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 – „ПРИМА
ТИМ“ ДОО Охрид, наш број 09-435/1 од 10.07.2018 година, изјавена против
Решението за избор на најповолна понуда бр.УП1-37-7180 од 06.07.2018 година
донесено по Огласот за барање за прибирање на понуди бр.020/2018 за набавка
на услуги – процена на недвижен имот за потребите на Општина Куманово на
договорниот Општина Куманово, врз основа на член 220 став (1) алинеја 6 и став
(3) и (4) и член 228 став (2) и (7) од Законот за јавните набавки (Службен весник на
Република Македонија бр.27/2015, бр.78/2015, бр.192/2015, бр.27/2016,
бр.120/2016, бр.165/2017 и бр.83/2018), на 37-та Седница одржана на ден 01.08.2018
година го донесе следното:
РЕШЕНИЕ

1. Жалбата на жалителот „ПРИМА ТИМ“ ДОО Охрид изјавена против
Решението за избор на најповолна понуда бр.УП1-37-7180 од 06.07.2018 година
донесено по Огласот за барање за прибирање на понуди бр.020/2018 за набавка
на услуги – процена на недвижен имот за потребите на Општина Куманово на
договорниот Општина Куманово, СЕ УВАЖУВА.
2. СЕ ПОНИШТУВА постапката по Огласот за барање за прибирање на
понуди бр.020/2018 за набавка на услуги – процена на недвижен имот за
потребите на Општина Куманово на договорниот Општина Куманово.
3. Се задолжува договорниот орган да му ги надомести трошоците на
жалителот, во износ од 250,00 денари на име административна такса и износ од
6.150,00 денари на име надомест за водење на жалбена постапка, во рок од 15
дена од денот нa приемот на решението.
4. Договорниот
Догово рниот орган е должен да постапи по решението на Државната
комисија, во спротивно ќе се смета дека не е спроведена постапката за
доделување на договор за јавна набавка согласно со Законот за јавните набавки.
5 . Решението на Државната комисија за жалби по јавни набавки е
конечно.
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Образложение

Економскиот оператор „ПРИМА ТИМ“ ДОО Охрид изјавил жалба против
Решението за избор на најповолна понуда бр.УП1-37-7180 од 06.07.2018 година
донесено по Огласот за барање за прибирање на понуди бр.020/2018 за набавка
на услуги – процена на недвижен имот за потребите на Општина Куманово на
договорниот Општина Куманово, во која наведува дека договорниот орган
погрешно ја утврдил првичната најниска прифатлива цена и предлага жалбата
да се уважи и да се врати постапката во фаза на повторна евалуација на
понудите.
Во одговорот на жалбата бр.УП1-37-7180 од 20.07.2018 година, договорниот
орган наведува дека најповолниот понудувач го избрал врз основа на
критериумот најниска цена кој бил предвиден со тендерската документација.
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, како и останатата документација приложена во
предметот, при што врз основа на член 220 став (1) алинеја 6 од Законот за
јавните набавки најде:

Жалбата е дозволена, навремена и изјавена од овластен
подносител.

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 барање за прибирање на понуди
бр.020/2018 за набавка на услуги – процена на недвижен имот за потребите на
Општина Куманово, за што претходно било донесено Решение за јавна набавка
бр.УП1-37-7180 од 01.06.2018 година. Постапката била објавена на ЕСЈН на Бирото
за јавни набавки и во Службен весник на Р. Македонија. Набавката не била
делива, а договорниот орган во тендерската документација и огласот предвидел
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дека како критериум за избор ќе се користи критериумот најниска цена,
постапката ќе се спроведе во електронска форма и ќе заврши со спроведување
на електронска аукција. Од понудувачите било побарано да достават Изјава за
независна понуда и Изјава за сериозност на понудата.
До крајниот рок за поднесување на понудите 11.06.2018 година до 10:00
часот, пристигнале 10 (десет) понуди, за што бил составен Записник од
отворањето на понудите од 11.06.2018 година. Комисијата за јавни набавки на
договорниот орган извршила проверка на комплетноста и валидноста на
понудите, при што оценила дека сите понуди се прифатливи, по што истите
биле поканети на е-аукција која била закажана и одржана на 22.06.2018 година
од 10:30:00 до 11:00:00 часот. По завршувањето на е-аукцијата, врз основа на
електронски генерираните Извештаи за текот на е-аукцијата и Извештајот од
спроведена постапка бр.УП1-37-7180 од 05.07.2018 година, одговорното лице на
договорниот орган донел Решение за избор на најповолна понуда бр.УП1-37-7180
од 06.07.2018 година, со која како најповолен понудувач бил избран економскиот
оператор „БДО“ ДОО Скопје
Незадоволен од содржината на изготвената тендерска документација,
жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки изјави економскиот
оператор „ПРИМА ТИМ“ ДОО Охрид.
Постапувајќи по жалбата и жалбените наводи, Државната комисија го
утврди следното:
Жалителот наведува дека комисијата за јавни набавки на договорниот
орган, погрешно ја утврдила најниската почетната прифатлива цена (утврдена
согласно Правилникот за начинот на пресметување на наградата за извршена
работа и надоместокот за реално потребните трошоци за вршење на процена на
недвижен имот Службен Весник на Република Македонија бр.99 од 12.07.2013
година). Согласно Известувањето - покана за учество на електронска аукција
од 02.05.2018 година, утврдената најниска прифатлива почетна цена жалителот
укажува дека изнесува 527.200 денари. Ваквата минимална цена е погрешно
утврдена како најниска. Согласно важечките прописи во Република
Македонија, односно Правилникот за начинот на пресметување на наградата за
извршена работа и надоместокот за реално потребните трошоци за вршење на
процена на недвижен имот („Службен весник на Република Македонија“
бр.99/13), жалителот смета дека потребно е понудата да биде во согласност со
цитираниот Правилник. Висината на понудата за наградата за процена, за
секоја позиција одделно, не може да е пониска за повеќе од 20%, од висината на
износот пропишан со горенаведениот правилник, ниту по спроведена
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електронска аукција, во спротивно ќе биде оценета како неприфатлива и како
таква отфрлена. Доколку при спроведување на електронската аукција две или
повеќе понуди постигнат иста најниска цена, како најповолен ќе биде избран
понудувачот кој прв понудил најниската цена согласно член 16 став 3 од
Правилникот за начинот на користење на електронскиот систем за јавни
набавки (Службен весник на Република Македонија бр.18/14). Согласно
наведеното и аналитичките пресметки, жалителот истакнува дека секоја
понуда со цена под наведената требало да се отфрли како цена која не е во
согласност со Правилникот за начинот на пресметувања на наградата за
извршена работа и надоместокот за реално потребните трошоци за вршење на
процена на недвижен имот Службен весник бр. 99 од 12.07.2013 година).
Жалителот исто така наведува дека сторени биле важни пропусти во
евалуацијата на понудите и во образложението на решението за избор.
Комисијата на договорниот орган направила пропусти при начинот на
утврдување на најповолната законски дозволена цена, погрешно ја извршила и
евалуацијата и изборот на најповолен понудувач „БДО“ ДОО Скопје. Оттука,
жалителот наведува дека постои поднесена понуда (со точна понудена цена и
прво поднесена) од „Прима Тим“ ДОО Охрид и Државната комисија за жалби по
јавни набавки да ја уважи жалбата како основана, да ја поништи одлуката за
избор и да ја врати постапката на повторна евалуација и одлучување кај
договорниот орган.

Во одговорот на жалбата договорниот орган наведува дека жалителот
жалбата ја доставил само до Државната комисија за жалби по јавни набавки, но
не и до Општина Куманово, со што не ја запазил постапката за вложување на
жалба согласно со Законот за јавните набавки. При објава на тендерската
документација, договорниот орган како критериум за доделување на договор
наведува дека предвидел најниска цена, по кој се водела комисијата за јавни
набавки при евалуација на понудите. Договорниот орган истакнува дека не го
зел предвид Правилникот за начинот на пресметување на наградата за
извршена работа и надоместокот за реално потребните трошоци за вршење на
процена на недвижен имот од страна на Министерството за транспорт и врски.
Од тие причини, договорниот орган за најповолен понудувач го избрал
економскиот оператор „БДО“ ДОО Скопје.
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Државната комисија постапувајќи по жалбата и жалбените наводи ,како
и по службена должност согласно член 211 од Законот за јавните набавки утврди
дека жалбата е основана.
Основани се жалбените наводи на жалителот дека договорниот орган при
евалуацијата на понудите и донесувањето на оспореното Решение за избор на
најповолна понуда не постапил според важечките законски прописи.
Имено, договорниот орган не постапил според Правилникот за начинот
на пресметување на наградата за извршена работа и надоместокот за реално
потребните трошоци за вршење на процена на недвижен имот. Овој факт,
според наводите истакнати во одговорот на жалбата не е спорен ниту за
договорниот орган.
Државната комисија за жалби по јавни набавки утврди дека договорниот
орган задолжително требало да го има предвид наведениот Правилник за
начинот на пресметување на наградата за извршена работа и надоместокот за
реално потребните трошоци за вршење на процена на недвижен имот и при
евалуацијата на понудите и при донесувањето на оспореното решение.
Постапувајќи по службена должност согласно член 211 од Законот за
јавните набавки, Државната комисија за жалби по јавни набавки утврди дека
договорниот орган никаде во тендерската документација не предвидел дека
економските оператори при формирање на цените мора да се придржуваат до
наведениот Правилник, што не е во согласност со член 32 став 1 од Законот за
јавните набавки.
Согласно член 32 став 1 од Законот за јавните набавки: „(1) Договорниот
орган е должен во тендерската документација да ги наведе барањата, условите,
критериумите и други неопходни информации, со цел да му обезбеди на
економскиот оператор целосни, точни и прецизни информации во врска со
начинот на спроведување на постапката за доделување на договор за јавна
набавка.“
Исто така, Државната комисија за жалби по јавни набавки утврди дека во
оспореното Решение за избор на најповолна понуда бр.УП1-37-7180 од 06.07.2018
година не е наведена правната поука од страна на договорниот орган.
Оспореното решение и Известувањето не се согласно член 167 и 168 од Законот
за јавните набавки.
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Во врска со член 167 од Законот за јавните набавки: „(1) Договорниот орган,
во зависност од постапката која се користи за доделување на договорот за јавна
набавка, писмено ги известува кандидатите, односно понудувачите за одлуките
во врска со извршената претквалификација, доделувањето на договорот за
јавна набавка, склучувањето на рамковната спогодба или поништувањето на
постапката за доделување на договорот. Известувањето се доставува во рок од
три дена од донесувањето на соодветната одлука. (2) Во прилог на
известувањето се доставува и примерок од соодветната одлука. (3)
Известувањето од ставот (1) на овој член се испраќа во писмена форма. (4)
Формата и содржината на известувањето од ставот (1) на овој член ги пропишува
министерот за финансии.“
Согласно со член 168 од Законот за јавните набавки: „Во зависност од
постапката за доделување на договор за јавна набавка, во известувањето од
членот 167 став (1) на овој закон договорниот орган е должен да го извести
понудувачот или понудувачите чија понуда е избрана за најповолна, како и
кандидатите или понудувачите што биле одбиени или оние чија понуда не била
избрана за најповолна, за причините за донесување на одлуката, и тоа секој:неизбран кандидат за причините за отфрлање на неговата пријава за учество,понудувач чија понуда е отфрлена за причините за отфрлање на неговата
понуда, со детално образложение зошто понудата е неприфатлива и-понудувач
кој поднел прифатлива понуда која не била избрана за најповолна, за името на
избраниот понудувач или понудувачи и причините за изборот.“.
Согласно со член 210 став 1 алинеја 3 од Законот за јавните набавки:
„Битни повреди на законот во постапките за доделување на договор за јавна
набавка се, ако: - тендерската документација на постапката за доделување на
договор за јавна набавка не е во согласност со овој закон и довела или можела
да доведе до дискриминација на економските оператори или ограничување на
пазарната конкуренција“.
Поради сторена битна повреда на законот во постапката за доделување
на договор за јавна набавка предвидена во член 210 став 1 алинеја 3 од Законот
за јавните набавки, која со никакво дополнително постапување договорниот
орган не може да ја исправи, Државната комисија за жалби по јавни набавки
одлучи да го поништи оспореното решение како и целокупната постапка по оваа
јавна набавка.
Со оглед на фактот што жалителот успеал во постапката, трошоците на
постапката за правна заштита ќе му бидат надоместени, согласно со член 228
став (2) и (7) од Законот за јавните набавки.
6/7

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.09-435/6
01.08.2018 год.
Скопје
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Маја Малахова

Доставено до:
- Архива,
- Општина Куманово ул. „11ти Октомври“ бб Куманово
- „ПРИМА ТИМ“ ДОО Охрид бул. „Туристичка“ бр.50/4 локал 7 Охрид
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