ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
˝СУБОТИЧКА ТОПЛАНА˝
24000 Суботица
Сегедински пут бр. 22
СУБОТИЦА
www.toplanasubotica.co.rs
Број: 13-23/20 -10
Датум: 30.09.2020.
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда
бр. 23/20 ЈН
ОРН:65500000-очитавање бројила
1. Покреће се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може
извршити само одређени понуђач предвиђен у члану 36. став 1. тачка 2) Закона
о јавним набавкама (Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), за
закључење оквирног споразума ради набавке услугe - Очитавање делитеља
топлоте и обрада података бр.23/20 јн.
2. Назив и адреса Наручиоца: ЈКП"Суботичка топлана" Сегедински пут бр.22,
Суботица www.toplanasubotica.co.rs
3. Врста наручиоца : Јавно комунално предузеће
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Очитавање
делитеља топлоте и обрада података бр. 23/20
Очитавање делитеља трошкова 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"Суботичка топлана", као елеменат израде рачуна. ОРН: 65500000очитавање бројила.
5. Основ за примену преговарачког поступка: Члан 36.став.1.тачка 2):из разлога
повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само
одређени понуђач.
За предметну јавну набавку захтев за преговарачки поступак се подноси из
разлога што у једном броју корисника (око 2650), корисници услуге грејања имају
уређаје за расподелу трошкова топлотне енергије и то на два начина:мерењем
путем делитеља на сваком појединачном грејном телу или секундарних
калориметара. Очитавање потрошње се врши даљински са одговарајућом
опремом, а резултати очитавања се шаљу на обраду да би у адекватном
електронском формату били достављени ЈКП"Суботичка топлана" и били
елеменат израде рачуна.
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Када је реч о обради података елементи мерења су програмирани на такав начин
да обраду података може вршити искључиво произвођач опреме, а очитавање и
слање података заступник произвођача.
Преговарачки поступак без објављивања јавног позива и закључење уговора са
истим добављачем спроводи се јер би промена добављача подразумевала
немогућност очитавања и обраде података или инсталацију нових елемената
мерења утрошка топлотне енергије, што би 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).
6. Број и датум првобитно закљученог уговора: 7. Назив и адреса коме ће наручилац послати позив за подношење понуда:
„TECHNOMER DOO“ из Београда, ул. Тетовска бр.54.

ЈКП ˝Суботичка Топлана˝
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