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:

ЗАКЛУЧОК
за исправка на Заклучок бр.
бр .0 9-202/
02 / 5 од 2 8 .0 3 .2018
.2018 година

1. СЕ ВРШИ исправка на Заклучок бр.09-202/5 од 28.03.2018 година со
тоа што на страна 1, точка 2 од изреката (диспозитивот) текстот: „2.
2. СЕ
ЗАДОЛЖУВА договорниот орган на жалителот да му ги надомести
трошоците на жалбената постапка во висина од 250,00 денари на име
административна такса и надомест за водење на постапка во висина од 6.150,00
денари, во рок од 15 дена од денот на приемот на заклучокот.“
заклучокот. се менува и
ќе гласи:
„2. СЕ ЗАДОЛЖУВА договорниот орган на жалителот да му ги
надомести трошоците на жалбената постапка во висина од 250,00 денари на
име административна такса, надомест за водење на постапка во висина од
6.150,00 денари и адвокатски трошоци во висина од 9.750,00 денари, во рок од
15 дена од денот на приемот на заклучокот.
закл учокот.“.
учокот.
2. Во останатиот дел Заклучокот бр.09-202/5 од 28.03.2018 година
останува неизменет.
3. Овој Заклучок е составен дел на Заклучокот бр.09-202/5 од 28.03.2018
година.
Образложение

Државната комисија за жалби по јавни набавки постапувајќи по
жалбата на економскиот оператор „АСТИГ ТРЕЈД“ ДООЕЛ Битола, изјавена
преку полномошник – Адвокат Љупчо Кожовски од Битола, а против Одлуката
за избор на најповолна понуда бр.05-3/2018 од 12.02.2018 година донесена по
Огласот за барање за прибирање на понуди до 5.000 евра бр.03/2018 за набавка
на услуги – печатарски услуги на договорниот орган – ЈП Комуналец Неготино,
донесе Заклучок бр.09-202/5 од 28.03.2018 година, со кое ја запре постапката по
жалбата бидејќи договорниот орган согласно член 221 од Законот за јавните
набавки ја уважил истата и ја поништил постапката.
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По доставувањето на решението на странките во постапката, Државната
комисија за жалби по јавни набавки утврди дека е сторен пропуст при
изработката на истото односно договорниот орган е задолжен да ги надомести
само дел од трошоците а не и адвокатските трошоци за кои полномошникот
достави доказ за извршена уплата.
Предвид на изложеното се одлучи како во диспозитивот.

Бр.09-202/6
12.04.2018 год.
Скопје
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Маја Малахова
Доставено до:
- Архива;
- ЈП Комуналец Неготино, ул..Маршал Тито бр.49, Неготино
- Адвокат Љупчо Кожовски од Битола, ГДЦ Шехерезада, ламБ, лок.19, Битола
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