ДОПУНА ИСЦЈН И ИНСТРУКЦИЈА ЗА КОРИШЋЕЊЕ

Ради унапређења техничке спецификације добара и услуга УЗЗПРО је извршила
допуну Информационог система централизованих јавних набавки
Током петогодишње праксе спровођења поступака централизованих јавних
набавки уочено је да се указује потреба и за набавком добара/услуга који нису
предвиђени и описани техничком спецификацијом.
Пример: Јавна набавка тонера. Предмет јавне набавке је обликован по партијама.
Свака партија садржи техничку спецификацију (тип и модел) тонера који су потребни за
штамапче које у тренутку попуњавања апликативног софтвера поседују наручиоци. У
апликативни софтвер наручиоци уносе податке у јулу и августу месецу текуће године.
Поступак јавне набавке се спроводи наредне године и закључује се оквирни споразум на
период од две године.
Дешава се да током реализације оквирног споразума тонера наручиоци набаве
нове штампаче за које су потребни тонери који нису наведени у оквирном споразуму.
Да би се премостио временски вакуум везан за период који је потребан за
спровођење нове набавке као и уопштено задовољила потреба за набавком
добара/услуга који нису предвиђени и конкретно описани у спецификацији, Управа за
заједничке послове предлаже да се остави могућност да се код сваке набавне категорије
добара/услуга формира колона која носи назив „Неспецифицирана добра/услуге“.
Наручиоци би приликом попуњавања апликативног софтвера, уколико би
проценили потребу, у наведену колону уписивали номинални износ који не прелази 5%
од процењене вредности набавке/партије а који је урачунат у укупну процењену
вредност наведене набавке/партије.
Приликом закључења појединачног уговора наручиоци би колону
„Неспецифицирана добра/услуге“ преузели у уговор и користили је у складу са својим
потребама и периодом примене уговора односно до утрошка финансијских средстава.
Укупан износ у висини од 5% од процењене вредности набавке/партије
наручиоци би могли да распореде по уговорима које планирају да закључе на начин који
њима одговара.
Уколико опредељени износ финансијских средстава обезбеђен за
неспецифицирана добра/услуге не би био потрошен током важења уговора, наручиоци
би имали могућност да наведена средства потроше на добра/услуге која су одређена у
техничкој спецификацији уговора.
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