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 – „КАЗ
ГРУП“ ДОО – Скопје, наш број 09-416/1 од 29.06.2018 година изјавена против
содржината на тендерската документација, изготвена по Огласот за
доделување на договор за јавна набавка со Отворена постапка бр.38/2018,
рамковна спогодба со повеќе економски оператори за доделување на
поединечни договори за јавна набавка на работи - за реконструкција, доградба
и замена на водоводни цевки – според проекти, по втор пат, на договорниот
орган ЈП Водовод и канализација - Скопје, врз основа на член 220 став (1), алинеја
2 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 32-та Седница одржана на ден 04.07.2018 година го донесе следното:
РЕШЕНИЕ
1. Жалбата на жалителот „КАЗ ГРУП“ ДОО – Скопје, изјавена против
содржината на тендерската документација, изготвена по Огласот за
доделување на договор за јавна набавка со Отворена постапка бр.38/2018,
рамковна спогодба со повеќе економски оператори за доделување на
поединечни договори за јавна набавка на работи - за реконструкција, доградба
и замена на водоводни цевки – според проекти, по втор пат, на договорниот
орган ЈП Водовод и канализација - Скопје, СЕ ОТФРЛА КАКО
НЕДОЗВОЛЕНА.
НЕДОЗВОЛЕНА
2. Решението на Државната комисија за жалби по јавни набавки е
конечно.

Образложение
Економскиот оператор „КАЗ ГРУП“ ДОО – Скопје, изјавил жалба против
содржината на тендерската документација, изготвена по Огласот за
доделување на договор за јавна набавка со Отворена постапка бр.38/2018,
рамковна спогодба со повеќе економски оператори за доделување на
поединечни договори за јавна набавка на работи - за реконструкција, доградба
и замена на водоводни цевки – според проекти, по втор пат, на договорниот
орган ЈП Водовод и канализација - Скопје, поради повреда на постапката според
член 210 став 1 алинеја 3 и алинеја 10 од Законот за јавни набавки, а во врска со
член 2, член 3 точки 1, 10, 11, 24 и 25, член 32 став 1 и член 33 став 2 алинеја 1,
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односно не е постапено по напатствијата дадени со Решението на Државната
комисија за жалби по јавни набавки бр.09-349/9 од 13.06.2018 година.
Во одговорот на жалбата договорниот орган наведува дека поднесената
жалба е неоснована во целост и бара како таква да се одбие.
Државната комисија за жалби по јавни набавки, одржа седница, и при
разгледувањето и испитувањето на жалбата и образложението на жалбените
наводи, одговорот на жалбата доставен од страна на договорниот орган како и
на сите списи на предметот доставени како писмени докази, согласно член 220
став 1, алинеја 2, а во врска со член 216 став 2 алинеја 5 од Законот за јавните
набавки најде дека:

Жалбата е изјавена од овластен подносител.
Жалбата е недозволена.
Државната комисија за жалби по јавни набавки, разгледувајќи ја жалбата,
утврди дека истата е недозволена, од причина што жалителот навел дека
изјавува жалба против содржината на тендерската документација, изготвена по
Огласот за доделување на договор за јавна набавка со Отворена постапка
бр.38/2018, рамковна спогодба со повеќе економски оператори за доделување
на поединечни договори за јавна набавка на работи - за реконструкција,
доградба и замена на водоводни цевки – според проекти, по втор пат, на
договорниот орган ЈП Водовод и канализација – Скопје и техничката
спецификација. Имено, жалителот, жалбата ја изјавил до Државната комисија
за жалби по јавни набавки и договорниот орган на 29.06.2018 година, додека
јавното отворање на понудите е закажано з 12.07.2018 година. Со оглед на
наведеното, жалбата и жалбените наводи за содржината на тендерската
документација и техничката спецификација се изјавени предвреме односно
пред отворањето на понудите.
Согласно со член 216 став 2 алинеја 3 од Законот за јавните набавки:
,,Жалбата се изјавува во рок од осум дена односно три дена кај постапката со
барање за прибирање на понуди од денот на: - отворањето на понудите во однос
на дејствијата или пропуштањата за преземање дејствија поврзани со
тендерската документација, односно постапката за отворањето на понудите, “.
Согласно член 220 став (1) алинеја 2 од Законот за јавните набавки: „Во
постапката за правна заштита, Државната комисија може да ја отфрли жалбата
заради ненадлежност, недозволеност, неуреденост, ненавременост, поради тоа
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што е изјавена од неовластени лица и во случај на неисполнување на обврската
од членот 212 став 2 на овој закон“.
Од причини што Државната комисија утврди дека изјавената жалба е
недозволена, воопшто не се впушти во оценување на фактичката состојба и
примената на материјалното право.
Од сето погоре изложено, 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.09-416/6
04.07.2018 год.
Скопје
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Маја Малахова
Доставено до:
- Архива,
- „КАЗ ГРУП“ ДОО –Илинден, ул.„24“ бр.29, Илинден
- ЈП Водовод и канализација - Скопје, ул. „Лазар Личеноски“ бр. 9, Скопје
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