Државната комисија за жалби по јавни набавки во состав: Маја Малахова
– претседател, м-р Мишо Василевски– заменик претседател, Елита Шуки –
член, Сузана Раваноска - член и Томо Томовски – член, врз основа на член 200
од Законот за јавните набавки, одлучувајќи по жалбата на жалителот
„АЛКАЛОИД КОНС“ ДООЕЛ – Скопје, наш број 08-468/1 од 23.07.2018 година
изјавена против Одлуката за избор на најповолна понуда бр.0507/333 од
16.07.2018 година, донесена по Огласот за доделување на договор за јавна
набавка со отворена постапка бр.09/2018 за набавка на стоки – кеси за земање
на крв со отстапување на користење на опрема за преработка на крвта и крвните
компоненти на договорниот орган ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на
Република Македонија - Скопје, врз основа на член 220 став (1) алинеја 4 и став 3
и 4 а во врска со член 211 и член 228 став (2) и (6) од Законот за јавните набавки од
Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија
бр.27/2015, бр.78/2015, 192/2015, бр.27/2016, бр.120/2016, бр.165/2017 и бр.83/2018),
на 37та Седница одржана на ден 01.08.2018 година го донесе следното:

РЕШЕНИЕ
1. Жалбата на жалителот „АЛКАЛОИД КОНС“ ДООЕЛ – Скопје изјавена
против Одлуката за избор на најповолна понуда бр.0507/333 од 16.07.2018 година,
донесена по Огласот за доделување на договор за јавна набавка со отворена
постапка бр.09/2018 за набавка на стоки – кеси за земање на крв со отстапување
на користење на опрема за преработка на крвта и крвните компоненти на
договорниот орган ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република
Македонија - Скопје, ДЕЛУМНО СЕ УВАЖУВА.
2 . СЕ УКИНУВА Одлуката за избор на најповолна понуда бр.0507/333 од
16.07.2018 година, донесена по Огласот за доделување на договор за јавна
набавка со отворена постапка бр.09/2018 за набавка на стоки – кеси за земање
на крв со отстапување на користење на опрема за преработка на крвта и крвните
компоненти на договорниот орган ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на
Република Македонија – Скопје и предметот се враќа на повторно
постапување и одлучување.
3. Секоја страна да ги намири своите трошоци.
4. Договорниот орган е должен да постапи по решението на Државната
комисија за жалби по јавни набавки, во спротивно ќе се смета дека не е
спроведена постапката за доделување на договор за јавна набавка согласно со
Законот за јавните набавки.
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5 . Решението на Државната комисија за жалби по јавни набавки е
конечно.

Образложение
Економскиот оператор „АЛКАЛОИД КОНС“ ДООЕЛ – Скопје, изјавил
жалба против Одлуката за избор на најповолна понуда бр.0507/333 од 16.07.2018
година, донесена по Огласот за доделување на договор за јавна набавка со
отворена постапка бр.09/2018 за набавка на стоки – кеси за земање на крв со
отстапување на користење на опрема за преработка на крвта и крвните
компоненти на договорниот орган ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на
Република Македонија - Скопје, бидејќи смета дека договорниот орган сторил
битни повреди при евалуација на понудите и предлага жалбата да се уважи, а да
се врати постапката во фаза на повторна евалуација.
Во одговорот на жалбата бр.0507/365 од 27.07.2018 година договорниот
орган наведува дека жалбата е неоснована и предлага истата да биде одбиена.
Државната комисија за жалби по јавни набавки во текот на жалбената
постапка ги изведе писмените докази и тоа: жалбата, одговорот на жалбата,
одлуката за јавна набавка, огласот, тендерската документација, записникот од
отворањето на понудите, понудите на понудувачите, извештајот за спроведена
постапка, Одлуката за избор на најповолна понуда, како и останатата
документација приложена во предметот, при што врз основа на член 220 став (1)
алинеја 4 од Законот за јавните набавки најде:

Жалбата е дозволена,
подносител.

навремена

и

изјавена од овластен

Жалбата е основана.
Од увидот во доставените списи на предметот и испитувајќи ги
жалбените наводи, Државната комисија за жалби по јавни набавки ја утврди
следната фактичка состојба:
Договорниот орган објавил Оглас за доделување на договор за јавна
набавка со отворена постапка бр.09/2018 за набавка на стоки – кеси за земање
на крв со отстапување на користење на опрема за преработка на крвта и
крвните компоненти, за што претходно донел Одлука за јавна набавка
бр.0507/124 од 14.03.2018 година и Измена на Одлуката за јавна набавка
2/8

бр.0507/124-2 од 18.04.2018 година. Со оглед на проценетата вредност на
набавката, договорниот орган спровел технички дијалог за што бил изготвен
Записник бр.0507/159 од 21.03.2018 година. Огласот бил објавен на ЕСЈН на
Бирото за јавни набавки, како и во Меѓународно гласило на Европската унија и
во истиот како и во тендерската документација било предвидено дека
набавката не е делива, а како критериум за избор ќе се користи најниска цена,
постапката ќе се спроведе со користење на електронски средства преку ЕСЈН и
ќе заврши со спроведување на електронска аукција. Од понудувачите било
побарано да достават Изјава за независна понуда, Изјава за сериозност и
Гаранција за квалитетно извршување на договорот - 5.00 %.
До крајниот рок за поднесување на понудите 05.06.2018 година во 11:00
часот пристигнале вкупно 3 (три) понуди, и тоа: „АЛКАЛОИД КОНС“ ДООЕЛ –
Скопје, „Д-Р ПАНОВСКИ“ АД Скопје и „БИОТЕК“ ДОО Скопје за што бил
изготвен Записник од отворањето на понудите бр.0507/269 од 05.06.2018 година.
Комисијата за јавни набавки извршила проверка на пристигнатите понуди, при
што утврдила дека само понудата на „Д-Р ПАНОВСКИ“ АД Скопје е прифатлива
и ја повикала да поднесе конечна цена преку ЕСЈН на 20.07.2017 од 13:30:00 до
14:00:00 часот. Врз основа на Извештај од поднесување на конечна цена и
Извештајот од спроведената постапка бр.0507/330 од 16.07.2018 година,
одговорното лице на договорниот орган ја донел сега оспорената Одлука за
избор на најповолна понуда бр.0507/333 од 16.07.2018 година, со која како
најповолен бил избран економскиот оператор „Д-Р ПАНОВСКИ“ АД Скопје.
Незадоволен од Одлуката за избор на најповолна понуда бр.0507/333 од
16.07.2018 година, жалба до Државната комисија изјави економскиот оператор
„АЛКАЛОИД КОНС“ ДООЕЛ – Скопје.
Постапувајќи по жалбата и жалбените наводи, Државната комисија го
утврди следното:
Жалителот во жалбата наведува дека договорниот орган извршил
повреда на постапката која што резултирала со пропуст во однос на евалуација
на понудите на понудувачите согласно член 210 став 1 точка 6 од Законот за
јавните набавки. По доставување на Одлуката за избор на најповолна понуда,
жалителот истакнува дека во истата е наведено дека „АЛКАЛОИД КОНС“
ДООЕЛ – Скопје бил исклучен од понатамошна евалуација со образложение
дека не ги исполнува барањата во однос на опремата што треба да биде дадена
на користење без надомест. Поточно за ред бр. 1 - апарат за автоматско
сепарирање (одвојување) на крвните компоненти барано е да се достават 6
апарати, а понудени се 3 апарати со по 2 преси. Жалителот овој навод на
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договорниот орган во целост го отфрла. Имено, предмет на јавна набавка
согласно конкретниот оглас се кеси за земање крв со отстапување на користење
на опрема за преработка на крвта и крвните компоненти. Во техничката
спецификација, која е составен дел од тендерската документација биле
наведени минималните технички карактеристики на предметот на јавна
набавка кои требало да бидат запазени за два типа на кеси и два типа на апарати
кои економските оператори требало да ги отстапат на користење за период од 2
години. „АЛКАЛОИД КОНС“ ДООЕЛ – Скопје смета дека ги исполнува
минималните технички карактеристики за двата типа на кеси и апарати кои ги
нуди и смета дека договорниот орган направил пропуст во евалуацијата на
понудата. Апаратите кои ги понудил „АЛКАЛОИД КОНС“ ДООЕЛ – Скопје,
согласно реден број 1 од Техничката спецификација имале иста
функционалност и капацитет на работење, како бараните шест од страна на
договорниот орган, односно понудените три апарати со по две преси се двојни
апарати и имаат идентична функција како шест поединечни апарати како што
е и побарано во Техничката спецификација. Со оглед дека предметот на јавната
набавка по овој оглас се кеси за земање на крв со отстапување на опрема за
преработка на крвта и крвните компоненти, договорниот орган при
евалуацијата на понудите требал да ја земе предвид функционалноста на
апаратите, а не и нивната количина. Исто така, жалителот покрај горе
наведеното, смета дека договорниот орган извршил повреда на постапката со
тоа што за време на техничкиот дијалог, неговиот поставен предлог со кој било
побарано предметот на јавна набавка да биде делив на лотови, со цел
задоволување на законската регулатива и зголемување на можноста за
поголема конкуренција, не е уважен со образложение дека договорниот орган
сака да обезбеди унифицираност на опремата. Со ваквото образложение,
договорниот орган ја ограничил конкуренцијата за учество во постапката за
доделување на договор за јавна набавка, а со тоа и можноста за избор на
квалитетни кеси за земање крв и апарати за преработка на крвта и крвните
компоненти. Во таа смисла, жалителот тврди дека договорниот орган немал
право да ја исклучи неговата понуда од понатамошна евалуација, бидејќи
предмет на јавната набавка се кесите за земање крв и како такви треба да имаат
првенство при евалуацијата. Евалуацијата на понудените апарати за
исполнувањето на минималните технички карактеристики кои се отстапуваат
на користење, исто така е особено важна со цел избор на квалитетни и
функционални апарати, но не и пресудна за исклучување на понуди особено во
случај кога условот за функциналноста е исполнет. Договорниот орган со
нецелосно и погрешно толкување донел заклучок за неприфатлива понуда и
неосновано ја исклучил понудата на „АЛКАЛОИД КОНС“ ДООЕЛ – Скопје од
понатамошна евалуација, со што му оневозможил на жалителот да учествува на
електронска аукција. Во смисла на горенаведеното, „АЛКАЛОИД КОНС“ ДООЕЛ
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– Скопје предлага Државната комисија за жалби по јавни набавки да ја прифати
жалбата и да ја укине Одлуката за избор и воедно да му наложи на договорниот
орган да го врати предметот на повторна евалуација.
Во одговорот на жалбата договорниот орган наведува дека жалбата е
неоснована. Договорниот орган истакнува дека понудата на жалителот била
исклучена од евалуација бидејќи истата не ги исполнила барањата од
тендерската документација во однос на бројот на опремата што треба да биде
дадена на користење заедно со кесите за крв, поточно за реден број 1 - Апарат за
автоматско сепарирање (одвојување) на крвните компоненти, каде е барано да
се понудат 6 апарати, а во дадената понуда понудени се 3 апарати со по две
преси со што не беа исполнети барањата од тендерската документација
жалбата е неоснована. Во тендерската документација во делот на Техничка
спецификација каде се барало да со понудените кеси дека е потребно да се
отстапи на користење опрема за преработка на крвта и крвните компоненти за
период од 2 години, во колоната „Опис“ напишано е општото име на потребниот
апарат и побарани се минимални карактеристики на апаратите; во колоната
„Единица мерка“ е побарано парче, а во колоната „Количина“ е наведена бројката
на потребни апарати 6 (шест) што недвосмислено значи дека се потребни 6
парчиња на апарати. Со понудените кеси потребно е да се отстапи на користење
следнава опрема за преработка на крвта и крвните компоненти за и години,
Минимални технички карактеристики: 1.Апаратот за автоматско сепарирање
(одвојување) на крвните компоненти да е компатибилен со Тор&Тор и
Тор&Воttom конфигурациите на понудените кеси за земање на крв, 2. Да биде
погоден за сепарација на крв во крвни продукти; 3. Апаратот да работи како
независен и да има можност да се поврзе со дополнителен компјутер и софтвер
за мониторинг и менаџмент на податоци и задолжително да може да се
приклучи на постоечкиот трансфузиолошки софтвер е - ДЕЛФИН; 4.
Функциите за отворање и мешање да се потполно автоматски и контролирани
од соодветен софтвер; 5. Апаратот да поседува оптички сензори и регулатори
за проток за производство на чисти и високо квалитетни крвни продукти; 6. Да
има графички LCD дисплеј; 7. Да има параметри кои мора да бидат
мониторирани за време на работата: брзина, .сензор и позиција; 8. Да има
минимум 6 оптички сензори за детекција и одржување; 9. Да има минимум 2
дополнителни сензори наменети за потполно подесување на сензитивноста; 10.
Да има минимум 3 интегрирани ваги за одредување на масата на секоја крвна
компонента; 11. Да има минимум податоци кои треба да ги има за секоја
сепарација - сериски број. Опис на програмата. нето маса на секоја компонента
посебно вклучувајќи ја и полната крв, дата, време и времетраење на сепарација,
кодови за грешки, кодови од оператори, баркод, класификација на добиените
резултати; 12. Каталози или други документи со кои ќе се докажат барањата од
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минимум техничките карактеристики на понудениот апарат за автоматско
сепарирање со јасно обележани страници за секоја барана карактеристика од
техничката спецификација. Од погоре наведеното договорниот орган укажува
дека јасно и недвосмислено може да се види дека договорниот орган имал
потреба од 6 парчиња на апарати за непречена работа во процесот на обработка
и преработка на кесите со крв и крвни компоненти. Имено, во Законот за јавните
набавки јасно е наведено дека секоја понуда треба да се дефинира во количини
согласно единицата мерка за видот на стоките или услугите. Договорниот орган
смета дека јасно дефинирал минимални технички карактеристики, јасно
дефинирал единица мерка, како и количина. Наспроти наведеното, жалителот
доставил понуда со 3 парчиња на Апаратот за автоматско сепарирање
(одвојување) на крвните компоненти за кое вели дека се со две преси. Бројот на
преси не е исто што и број на апарати и бројот на преси не е предмет на постапка
за јавна набавка. Во техничката спецификација кај бараните минимални
карактеристики на апаратот никаде не е ограничен бројот на преси.
Договорниот орган смета дека жалителот е крајно несериозен понудувач.
Функцијата што ќе ја вршат овие апарати ќе ја вршат на 6 различни локации на
територија на Република Македонија каде што договорниот орган ја објавува
својата дејност. Токму затоа не е случајна одбрана количината на апаратите кои
биле јасно беа дефинирани. Од тие причини се побарани и токму шест апарати.
Договорниот орган напоменува дека Образецот на понуда е образец во кој не
смее да се менуваат веќе пополнетите содржини, а дозволено е да се
пополнуваат само полињата каде се бараат податоци за типот, видот, ознаките,
производителот цените и слично. Доколку биле понудени 6 апарати со по две
преси ќе беше сосема прифатлива понуда. Но тоа е веќе пропуст на
понудувачот. Впрочем, договорниот орган истакнува дека жалителот можел да
поднесе и жалба по Техничкиот дијалог или жалба во однос на објавената
тендерска документација доколку сметал дека е извршена неправда но тоа не
го направил. Договорниот орган, дополнително укажува дека во законски
предвидениот рок за жалба по Одлуката за избор за најповолна понуда број
0507/333 од 16.07.2018 год, на 19.07.2018 била доставена жалба од БИОТЕК Скопје,
која била разгледана и истата била прифатена за што се донела Одлука број
0507/354 од 23.07.2018 година со која била ставена вон сила одлуката за избор
согласно член 221 став 1 од Законот за јавните набавки. Истата договорниот
орган ја доставил до сите учесници во постапката како и до Државната комисија
за жалби по јавни набавки. Договорниот орган истакнува дека жалбата на
жалителот „АЛКАЛОИД КОНС“ Скопје била доставена по носењето на Одлуката
за ставање вон сила на Одлуката за избор број 0507/333 од 16.07.2018 која е
основа за оваа жалба. Согласно наведеното, договорниот орган смета дека
жалбата е неоснована.
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Државната комисија за жалби по јавни набавки постапувајќи по жалбата
и жалбените наводи, одговорот на жалба како и постапувајќи по службена
должност утврди дека жалбата делумно се уважува, односно жалбените наводи
се неосновани, а жалбеното барање е основано.
Државната комисија за жалби по јавни набавки утврди дека договорниот
орган правилно постапил кога го елиминирал жалителот како понудувач со
неприфатлива понуда и од тие причини Државната комисија за жалби по јавни
набавки смета дека жалбените наводи на жалителот се неосновани. Имено, во
тендерската документација во однос на бројот на опремата што треба да биде
дадена на користење заедно со кесите за крв, поточно за реден број 1 - Апарат за
автоматско сепарирање (одвојување) на крвните компоненти, каде е барано да
се понудат 6 апарати, жалителот понудил 3 апарати со по две преси нешто кое
не е барано во тендерската документација и поради што договорниот орган го
елиминирал жалителот како понудувач со неприфатлива понуда. Бидејќи
договорниот орган ја уважи жалбата на економскиот оператор – понудувачот
„БИОТЕК“ ДОО Скопје, Државната комисија за жалби по јавни набавки одлучи
жалбата на жалителот „АЛКАЛОИД КОНС“ ДООЕЛ – Скопје делумно да ја
уважи, одлуката за избор да ја укине и предметот да го врати на повторна
евалуација. Договорниот орган при спроведување на повторната евалуација,
жалителот „АЛКАЛОИД КОНС“ ДООЕЛ – Скопје да го елиминира како
понудувач со неприфатлива понуда, со сигурност да утврди прифатливост на
понудата на „БИОТЕК“ ДОО Скопје, па потоа прифатливите понудувачи да ги
покани на е-аукција и по истата да донесе правилна и законита одлука.
Согласно член 140 став 7 и 8 од Законот за јавните набавки: (7)
Неприфатливите понуди комисијата нема да ги евалуира; и (8) Евалуацијата на
понудите се врши исклучиво во согласност со критериумите наведени во
тендерската документација и објавени во огласот за доделување на договорот
за јавна набавка.“.
Согласно член 228 став 2 и 6 од Законот за јавните набавки: „ (2) Државната
комисија решава за трошоците на постапката на правна заштита, одредува кој
ги сноси трошоците, нивниот износ, на кого и во кој рок мора да се платат; и (6)
Во случај на делумно усвојување на жалбата Државната комисија може да
одлучи секоја страна да ги намири своите трошоци, трошоците за постапката на
правна заштита да ги подели на еднакви делови или пропорционално со
усвојување на жалбата.“.
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Од причини погоре изложени, се донесе Решение како во диспозитивот.
Упатство за правно средство: Согласно член 230 од Законот за јавните набавки и член 20 од Законот
за управните спорови, против ова решение незадоволната странка може да поднесе тужба до
Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 од денот на приемот на решението.

Бр.08-468/7
01.08.2018 год.
Скопје
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Маја Малахова
Доставено до:
- Архива,
- ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на РМ, бул. „Мајка Тереза“ бр.17, Скопје
- „АЛКАЛОИД КОНС“ ДООЕЛ Скопје бул. „Александар Македонски“ бр.12 Скопје
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