Врз основа на член 97 став 1 и 2 од Законот за општа управна постапка
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), Државната
комисијата за жалби по јавни набавки, вон седница го донесе следното:

РЕШЕНИЕ
за исправка на Решение бр.08бр.08 -32/7 од 24.01.2018 година

1. СЕ ВРШИ исправка на Решението бр.08-32/7 од 24.01.2018 година со тоа
што на страна 8, пасус 1, текстот: „Државната комисија постапувајќи по жалбата
и жалбените наводи, одговорот на жалбата како и по службена должност
согласно член 211 од Законот за јавните набавки, а врз основа на доказите
приложени во предметот од спроведената постапка за доделување договор за
јавна набавка, утврди дека жалбата е неоснована.“ се менува и ќе гласи:
„Државната комисија постапувајќи по жалбата и жалбените наводи,
одговорот на жалбата како и по службена должност согласно член 211 од
Законот за јавните набавки, а врз основа на доказите приложени во предметот
од спроведената постапка за доделување договор за јавна набавка, утврди дека
жалбата е основана.“.
2. Во останатиот дел Решението бр.08-32/7 од 24.01.2018 година останува
неизменето.
3. Ова Решение е составен дел на Решението бр.08-32/7 од 24.01.2018
година.
Образложение

Државната комисија за жалби по јавни набавки по поднесена жалба од
економскиот оператор „СПРИНТ СОЛУШНС“ ДООЕЛ Скопје, изјавена против
Одлуката за избор на најповолна понуда бр.05-168/1 од 05.01.2018 година,
донесена по Огласот со Барање за прибирање на понуди бр.32/2017 за набавка
на стоки – тонери, на договорниот орган Министерство за животна средина и
просторно планирање, донесе Решение бр.08-32/7 од 24.01.2018 година, со кое ја
уважи жалбата, ја укина Одлуката за избор на најповолна понуда бр.05-168/1 од
05.01.2018 година и предметот го врати на повторно постапување и одлучување.
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По доставување на решението на странките во постапката, Државната
комисија за жалби по јавни набавки утврди дека е сторен пропуст при
изработката на истото.
Предвид на изложеното се одлучи како во диспозитивот.

Бр.08-32/10
07.02.2018 год.
Скопје
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Маја Малахова
Доставено до:
- Архива,
- Адвокат Семра Ламче Хоџа, ул. „Ферид Мурати“ бр.30/5-1, Скопје
- Министерство за животна средина и просторно планирање, бул. „Гоце Делчев“ бб, Скопје
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