ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

ЈКП "Топлана-Шабац"

Адреса наручиоца:

Ђуре Јакшића 1
15 000 Шабац

Интернет страница наручиоца: www.toplanasabac.rs
Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Број и датум доношења одлуке: 01-834/16 од 08.06.2016
Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Услуга очитавања делитеља
ОРН: 72310000 - услуге обраде података

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Члан 36. став. тачка 2): из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само
одређени понуђач
Преговарачки поступак се je проведен из разлога што у једном броју корисника (око 600), услуге грејања имају
индивидуално мерење утрошка топлотне енергије и то на два начина: мерењем путем турбинских мерила или
делитеља на сваком појединачном грејном телу. Очитавање потрошње се врши даљински са одговарајућом
опремом, а резултати очитавања се шаљу на обраду да би у адекватном електронском формату били достављени
ЈКП „Топлана Шабац“ и били елеменат израде рачуна. Елементи мерења су програмирани на такав начин да обраду
података може вршити искључиво произвођач опреме, а очитавање и слање података заступник произвођача.
Процедура преговарачког поступка без објављивања јавног позива је покренута на основу позитног мишљења
Управе за јавне набавке бр. 404-02-64/16 од 07.04.2016. ради закључења уговора са истим добављачем, јер би
промена добављача подразумевала немогућност очитавања и обраде података или инсталацију нових елемената
мерења утрошка топлотне енергије, што било економски неоправдано и непотребан нов трошак везан за измену
елемената мерења за наведени број корисника услуге грејања, који имају могућност плаћања испручене топлотне
енергије по индивидуалној потрошњи (могућност уштеде и смањења потрошње топлотне енергије).

Процењенa вредност јавне набавке:

600.000,00

Број примљених понуда:

1

- Највиша

703.080,00 без ПДВ

- Најнижа

703.080,00 без ПДВ

- Највиша

703.080,00 без ПДВ

- Најнижа

703.080,00 без ПДВ

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Набавка услуге се неће вршити са подизвођачем.

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
Подаци о понуђачу:
назив :„Technomer“ д.о.о., Београд; адреса: Тетовска 54 , Београд, 11000; тел.015/655 7708
ПИБ: 104075980; матични број: 20082780; шифра делатности: 4690.
Подаци о понуди:
Понуда заведена 03.06.2016 у 11.47 часова под бр.868.
Током поступка преговарања није дошло до промене цене за предметну услугу.

Период важења уговора:

једну годину, оквирно 15.06.2016. до
15.06.2017. год.

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
Против Одлуке заинтересовано лице може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од објављивања Одлуке
на Потралу јавних набавки. (чл. 149. ст.6. ЗНЈ).
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 4) повреде прописа којима се уређује поступак
јавне набавке; 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; (начин упплате и
докази детаљно на стр. 25,26 конкурсне документације) 7) потпис подносиоца

Остале информације:
Вредност понуде превазилази процењену вредност, а наручилац је на основу на члана 107. став 4. прихватио
понуду „Tehnomer“ д.о.о. Београд обзиром да је јединична цена дата у динарима једнака цени по претходном
уговору и упоредиво је тржишна цена за ову врсту услуге.
На основу члана 107. став 5. након доношења одлуке о додели уговора комисија за ЈН 1.2.7/16 ће доставити
Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији образложен извештај.
До повећања вредности ЈН је дошло из разлога неочекиваног увећања броја инсталираних елемената мерења
утрошка топлотне енергије у односу на период израде палана набавке.

