ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
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

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
Очитавање индивидуалне потрошње топлотне енергије једном броју корисника грејања се
врши даљински са одговарајућом опремом, а резултати очитавања се шаљу на обраду да би
у адекватном електронском формату били достављени ЈКП „Топлана Шабац“, као елеменат
израде рачуна.
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:
01-1260/17 од 10.09.2017.

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Члан 36. став 1. тачка 2): из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може
извршити само одређени понуђач.
Једном број корисника услуге грејања (око 800), који 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.
У претходном периоду ова услуга је била набавка на који се закон не примењује, а током
2017. је закључен уговор на основу преговарачког поступка спроведеног у складу са
мишљењем УЈН бр. 404-02-2806/18 од 11.07.2018. којим се потврђује основаност примене
преговарачког поступка без објављивања јавног позива.
Подаци који се обрађују преузимају и обрађују са елемената мерења су програмирани на
такав начин да обраду података може вршити искључиво произвођач опреме, а очитавање и
слање података заступник произвођача.
Промена добављача подразумевала би 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 испоручене топлотне енергије по
индивидуалној потрошњи (могућност уштеде и смањења потрошње топлотне енергије).
Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
„Tehnomer“ д.о.о., Тетовска 54, Београд 11000

Остале информације:

