Development of master curricula for natural disasters
risk management in Western Balkan countries
(573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)

Број 6/00-58-057/17-102
06.04.2017. године
Предмет: Набавка oпреме, софтвера, литературе и метеоролошке станице за
потребе EРАСМУС+ пројекта бр. 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
„Development of master curricula for natural disasters risk management in the
Western Balkan countries” (NatRisk); ЈН број 1/2017
Сагласно одредби члана 63. став 3 Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), на тражење појашњења
односно додатне информације, достављамо следећи одговор:
Питање:
Обраћамо Вам се поводом недоумице коју имамо приликом састављања
понуде за Партију 4 - Набавка метеоролошке станице.
Пошто сте у тендеру тражили опрему одређеног произвођача и уз то
навели и шифре производа, занима нас да ли је могуће понудити опрему другог
произвођача (бољег квалитета од ове коју сте тражили).
Такође би хтели да Вас да подсетимо, да Закон о јавним набавкама, у
члану 10 каже да је наручилац у поступку обавезан да обезбеди што већу
конкуренцију,да не може онемогућавати било ког понуђача да учествује у
поступку јавне набавке коришћењем дискриминаторских услова, техничких
спецификација и критеријума.
Такође и у члану 12 Начело једнакости понуђача, каже да је наручилац у
обавези да у свим фазама јавне набавке обезбеди једнак положај свим
понуђачима, што овде од старта није случај, јер немамо исту почетну позицију.
Коначно у члану 72 закон каже да наручилац у конкурсној документацији
не може да се позива на техничку спецификацију, робну ознаку одређеног
произвођача. Уколико то ради, мора да буде испраћено са речима или
одговарајућа. Из овога произилази да није дозвољено наводити тачан назив
произвођача, шифре производа, као ни опрему која одговара само једном
произвођачу.
Сматрамо да је ово био Ваш превид и очекујемо да омогућите свима да
учествују под једнаким условима у поступку јавне набавке, па нека победи
најбољи.
Одговор:
У члану 7. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС"
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) прописано је да се одредбе Закона о јавним
набавкама не примењују на набавке за које важе другачија правила а које се
спроводе по основу међународног споразума.

У складу са наведеним чланом Закона о јавним набавкама, Управа за
јавне набавке Републике Србије доставила је Националној ТЕМПУС фондацији –
ТЕМПУС канцеларији Мишљење, у вези са набавкама које се спроводе у оквиру
Тempus и Erasmus Mundus пројеката. С обзиром да се ради о пројектима,
односно програмима, који се спроводе по финансијском споразуму
међународног карактера, потписаном од стране Владе Републике Србије
(Финансијски споразум о учешћу у програмима Тempus, Erasmus Mundus i Youth
in Action који се финансирају из ИПА - Инструмената приступне помоћи) на
основу Закона о потврђивању Оквирног споразума о правилима за сарадњу
која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у
оквиру спровођења помоћи према правилима ИПА ("Сл. гласник РС Међународни уговори" бр. 124/07), Управа за јавне набавке Републике Србије
заузела је став да не постоји обавеза примене одредаба Закона о јавним
набавкама уколико се ради о набавкама које се спроводе у оквиру наведених
пројеката и уколико су уговорена другачија правила набавке од оних
прописаних Законом о јавним набавкама, а која су прописана правилима
Агенције Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).
Имајући у виду да је пројекат Ерасмус+ „NatRisk“ пројекат који је се
спроводи по финансијском споразуму међународног карактера Универзитет у
Нишу је поштујући начела ефикасности, економичности, транспарентности
покренуо поступак јавне набавке опреме, софтвера и метеоролошке станице
без намере да даје предности ни једном од понуђача али са друге стране
поштујући Упутство за спровођење набавки у оквиру Тempus и Erasmus Mundus
пројеката.
Једини разлог навођења опреме конкретног произвођача је у томе што је
за потребе пројекта Ерасмус+ „NatRisk“ потребно набавити метеоролошку
станицу одређених карактеристика и није могуће мењати ова правила.
С поштовањем,

Комисија за јавну набавку
број 1/2017

