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

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Број и датум доношења одлуке:

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

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:

Интернет страница наручиоца:



Процењенa вредност јавне набавке:

Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :

Период важења уговора:

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:

Остале информације:
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	Text8: ЗЈН члан 36. Став 1. Тачка 2- Ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.Основ за примену преговарачког поступка без објављивањем позива за подношење понуда: Наручилац је лиценцирани корисник софтверског производа „Mерна платформа“ произвођача ТО-НЕТ за прикупљање података са коректора инсталираних на улазима/излазима са транспортног система ЈП „Србијагас“. ЈП „Србијагас“ је 2013. године покренуло јавну набавку за израду софтвера – „Мерне платформе” . Ради се о наменском софтверу који ишчитава тренутне и историјске податке са уређаја (коректора гаса) који су постављени на гасним станицама. Ти подаци су комерцијални и узимају се у обзир приликом фактурисања потрошње гаса. У јавној набавци је учествовало шест фирми, као најповољнија је оцењена фирма ТО-НЕТ из Новог Сада. Поменута фирма је испунила све обавезе које су биле предвиђене уговором.  Део уговора се односи и на гарантни рок од две године који предвиђа отклањање свих недостатака у софтверу. У фебруару 2017. године је истекао гарантни рок и ЈП „Србијагас“ је имао потребу за даљњим одржавањем софтвера “Мерна платформа”, што је реализовао Уговор о одржавању „Мерне платформе“ на годину дана, а на основу позитивног Мишљења Управе о основаности примене преговарачког поступка. Последњи уговор о одржавању „Мерне платформе“ закључен је 15.03.2019.године, на основу позитивног Мишљења Управе о основаности примене преговарачког поступка бр. 404-02-5237/18 од 21.12.2018. године и истиче у марту 2020. године. Тренутно се преко софтвера исчитава 82% коректора гаса, а у 2020. години је предвиђена даља уградња уређаја ради обезбеђивања дневних и сатних информација о испорученим количинама са што већег броја излаза са транспортног система, што је и обавеза ЈП „Србијагас“ као лиценцираног Оператора трансрпортног система , дефинисано чланом 5.7.2.3 Правила о раду транспортног система природног гаса ЈП „Србијагас“ (сл.гласник 74/13)Уграђени коректори на улазима/излазима гасоводног система нису унифицирани, већ су од различитих произвођача, те је неопходно софтвер прилагођавати њиховим специфичностима. Произвођач “Мерне платформе” је једини који у довољној мери познаје програмски код и поседује знање и искуство да обави модификације и надоградње на софтверу. Поред тога, свака интервенција „трећег лица“ на постојећој стабилној верзији софтвера аутоматски би значила  поништавање гаранција од стране  произвођача. У том случају постало би веома тешко ако не и немогуће утврдити одговорност и  надлежност за било какве евентуалне аномалије у раду система. „Мерна платформа“ је виталан део система и један је од најважнијих елемената за тачно и правовремено фактурисање и као таква заслужује да се одржава са посебном пажњом и уз максимално смањење ризика.Другим речима, услуга која је предмет јавне набавке не може се на адекватан начин извршити без употребе изворног кода програма „Мерна платформа“ ,  односно вршење услуге која је предмет јавне набавке ван коришћења изворног кода програма „Мерна платформа“ довело би до великог ризика и знатног повећања трошкова у случају аномалије у раду система.Процес спровођења активности у циљу реорганизовања ЈП „Србијагас“ Нови Сад почео је 2014.године. Транспортгас Србија доо Нови Сад је основано ради обављања делатности транспорта природног гаса и управљања транспортним системом природног гаса у складу са Законом о енергетици, те у вези са обављањем своје делатности, која је од општег интереса,  има потребу за коришћењем, одржавањем и даљим развојем овог софтвера.
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