
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

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:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:
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	Text7: Чл.36 став1. тачка 2) ЗЈН и мишљење Управе за јавне набавке  бр.404-02-619/18У  поступку припреме за приватизацију Топионице и рафинације  бакра д.о.о Бор , део погона Термоелектрана који служи за грејање града  је издвојен  и уступљен СО Бор, док је други део  постао погон Енергана и остао је у саставу Топионице  и рафинације бакра д.о.о. Бор. СО Бор је 2002. године са уступљеним капиталом основала ЈКП „Топлана“ Бор, које се и даље налази у индустријском кругу  Топионице и рафинације  бакра д.о.о. Бор и за коју је технолошко – технички везано, обзиром да су до тада представљали  целину.  ЈКП „Топлана Бор је из средстава Немачке развојне банке (KFW) по програму „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији“ изградило Погон за припрему воде, у коме се користи индустријска вода чију испоруку врши погон Енергане из састава Топионице и рафинације бакра д.о.о. Бор. Реч је о већим количинама индустријске воде, у просеку око 200.000 m3 ,чија је испорука једино могућа путем  цевовода којима  су ЈКП „Топлана“ Бор и погон Енергане остали повезани и после издвајања. Такође, због честих пуцањана на топловоду,  која су последица старости мреже, неопходно је да се за  допуну мреже користи  ДЕК и ДЕМ ( декарбонизована и деминерализована) вода, у количини од око 28.000 m3 чију производњу и испоруку  путем  цевовода  такође врши погон Енергане . Набавка декарбонизоване, деминерализоване  и индустријске  воде спроводи се у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда   на основу чл.36 став1. тачка 2) ЗЈН због тога што је испорука и дистрибуција дек, дем и индустријске воде једино могућа путем цевовода  од стране погона Енегране Топионице и рафинације  Бакра Бор РТБ Бор групе  и нема других извора за снабдевање истих. Из тих разлога ће и позив за подношењње понуда бити упућен Рударско – Топионичарском  Басену Бор Група – Топионица и рафинација бакра Бор, д.о.о. погон Енергана , са седиштем у Бору ул. Ђорђа  Вајферта бр. 20;                                             
	Text8: Позив за подношење понуда ће бити упућен Рударско – Топионичарском  Басену Бор Група – Топионица и рафинација бакра Бор д.о.о. погон Енергана,  са седиштем у Бору,  ул. Ђорђа  Вајферта бр. 20;  
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