.
Документација за конкурс може се преузети бесплатно са Портала јавних набавки, на
следећем линку:
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=878324&idp=878302&vz=2

