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 Илинден, наш број 09-449/1 од 16.07.2018 година, изјавена против
тендерската документација изготвена по Огласот за доделување на договор за
јавна набавка со Отворена постапка – рамковна спогодба со повеќе економски
оператори бр.38/2018, за набавка на работи – реконструкција, доградба и замена
на водоводни цевки – по предмер по втор пат, на договорниот орган – ЈП
„Водовод и канализација“ - Скопје, врз основа на член 220 став (1) алинеја 3 и став
(3), член 228 став (2) од Законот за јавните набавки (Службен весник на
Република Македонија бр.27/2015 и бр.78/2015, 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 „КАЗ ГРУП“ ДОО Илинден изјавена против
тендерската документација изготвена по Огласот за доделување на договор за
јавна набавка со Отворена постапка – рамковна спогодба со повеќе економски
оператори бр.38/2018, за набавка на работи – реконструкција, доградба и замена
на водоводни цевки – по предмер по втор пат, на договорниот орган – ЈП
„Водовод и канализација“ - Скопје, СЕ ОДБИВА КАКО НЕОСНОВАНА.
2. Решението на Државната комисија за жалби по јавни набавки е
конечно.

Образложение
Жалителот „КАЗ ГРУП“ ДОО Илинден, изјавил жалба против
тендерската документација изготвена по Огласот за доделување на договор
за јавна набавка со Отворена постапка – рамковна спогодба со повеќе
економски оператори бр.38/2018, за набавка на работи – реконструкција,
доградба и замена на водоводни цевки – по предмер по втор пат, на
договорниот орган – ЈП Водовод и канализација - Скопје, бидејќи смета дека
договорниот орган изготвил тендерска документација која довела или
можела да доведе до ограничување на конкуренцијата, како и во однос на
дејствијата или пропуштањата за превземање на дејствија поврзани со
тендерската документација и предлага Државната комисија за жалби по
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јавни набавки да ја уважи жалбата, да ја поништи постапката, да му наложи
на договорниот орган да ја преработи техничката спецификација, како и да
го задолжи со трошоците на постапката.
По извршениот увид во документацијата во просториите на
Државната комисија жалителот достави дополнување на жалбата бр.03416/4 од 27.07.2018 година во кое наведува дека останува на барањата
наведени во жалбата.
Во писмениот одговор на жалбата бр.0507-73/16 од 19.07.2018 година,
договорниот орган наведува дека жалбените наводи се во целост неосновани
и предлага жалбата да се одбие како неоснована.
Државната комисија за жалби по јавни набавки во текот на жалбената
постапка ги изведе писмените докази и тоа: жалбата, дополнувањето на
жалбата, писмениот одговор на жалбата доставен од страна на договорниот
орган, одлуката за јавна набавка, огласот, тендерската документација,
објавата на огласот во службено гласило на ЕУ, записникот од техничкиот
дијалог, записникот од отворањето на понудите, извештајот од спроведена
постапка, одлуката за поништување на постапката, понудите на
понудувачите, како и останатата документација приложена во предметот,
при што врз основа на член 220 став (1) алинеја 3 од Законот за јавните
набавки најде:

Жалбата е дозволена, навремена и изјавена од овластен
подносител.
Жалбата е неоснована.
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 ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје, објавил Оглас
за доделување на договор за јавна набавка со Отворена постапка – рамковна
спогодба со повеќе економски оператори бр.38/2018, за набавка на работи –
реконструкција, доградба и замена на водоводни цевки – по предмер по втор
пат, за што претходно била донесена Одлука за јавна набавка бр.0507-119/1 од
22.06.2018 година. Постапката била објавена на ЕСЈН на Бирото за јавни набавки,
во Службен весник на Република Македонија и во Службено гласило на
Европската унија. Набавката не е делива, а договорниот орган во тендерската
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документација и огласот предвидел дека како критериум за избор ќе се користи
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, Изјава за сериозност како и 5% гаранција
за квалитетно извршување на договорот.

До крајниот рок за поднесување на понудите 12.07.2018 година во 12:00
часот пристигнале вкупно 12 (дванаесет) понуди за што бил изготвен Записник
од отворањето на понудите бр.0507-119/21 од 12.07.2018 година.

Незадоволен од содржината на тендерската документација, жалба до
Државната комисија за жалби по јавни набавки изјави економскиот оператор
„КАЗ ГРУП“ ДОО Илинден.

Постапувајќи по жалбата и жалбените наводи, Државната комисија го
утврди следното:
Жалителот во жалбата наведува дека е незадоволен од дел од
содржината на тендерската документација која се однесува на техничката
спецификација и тоа: А. Во врска со техничката спецификација за Огласот за
доделување на договор за јавна набавка бр.38/2018, имајќи ги во предвид член 2,
член 3 точка 12, член 33 став 2 алинеја 1, член 34, член 35, член 36 и член 210 став
1 алинеја 3 и алинеја 10, КАЗ ГРУП ДОО Илинден повторно укажува и потенцира
на неправилностите во техничката спецификација во делот на
„антикорозивната заштита да биде изведена со нанесување на високо
квалитетна заштита од корозија со епоксиден слој со минимална дебелина од
250μm во согласност со DIN 306777-2 или еквивалентно и DIN 3476(Р) или
еквивалентно според RAL регулативата RAL GZ-662 со приложување на GSK
сертификат за квалитет“. Имено во жалбената постапка против тендерската
документација и Огласот за доделување на договор за јавна набавка бр.19/2018,
Државната комисија за жалби по јавни набавки на ден 13.06.2018 година донесе
Решение бр.09-349/9, ја уважи жалбата на КАЗ ГРУП ДОО Илинден и ја поништи
тендерската документација и постапката по Огласот, а воедно во
образложението на страна 21 став 2 и 3, на страна 22 и на страна 23 став 1 и став
4, и дала напатствија за постапување на договорниот орган при евентуално
повторно спроведена постапка за јавна набавка. И покрај тоа што во оваа
жалбена постапка, како и во претходните жалбени постапки, економскиот
оператор многу детално образложил и со документација докажал на
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неправилностите во техничката спецификација во делот на „антикорозивната
заштита да биде изведена со нанесување на високо квалитетна заштита од
корозија со епоксиден слој со минимална дебелина од 250μm во согласност со
DIN 306777-2 или еквивалентно и DIN 347б(Р) или еквивалентно според RAL
регулативата RAL GZ-662 со приложување на GSK сертификат за квалитет“, a
воедно и многу прецизно елаборирал и докажал што всушност претставува
GSK, договорниот орган воопшто не се потрудил во тендерската документација
во Отворената постапка бр.38/2018 по втор пат, да ги примени одредбите од
Законот за јавните набавки, поточно договорниот орган во делот од тендерската
документација кој се однесува на техничката спецификација за антикорозивна
заштита нe сменил ништо, со што направил битна повреда на законот во
постапките за доделување на договор за јавна набавка и постапил спротивно на
член 210 став 1 алинеја 10, согласно кој: „Битни повреди на законот во постапките
за доделување на договор за јавна набавка се ако: - нe е постапено согласно
решението на Државната комисија“ или уште попрецизно комисијата за јавни
набавки при договорниот орган нe сменил воопшто ништо во комплетната
техничка спецификација. Очигледно е според жалителот дека договорниот
орган се обидува да ги заборави претходните жалбени постапки во кои како
договорен орган се јавува ЈП Водовод и Канализација Скопје и дека истите се
однесувале точно на идентичниот опис за епоксидната заштита. Имено, во
жалбата од КАЗ ГРУП ДОО Илинден против записникот изработен од
Комисијата за јавни набавки при ЈП Водовод и Канализација Скопје, од
технички дијалог за објавена тендерска документација за јавна набавка на
водоводни арматури - по листа на спецификација, со архивски боој 0507-56/4 од
06.03.2017 година за Листа 1 и Листа 2 каде што во делот на антикорозивната
заштита ЈП Водовод и Канализација Скопје имал наведено: „Антикорозивната
заштита на подземните хидранти (Овалниот затворач) (надворешно и
внатрешно) да биде изведена со нанесување на епоксиден слој со минимална
дебелина од 250μm во согласност со DIN 30677-2 (DIN3476) или еквивалентно
според RAL регулативата со приложување на GSK - сертификат “, понатаму во
содржината на тендерската документација и техничката спецификација по
оглас 6р.19/2018, во поголемиот дел на производи за антикорозивната заштита
е предвидено, цитат: „Антикорозивната заштита (надворешно и внатрешно) да
биде изведена со нанесување на високо квалитетна заштита од корозија со
епоксиден слој со минимална дебелина од 250μm во согласност со DIN 30677-2
или еквивалентно и DIN 3476 (р) или еквивалентно според RAL регулативата
RAL GZ-662 со приложување на GSK сертификат за квалитет“ и во содржината
на тендерската документација и техничката спецификација по Оглас и
Отворена постапка бр.38/2018, по втор пат, предмет на постапката, исто така во
поголем дел на производите заштита е предвидено, цитат: „Антикорозивната
заштита (надворешно и внатрешно) да биде изведена со нанесување на високо
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квалитетна заштита од корозија со епоксиден слој со минимална дебелина од
250μm во согласност со DIN 30677-2 или еквивалентно и DIN 347б(р) или
еквивалентно според RAL регулативата RAL GZ-662 со приложување на GSK
сертификат за квалитет“ односно 100% идентичност на описот. Пo поднесена
жалба од страна на КАЗ ГРУП ДОО Илинден, постапката со Заклучок бр.09158/6 од 22.03.2017 година донесен од страна на Државната комисија,
правосилно завршила во корист на КАЗ ГРУП ДОО Илинден, од причини како
што било наведено во став 1 на страна 2 од Заклучокот. Како резултат на се,
односно по прифаќањето на сите нивни аргументи во оваа жалбена постапка,
договорниот орган ЈП Водовод и Канализација Скопје распишал нов Оглас за
доделување на договор за јавна набавка со број на оглас 17/2017 и со техничка
документација каде што го променил описот за антикорозивната заштита
согласно заклучокот од Државната комисија, a биле според Законот за јавни
набавки како што следи: Антикорозивната заштита на подземните хидранти
(внатрешно и надворешно) да биде изведена со нанесување на епоксиден слој со
минимална дебелина од 250 μm. Во сите овие постапки жалителот истакнува
дека
има докажано дека наведените стандарди со кои се опишува
антикорозивната епоксидна заштита се несоодветни, односно стандардите DIN
306777-2 (Публикуван во Германија во далечната 1988 година) и DIN 347б(Р)
претставуваат национални стандарди на Германија, а не се Македонски (МКС
EN), прифатени Европски (EN) или Интернационални стандарди (ISO), што било
спротивно на член 33 став 2 алинеја 1 од Законот за јавни набавки. Исто така и
RAL GZ-662 на GSK не бил ниту стандард ниту европско техничко одобрение
ниту техничко упатување. Спротивно на ова во член 33 став 2 точка 1 од Законот
за јавните набавки во кој прецизно, децидно и кристално јасно бил пропишан
начинот и редоследот на дефинирање на техничките спецификации кои се
задолжителни за секој договорен орган, a со кој било утврдено дека:
„Договорниот орган ги дефинира техничките спецификации: - со упатување,
како правило, според следниов редослед: примена на македонски стандарди
кои се во согласност со европските стандарди, европските технички одобренија
(европски технички атести), заедничките технички спецификации што се
користат во Европската унија, меѓународните стандарди или други технички
упатувања воведени од страна на европски органи за стандардизација. Исто
така, жалителот напоменува дека во сите огласи за добивање на јавни набавки
проблематичниот оглас на договорниот орган е забранет и отстранет уште од
средината на 2015 година. Договорниот орган според жалителот треба да
прекине со обидите за подметнување на овој опис, бидејќи со истиот правел
голема штета пред се за самото Јавно претпријатие, како и за сите останати
светски производители на водоводна опрема вклучувајќи го и самиот
производител како реномиран македонски производител кој имал значаен
извоз. КАЗ ГРУП ДОО Илинден, како економски оператор кој има долгогодишно
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искуство во производството на водоводна опрема, имајќи ги предвид сите
досегашни постапки со договорниот орган, приложените документи и докази,
образложенијата на истите, кои биле многу јасни за сите учесници во
повторената постапката 38/2018 како и за претходната постапка 19/2018
констатирал дека, учесниците во горенаведените постапки тенденциозно и co
намера нe сакале да постапуваат по одлуките на Државната комисија за жалби
по јавни набавки. Очигледно било дека повторно треба да му се укаже на
договорниот орган дека GSK е асоцијација на група производители на
водоводна опрема и епоксидна пудра, која ги претставува и застапува
исклучиво само интересите на нејзините членови и издава документи за
епоксидната заштита по своја исконструирана RAL регулатива (GSK
сертификат) caмо на своите членови и на никој друг. Овој факт и самиот
договорен орган во образложението по жалбените наводи во постапката по
Оглас 19/2018, во став 4 на страна 3, го потврдил дека GSK е асоцијација со
зборовите „GSK асоцијацијата јa доделува ознаката за квалитет..“. Жалителот
потенцира дека и вo оваа постапка официјално се обратил до институтот МРА
од Хановер кој ги врши испитувањата за GSK асоцијацијата, за што бил добиен
одговор дека: „Моментално нашата лабораторија не е акредитирана за овие
стандарди: EN 12266-1; EN 14901; DIN 3476; EN ISO 4624; DIN 30677-1; DIN 30677-2;
EN ISO 12944-4; EN ISO 8501-1; ISO 8130-1; ISO 8130-3; ISO 8130-6; ISO 8130-7; EN
10204; EN ISO 2812; EN ISO 8502-3; EN 598“. Воедно според жалителот ова можело
да се потврди доколку се посетела официјалната страна на GSK асоцијацијата,
иако одредбите од Законот за јавните набавки не дозволуваат фаворизирање на
асоцијации, туку бараат точно прецизна техничка спецификација со конкретно
дефинирани Македонски стандарди кои се во согласност со европските
стандарди (МКС EN), прифатени Европски (EN) или Интернационални
стандарди (ISO), а никако да фаворизира асоцијација на група производители на
водоводна опрема и епоксидна пудра која ги претставува и застапува исклучиво
само интересите на нејзините членови и со издавање на документ за
епоксидната заштита по своја исконструирана RAL регулатива, caмо на своите
членови и на никој друг независно од нивниот број. Наведеното било комплетно
спротивно на член 36 став 1 од Законот за јавни набавки со кој е утврдено дека:
„Договорниот орган не смее да дефинира технички спецификации кои
упатуваат на директно производство, изведба, определен процес или трговски
марки, патенти, видови или специфично потекло на стоки со цел фаворизирање
или елиминирање на определени економски оператори или определени стоки“.
Жалителот наведува дека договорниот орган требал да ги применува одредбите
од Законот за јавните набавки и дека докази сами по себе не постоеле, односно
доказите се докажуваат со стандарди кои онаму каде што се од посебно значење
за предметот на набавка може да бидат потврдени и издадени од акредитирана
лабораторија. Уште помалку доказ сам по себе можел да биде документ издаден
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од некоја асоцијација која од сите декларирани стандарди врз основа на која овој
документ (вкупно 18 на број), била акредитирана единствено само за 1 стандард
EN ISO 4624, а ако се погледнело подетално опсегот на акредитација на
институтот МРА од Хановер кој ги вршел испитувањата за GSK асоцијацијата,
ќе се видело дека освен акредитацијата за овој стандард нема акредитација.
Едноставно кажано, било кој економски оператор, вклучително и жалителот,
дури и да понудил производ со сите технички карактеристики барани во вака
напишаната техничка спецификација, ќе бил елиминиран единствено од
причина што нe е член нa GSK асоцијацијата. Жалителот наведува дека и во оваа
постапка биле останати истите двојни критериуми во изготвувањето на
техничката спецификација кои делувале збунувачки за економските оператори
а кои можеле да се видат од тендерската документација во точка -10.1 Техничка
спецификација/Предмер пресметка, - под реден број 38 за Набавка, транспорт
и монтажа на воздушен вентил во техничкиот опис за антикорозивната
заштита каде било наведено: Антикорозивната заштита на воздушните вентили
(внатрешно и надворешно) да биде изведена со нанесување на епоксиден слој со
минимална дебелина од 250 μm, - под реден број 39 за набавка, транспорт и
монтажа на автоматски воздушен вентил кој е истороден производ како и
претходниот производ со тоа што овој за разлика од претходниот е автоматски,
во техничкиот опис за антикорозивната заштита: Заштита од корозија со
флуидизиран епоксиден прав од надворешната и внатрешната страна согласно
DIN 3476 (Р) или еквивалентно и DIN 30677-2 или еквивалентно според RAL, - под
реден број 40 и 41 за набавка, транспорт и монтажа на подземен хидрант во
технички опис за антикорозивна заштита стои: Антикорозивната заштита на
подземни хидранти (надворешно и внатрешно) да биде изведена со нанесување
на високо квалитетна заштита од корозија со епоксиден слој со минимална
дебелина од 250 μm во согласност co DIN30677-2 или еквивалентно и DIN3476 (Р)
или еквивалентно според RAL регулативата RAL-GZ-662 со приложување на
GSK сертификат за квалитет, - под реден број 42 за набавка, транспорт и
монтажа на телескопски хидрант во технички опис за антикорозивна заштита
стои: Антикорозивната заштита на подземниот хидранти (надворешно и
внатрешно) да биде изведена со нанесување на високо квалитетна заштита од
корозија со елоксиден слој со минимална дебелина од 250μm во согласност co
DIN30677-2 или еквивалентно и DIN3476 (Р) или еквивалентно според RAL
регулативата RAL-GZ-662 со приложување на GSK сертификат за квалитет, под реден број 46 за набавка, транспорт и монтажа на фазонски делови во
техничкиот опис за антикорозивната заштита каде стои: Антикорозивната
заштита на фасонските делови да биде изведена со нанесување на епоксиден
спој со минимална дебелина од 250 μm, - под реден број 48 за набавка, транспорт
и монтажа на адаптер фланша (DN50mm-DN300mm) во технички опис за
антикорозивна заштита стои: Антикорозивната заштита на адаптер фланшите
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(надворешно и внатрешно) да биде изведена со нанесување на високо
квалитетна заштита од корозија со епоксиден слој со минимална дебелина од
250 μm, според DIN3476 (Р) и DIN30677-2 и истата да е потврдена co RAL-GZ-662
GSK сертификат за квалитет на корозивната заштита, - под реден број 49 за
набавка, транспорт и монтажа на адаптер фланша (DN350mm-DN700mm) во
техничкиот опис за антикорозивната заштита каде стои: Антикорозивната
заштита на адаптер фланшите да биде изведена со нанесување на материјал кој
нема да го загрозува задравјето на луѓето, - под реден број 50 за набавка,
транспорт и монтажа на адаптер спојка (DN50mm-DN300mm) во технички опис
за антикорозивна заштита каде стои: Антикорозивната заштита на адаптер
спојките (надворешно и внатрешно) да биде изведена со нанесување на високо
квалитетна заштита од корозија со епоксиден слој со минимална дебелина од
250 μm, според DIN3476 (Р) и DIN30677-2 и истата да е потврдена co RAL-GZ-662
GSK сертификат за квалитет на корозивната заштита, - под реден број 61 за
набавка, транспорт и монтажа на адаптер фланши за ПЕ цевки
(DN63÷DN315mm) во техничкиот опис за антикорозивната заштита стои:
Антикорозивната заштита на адаптер фланшите за ПЕ цевки (надворешно и
внатрешно) да биде изведена со нанесување на високо квалитетна заштита од
корозија со епоксиден слој со минимална дебелина од 250 μm, според DIN3476
(Р) и DIN30677-2 и истата да е потврдена co RAL-GZ-662 GSK сертификат за
квалитет на корозивна заштита, - под реден број 61 за набавка, транспорт и
монтажа на адаптер фланши за ПЕ цевки (DN355-7-DN800mm) во техничкиот
опис за антикорозивната заштита стои: Антикорозивната заштита да биде
изведена со нанесување материјал кој нема да го загрозува здравјето на луѓето,
- под реден број 62 за набавка, транспорт и монтажа на спојки за ПЕ цевки
(DN63÷DN315mm) во техничкиот опис за антикорозивната заштита стои:
Антикорозивната заштита на адаптер фланшите за ПЕ цевки (надворешно и
внатрешно) да биде изведена со нанесување на високо квалитетна заштита од
корозија со епоксиден слој со минимална дебелина од 250 μm, според DIN3476
(Р) и DIN30677-2 и истата да е потврдена co RAL-GZ-662 GSK сертификат за
квалитет на корозивна заштита, - под реден број 62 за набавка, транспорт и
монтажа на спојки за ПЕ цевки (DN355-rDN630mm) во техничкиот опис за
антикорозивната заштита стои: Антикорозивната заштита да биде изведена со
нанесување материјал кој нема да го загрозува здравјето на луѓето. Од
претходно наведеното, можело да се заклучи дека за исти или слични
производи, кои после монтажа биле склоп од една иста водоводна линија,
описот им бил дијаметрално различен. За некои производи се барал епоксиден
слој со минимална дебелина од 250 μm, според DIN3476 (Р) и DIN30677-2 и истата
да е потврдена со RAL-GZ-662 GSK сертификат за квалитет на корозивна
заштита, а за некои се барала Антикорозивната заштита да биде изведена со
нанесување материјал кој нема да го загрозува здравјето на луѓето. Значи и
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самиот договорен орган добро знае дека описот за површинска заштита со GSK
ниту е потребен ниту е издржан, односно и самиот на дел од производите
воопшто не го бара, што го потврдува и со образложението дадено во
постапката водена пред Државната комисија 09-349 и тоа во став 4 на страна 4
од договорниот орган. Самиот договорен орган признава дека на пазарот
можеле да се сретнат материјали и делови кај кои антикорозивната заштита
можела да биде со нанесување на епоксиден слој со дебелина од 250 μm и
очигледно дека за помала група на производи ја признава оваа антикорозивна
заштита, а за поголемата група на производи инсистира на тенденциозниот
GSK- сертификат, а воедно ги фаворизира членките на оваа асоцијација. За
жалителот неиздржано, апсолутно неприфатливо, контрадикторно било за дел
од производите да се даде можност да не се врши конкретно упатување кон
конкретни производители, а од друга страна да се врши токму директно
упатување кон конкретни производители, односно директно упатување кон
членовите од GSK асоцијацијата. Во исто време за едната и другата крајност,
договорниот орган тврдел дека се прави за зголемување на конкурентноста, а
всушност со овој пристап се изигрувала истата. Co ваквото свое потврдување на
наодите на жалбените наводи на жалителот, договорниот орган признал дека е
свесен дека врши фаворизирање на членовите на наведената асоцијација, а
воедно и дека врши елиминирање на определени економски оператори или
определени стоки и дека врши класична дискриминација на економските
оператори, a со тоа јa ограничувал и пазарната конкуренција. Ако договорниот
орган сакал и имал намера да направи законски оправдана техничка
спецификација, требало да има ист опис за сите производи, односно овој опис
комплетно требало да го отстрани и за поголемата група на производи. Ha крај,
жалителот потенцира дека покрај сите недостатоци договорниот орган со
описот за спорната површинска заштита и бараниот документ од GSK
асоцијацијата кај некои од позициите од предмерот/техничката
спецификација, прави и дополнителна грешка затоа што инсистира на
документ кој се темели на неакредитирани стандарди, односно цитираните
стандарди од оваа асоцијација биле испитани со неакредитирани методи кои во
праксата немале никакво значење. Ако комисијата за јавни набавки при
договорниот орган сакала да направи коректна техничка спецификација и да
специфицира водоводни делови кои се со нанесена антикорозивна заштита за
тешки услови, применувајќи го став 2 од член 33 од Законот за јавните набавки,
требало да знае дека соодветен стандард за оваа намена е МКС EN 14901:2014.
Ова претставувал стандард кој дефинирал барање и методи за испитување на
антикорозивната епоксидна заштита за кој македонскиот наслов публикуван
од Институтот за стандардизација на Република Македонија гласел „Цевки,
фитинзи и помошна опрема од дуктилно железо - Епоксидна превлека (за
тешки експлоатациони услови) за фитинзи и помошна опрема од дуктилно
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железо - Барања и методи на испитување“. Овој стандард исто така бил дел од
сертификатите и каталошките материјали на најреномираните светски
производители за ваков тип на производи. Во врска со техничката
спецификација за Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.38/2018,
имајќи ги во предвид член 2, член 3 точка 12, член 33 став 2, член 34, член 35, член
36 и член 210 став 1 алинеја 3 и алинеја 10, жалителот потенцира и укажува на
неправилностите во техничката спецификација во делот на „Сите еластомерни
заптивки кои доаѓаат во контакт со водата да се изработени во согласност co
KTW, DVGW, W270 или еквивалентно“. Договорниот орган во доставеното
образложение по жалбените наводи за точка Б од жалбата, воопшто немал
дадено никаква законска основа ниту објаснување за ваквиот опис во
техничката спецификација. Овој услов бил погрешен и
спротивен на
горецитираните членови од причина што DVGW е национално тело за
серификација на вода и гас на Германија усогласен co KTW препораки, а во
прилог на жалбата, жалителот доставил и Табела од правила и стандарди кои се
однесуваат за опрема за третман на вода во државите од Европската Унија, од
која многу лесно можело да се види дека овие правила и стандарди се согласно
DIN стандардите и истите не биле обврзувачки ни за во Р. Германија, а не пак за
Р. Македонија. Реципрочното признавање на овие резултати од тестовите било
договорено помеѓу Австрија, Германија, Швајцарија и Холандија. Исто така
можело да се види дека секоја земја од Европската Унија има свое различно
одобрено сертификационо тело. Во Република Македонија бараните параметри
требало да бидат потврдени со извештаи од испитување од акредитирани
лаборатории согласно МКЅ EN ISO/IEC 17025:2005 каде што испитуваните
параметри требало да одговараат на националните македонски стандарди,
односно правилници како што се: -Правилник за општите барања за безбедност
на материјалите и производите што доаѓаат во контак со храната, Службен
весник на РМ бр. 160/2012, -Правилник за посебните барања за безбедност на
материјали и производи што доаѓаат во контакт со храна бр.144/2013 како и Европската регулатива (ЕУ) 10/2011 за материјали и предмети наменети да
дојдат во контакт со храна. Во врска со овој дел од техничката спецификација,
жалителот му укажува на договорниот орган чија основна дејност е собирање,
пречистување и дистрибуција на вода за пиење како и одведување на урбани
отпадни води, обезбедување на здравствено исправна вода за пиење неопходна
за животот на граѓаните и воопшто за функционирање и развој на Град Скопје,
во сите три свои лаборатории кои се акредитирани од страна на Институгот за
акредитација на РМ кое е единствено тело во државата за давање на
акредитација се акредитирани по стандардот ISO/IEC 17025:2006 - Општи
барања за компетентност на лабораториите за тестирање и калибрирање,
испитувањата ги прави согласно важечките позитивни законски прописи и
правилници во Р.Македонија (чл.2 и чл.5 од Законот за безбедност на храна
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Сл.54/02 и чл.5 од Правилникот за безбедност на водата за пиење Сл. Весник на
Р Македонија бр.46/08 и чл.5 од Законот за снабдување со вода за пиење и
одведување на урбани отпадни води Сл. Весник на Р.Македонија бр.68), а не
согласно национални правилници и стандарди од други земји. Имено,
жалителот потенцира дека договорниот орган во претходно објавената
тендерска во текот на технички дијалог, по дадени предлози и коментари од
страна на жалителот, ги прифатил забелешките. Исто така, жалителот
напоменува дека како и во случајот за антокорозивната заштита и овде за
еластомерните заптивки, договорниот орган во техничката спецификација дал
повеќе различни описи што довело до збунување на економските оператори. Во
врска co тендерската документација за Оглас бр.38/2018, дадени биле податоци
кои делуваат збунувачки на економските оператори и кои може да доведат во
заблуда и тоа: Во делот „Покана за поднесување понуда каде било наведено дека
за таа цел, договорниот орган спроведува отворена постапка за доделување на
договор за јавна набавка на работи која ќе заврши со спроведување на
електронска аукција, со користење на електронски средства преку
Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН), заради директен и целосен
пристап, во согласност со член 21, 22 и 37 од Законот за јавните набавки
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11,185/11,
15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/2015, 192/15 27/16, 120/16, 165/17.)“.
Договорниот орган го имал објавено овој оглас, како оглас за склучување на
рамковна спогодба co повеќе економски оператори за доделување на
поединечни договори за јавна набавка на работи за реконструкција, доградба и
замена на водоводни цевки - според проекти оглас бр.38/2018 или договорниот
орган спроведува отворена постапка за доделување на договор за јавна набавка
на работи. Овој дел делувал збунувачки на економските оператори дали се
доделува договор за јавна набавка или се доделува рамковна спогодба. Во точка
2.4 Економска и финансиска состојба, договорниот орган како услов поставил:
економскиот оператор треба да ги исполнува следниве минимални услови Годишен приход од најмалку 20.000.000,00 денари, во последната година. (Во
прилог да се достави табела со вкупен приход за последната година).
Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималниот услов од
потточка 2.4.1 или 2.4.2 со доставување на: -извештај за билансот на состојбата
заверен од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, или
извадоци од извештајот за билансот на состојба во случаи кога објавување на
билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот
оператор е регистриран; -извод од целокупниот промет на претпријатието
(податок од билансот на успех издаден од надлежен орган, односно ревидиран
биланс на успех) и онаму каде што е соодветно, од прометот во областа која се
покрива со договорот за јавна набавка и тоа најмногу за последните три
финансиски години за кои се расположливи ваквите информации во зависност
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од датумот на кој претпријатието е основано или започнало со работа и во
зависност од достапноста на таквите информации. Жалителот, имајќи ги во
предвид одредбите од Законот за јавни набавки, смета дека бараните два (2)
докази за поставениот 1 (еден) услов биле непотребно оптеретување на
договорниот орган и на тендерската документација, како прво и како второ од
документот „извештај за билансот на состојбата заверен од надлежен орган,
односно ревидиран биланс на состојба, или извадоци од извештајот за билансот
на состојба во случаи кога објавување на билансот на состојба е пропишано со
закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран не
претставувало документ од кој може да се види вкупниот приход. Значи со
барање на овој документ непотребно се оптеретувал договорниот орган и не бил
валиден документ за докажување на висината на вкупниот приход. Исто така
на поставениот еден услов, договорниот орган барал два докази, што било
спротивно на одредбите на Законот за јавни набавки. Во точка 2.5. Техничка или
професионална способност, потточка 2.5.1 како услов било наведено ангажиран
технички персонал одговорен за извршување на работите кој ќе биде вклучен за
цело времетраење во реализацијата на рамковната спогодба, без оглед дали тие
непосредно му припаѓаат на економскиот оператор, а за докажување на условот
договорниот орган барал понудувачот да приложи Потврда од Агенција за
вработување, M1/M2 обрасци, за најмалку 30 ангажирани лица за цело
времетраење на рамковната спогодба, без оглед дали тие непосредно му
припаѓаат на економскиот оператор, со соодветна стручна подготовка
(квалификации на вработените-ВСС, ССС, ВКВ, KB и ПКВ): - најмалку 2
постојано вработени дипломирани градежни инженери (ВСС) со овластување Б
за изведба од областа на градежништвото издадени од Комора за овластени
инженери и архитекти на РМ и тоа: 1 дипломиран градежен инженер Хидротехничка насока, со најмалку 5 години работно искуство во струката и 1
дипломиран градежен инженер, со најмалку 3 години работно искуство во
струката; најмалку 3 постојано вработени градежни, машински, архитектонски,
геодетски техничари (ССС), со најмалку 3 години работно искуство во струката,
најмалку 8 постојано вработени квалификувани работници (ВКВ) со најмалку 3
години работно искуство во струката; најмалку 8 постојано вработени
квалификувани работници (KB), со најмалку 3 години работно искуство во
струката и • најмалку 9 постојано вработени полуквалификувани работници
(ПКВ), со најмалку 3 години работно искуство во струката.“. Бараниот доказ „30
постојано ангажирани лица“ не соодветствувал и бил спротивен на член 153 став
3 алинеја 3 со кој е предвидено: „Во постапките за доделување на договор за јавна
набавка на работи, техничката и професионалната способност на економскиот
оператор можат да се докажат на еден или на повеќе од следниве начини: - co
изјава за ангажиран технички персонал и технички органи, особено оние
задолжени за контрола на квалитет, без оглед на тоа дали тие непосредно му
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припаѓаат на економскиот оператор.“. Бараниот доказ „Понудувачот треба да
приложи Потврда од Агенција за вработување, M1/M2 обрасци“ бил спротивен
на Законот за заштита на личните податоци. Во точка 7.1.1 став 2 било предвиден
начинот на плаќање да се врши во рок од 90 (деведесет) дена од приемот на
заверената времена/месечна ситуација во архивата на договорниот орган,
односно заверената завршна ситуација (важи за секој договор поединечно), што
било спротивно на Законот за финансиска дисциплина. Ова било спротивно на
Законот за финансиска дисциплина Сл.Весник бр.181/13 член 6 каде било
наведена дека „(1) Во договор меѓу субјект од јавниот сектор и економски
оператор од приватниот сектор не може да се предвиди рок за исполнување на
паричните обврски подолг од 60 дена во случај кога субјектот од јавниот сектор
се јавува како должник, како и став 4 од истиот член 6 ,,Субјектите од јавниот
сектор се должни да ја исполнат паричната обврска во роковите утврдени со
овој закон.“. Со ставање на овие услови, Комисијата за јавни набавки при
договорниот орган, направила суштествени повреди на член 2 од Законот за
јавните набавки и член 3 точка 12, член 33 став 2 точка 1, член 36 став 1, член 210
став 1 алинеја 3 и алинеја 10 од Законот за јавните набавки. Co оглед на досега
изнесеното, а имајќи ја во предвид позитивната пракса во досегашните
постапки што се однесуваат на истиот опис во техничките спецификации,
откако ќе се изврши увид во целокупната тендерска документација согласно
фактите истакнати во жалбата, жалителот бара од Државната комисија за
жалби по јавни набавки да јa уважи жалбата како основана и да одлучи за
надомест на трошоците на постапката, да јa поништи постапката по Огласот за
доделување на договор за јавна набавка број на оглас 38/2018 заради сериозни
недостатоци на тендерската документација член 210 став 1 алинеја 3 и алинеја
10, да јa поништи отворената постапка за склучување на рамковна спогодба со
повеќе економски оператори за доделување на поединечни договори за јавна
набавка на работи за реконструкција, доградба и замена на водоводни цевкиспоред проекти, по втор пат 38/2018, заради сериозни недостатоци во
техничката спецификација, член 2. член 3 точка 12, член 33 став 2 точка 1, член
36 став 1 и член 210 став 1 алинеја 3 и алинеја 10 од Законот за јавни набавки, да
го испита и поништи условот „според RAL регулативата со приложување на GSK
сертификат за квалитет“, да го испита и поништи користењето на националните
германски стандарди: DIN 306777-2 и DIN 3476Р), да му наложи на договорниот
орган да јa преработи техничката спецификација, според член 33, 34, 35 и 36 од
Законот за јавните набавки, да се земат предвид сите докази на жалителот.
Поради сето погоре наведено, жалителот му предлага на договорниот орган по
приемот на жалбата да го стави вон сила Огласот за доделување на договор за
јавна набавка бр.38/2018 и Отворената постапка бр.38/2018, да го исправи
дејствието, да го преземе дејствието што го пропуштил и да побара од
Државната комисија да ја врати постапката во фаза да го исправи дејствието, да
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го преземе дејствието што ги пропуштил или предлага Државната комисија за
жалби по јавни набавки да донесе решение со кое ќе го стави вон сила Огласот
за доделување на договор за јавна набавка бр.38/2018 и Отворената постапка
бр.38/2018 и да даде насоки на договорниот орган да го исправи дејствието, да го
преземе дејствието што го пропуштил, како и да го задолжи договорниот орган
да му ги надомести трошоците на жалителот, причинети во постапката по
жалба, односно во постапката по правна заштита.

По извршениот увид во документацијата на предметот жалителот
достави дополнување на жалбата во кое наведува дека останува на жалбениот
навод и укажува дека договорниот орган и по втор пат при објавување на
содржината на тендерската документација и техничката спецификација
направил повреда на постапката според член 210 став 1 алинеја 3 и алинеја 10 од
Законот за јавните набавки, а во врска со член 2, член 3 точка 1, 10, 11, 24 и 25, член
32 став 1 и член 33 став 2 алинеја 1 член 36, 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. Жалителот истакнува дека
одговорниот орган не постапил по одлука на Државната комисија за жалби по
јавни набавки, од причина што во претходната постапка за оваа иста набавка, а
по Огласот за доделување на договор за јавна набавка бр.19/2018, Државната
комисија за жалби по јавни набавки на 13.06.2018 година со Решение бр.09-349/9
ја уважи жалбата на КАЗ ГРУП ДОО Илинден и ја поништи тендерската
документација и постапката, а му наложи на договорниот орган, цитира:
„Државната комисија за жалби по јавни набавки смета дека договорниот орган
при евентуална повторно спроведена постапка за јавна набавка потребно е при
изготвување на тендерската документација да ги има предвид и одредбите од
законот за јавните набавки кои се однесуваат на изготвување на техничка
спецификација како и одредбите кои се однесуваат на барањето и примената на
одредени стандарди.". По однос на овој жалбен навод, договорниот орган
изнесува апсолутно контрадикторни наводи, односно тврди дека постапил по
решението на Државната комисија, на начин што одлучил да не изврши измени
во делот на техничката спецификација од тендерската документација во ниту
еден дел. Оттука, договорниот орган смета дека ја почитува одлуката на
Државната комисија за жалби по јавни набавки, на начин што не ја почитува.
Овој начин на постапување од страна на договорниот орган е спротивен на
членот на член 210 став 1 алинеја 10 од Законот за јавните набавки со што сторил
битна повредна на Законот, па оттука поради оваа причина предлага жалителот
Државната комисија да ја поништи постапката. Исто така, договорниот орган во
одговорот на жалбата изнесува целосно неточни и контрадикторни наводи,
односно наведува дека не постоеле македонски стандарди или европски
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директиви кои ја докажуваат квалитетната антикорозивна заштита на
вентилите и фитинзите со премази со прав, а во однос на техничкото
одобрување (европски технички атесг), заеднички технички спецификации што
се користат во еу, меѓународни стандарди или други технички упатувања
воведени од страна на европски органи за стандардизација, може да се смета
сѕк сертификатот. Договорниот орган не тврди дека GЅК сертификат е нешто
од горенаведеното, зашто во таков случај би изнесол лажен исказ, но вика „може
да се смета“, и поставил ограничувачки услов со кој ја исклучува
конкуренцијата. Напротив, жалителот предложи докази со кои го докажува
сосема спротивното, односно дека т.н. GЅК сертификат не претставува ниту
македонски стандард, ниту европски стандард, ниту пак техничкото
одобрување (европски технички атест), заеднички технички спецификации што
се користат во еу, меѓународни стандарди или други технички упатувања
воведени од страна на европски органи за стандардизација. Уште еднаш
жалителот потенцира дека наведените стандарди со кои се опишува
антикорозивната епоксидна заштита се спротивни на Законот за јавните
набавки, односно стандардите DIN 306777-2 публикуван во Германија во
далечната 1988 година) и DIN 3476(Р) се национални стандарди на Германија, а
не се Македонски (MKC EN) прифатени Европски EN или Интернационални
стандарди (ISO) што е спротивно на членот 33 став 2 алинеја 1 од Законот за
јавните набавки. Исто така и цитираната „RAL регулативата RAL GZ-662“ не е
ниту стандард, ниту европско техничко одобрение (технички атест) ниту пак
техничко упатување воведено од европски орган за стандардизација. Напротив,
претставува интерна т.н. регулатива само на GЅК асоцијацијата на
производители, а наведениот "GЅК сертификат“ е документ кој го издаваат само
на своите членови и на никој друг. Доказ за овој жалбен навод е одговорот со
детални објаснувања од Институтот за стандардизација на РМ, кој претставува
државен орган со највисок авторитет во делот за стандардизација, кои
образложенија се поврзани со содржината на членот 33 став 2 алинеја 1 од
Законот за јавните набавки кој се однесува на стандардите. Во однос
на_Европските технички одобренија (европски технички атест), истите се
издаваат од страна на Европската организација за техничка оцена. Целта е да се
изврши процена на перформансите на градежните производи кои треба да ги
исполнат суштествените барања наведени под регулативата за градежни
производи (EU) No 305/2011). Оваа европска регулатива е транспонирана во
националното законодавство во Закон за градежни производи и е во
надлежност на Министерството за економија. Од проверката на сите наведени
ЕАD документи се утврдува и потврдува дека GЅК сертификатот не е дел и нема
апсолутно никаква врска со ниту еден од јавно објавените документи.
Жалителот смета дека „GЅК СЕРТИФИКАТОТ“ не е дел од Европските технички
одобренија (European organization for technical assessment - EOTA) кое се
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издаваат од страна на Европската организација за техничка оцена. Оттука,
употребата на РАЛ регулативата, односно RAL GZ-662 и GЅК сертификатот
спротивна е на членот 33 став 2 алинеја 1 од Законот за јавните набавки и не смее
да се користи кај постапки за јавна набавка. GЅК е асоцијација на група
производители на водоводна опрема и епоксидна пудра, која ги претставува и
застапува исклучиво само интересите на нејзините членови и издава документи
за епоксидната заштита по своја исконструирана RAL регулатива (GЅК
сертификати), само на своите членови и на никој друг. Жалителот КАЗ ГРУП
ДОО Илинден официјално се обратил до Институтот МРА од Хановер кој ги
ВРШИ испитувањата за GЅК асоцијацијата, за што добил одговор дека
цитираме: „Моментално нашата лабораторија не е акредитирана за овие
стандарди: ЕМ 12266-1; EN 14901; DIN 3476; EN ISO 4624; DIN 30677-1; DIN 306772; EN ISO 12944-4; EN ISO 8501-1; ISO 8130-1; ISO 8130-3; ISO 8130- 6; ISO 8130-7;
EN0204; EN ISO 2812; EN ISO 8502-3; EN 598“. Според тоа, упатувањето на
асоцијации на производители е спротивно на член 36 став 1 од Законот за јавни
набавки со кој е утврдено дека: „Договорниот орган не смее да дефинира
технички спецификации кои упатуваат на директно производство, изведба,
определен процес или трговски марки, патенти, видови или специфично
потекло на стоки со цел фаворизирање или елиминирање на определени
економски оператори или определени стоки“. Од друга страна за
специфицирање на водоводни делови кои се со нанесена антикорозивна
заштита за тешки услови, применувајќи го став 2 од член 33 од Законот за
јавните набавки, постои соодветен стандард за оваа намена и истиот е МКС EN
14901:2014. Ова е стандард кој дефинира барање и методи за испитување на
антикорозивната епоксидна заштита за кој македонскиот наслов публикуван
од Институтот за стандардизација на РМ гласи: „Цевки, фитинзи и помошна
опрема од дуктилно железо - Епоксидна превлека (за тешки експлоатациони
услови) за фитинзи и помошна опрема од дуктилно железо - Барања и методи
на испитување“. Овој стандард исто така е дел од сертификатите и каталошките
материјали на најреномираните светски производители за ваков тип на
производи. Од сѐ погоре наведено, жалителот истакнува дека ниту може, ниту
пак смее да се користат ваков вид на услови или т.н. „сертификати“ кои
упатуваат на однапред дефинирана група на производители, а посебно поради
тоа што кога станува збор за затворена група на производители во определена
асоцијација. Тие т.н „сертификати“ жалителот смета дека служат единствено да
се овозможи нееднаков пристап на сите производители на пазарот на овој вид
на производи. Истовремено, би сакале уште еднаш да ја нагласиме
неконзистентноста на техничките спецификации за предметната набавка, во
смисла на фактот што за исти или слични производи кои после монтажа се
склоп од една иста водоводна линија, описот е дијаметрално различен.
Жалителот повторно потенцира дека покрај сите недостатоци, договорниот
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орган со описот за спорната површинска заштита и бараниот документ од GЅК
асоцијацијата кај некои од позициите од предмерот/ техничката
спецификација, прави и дополнителна грешка затоа што инсистира на
документ кој се темели на неакредитирани стандарди, односно цитираните
стандарди од оваа асоцијација се испитани со неакредитирани методи кои во
праксата немаат никакво значење. Во врска со неправилностите во техничката
спецификација во делот на „Сите еластомерни заптивки кои доаѓаат во контакт
со водата да се изработени во согласност со KTW, DVGW, W270 или
еквивалентно“, како и фактот дека договорниот орган во претходно објавена
тендерска документација, во текот на техничкиот дијалог, по дадени предлози
и коментари од КАЗ ГРУП дека цитираните сертификати (меѓу кои токму и
DVGW) не се стандарди и следствено на тоа економскиот оператор предложил
да се постапи согласно член 33, став 2, договорниот орган се сложил и ги
прифатил забелешките на економскиот оператор во Записник бр.0507-69/4 од
30.03.2017 година, како што и самиот наведува во став 5: „Комисијата за јавна
набавка се сложува и ги прифаќа забелешките на економскиот оператор и
согласно предложените забелешки ќе го коригира описот во напомената на
техничката спецификација при што ќе биде отстранет текстот за потребните
сертификати и описот за електрофузиониот фитинг, сепак договорниот орган
воопшто нема дадено никакво образложение или поинакви докази, а како и да
има кога веќе и самиот претходно признал дека овој опис е спротивен на
Законот за јавните набавки и истиот го коригирал. Со ова само се потврдуваат
наводите со приложените докази наведени и доставени во поднесената жалба
за неправилностите и во овој дел од техничката спецификација, односно дека и
овој услов е спротивен на член 2, член 3 точка 12, член 33 став 2, член 34, член 35,
член 36 и член 210 став 1 алинеја 3 и алинеја 10 од причина што е национално тело
за сертификација на вода и гас на Германија усогласен со DVGW препораки, а
овие правила и стандарди се согласно Р1М стандардите и истите не се
обврзувачки ни за во Р.Германија, а камоли за Република Македонија.
Договорниот орган и за овој дел во техничката спецификација треба да ги
примени законските прописи во Република Македонија, а воедно и да постапува
по истите, а не да инсистира на странски национални прописи. Следствено на
наведеното, жалителот укажува дека во Република Македонија бараните
параметри треба да бидат потврдени со извештаи од испитување од
акредитирани лаборатории согласно MKC EN ISO/IЕС 17025:2005 каде што
испитаните параметри треба да одговараат на националните македонски
стандарди, односно да бидат согласно важечките позитивни законски прописи
и правилници во Република Македонија. Жалителот за останатиот дел од
тендерската документација, наведува дека исто така останува во целост кон
жалбата и жалбените наводи. Со оглед на сѐ наведено, жалителот предлага
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жалбата да се уважи, да се поништи постапката за јавна набавка, како и да му се
надоместат трошоците сторени во жалбената постапка.

Во одговорот на жалбата договорниот орган наведува дека жалбата е
неоснована во целост. Имено, според договорниот орган неосновани се
наводите кои се однесуваат на тоа дека содржината на тендерската
документација и техничката спецификација не се во согласност со Законот за
јавните набавки и дека истата довела или можела да доведе до дискриминација
на економските оператори или ограничување на пазарната конкуренција. Во
однос на жалбениот навод дека договорниот орган не постапил по
напатствијата дадени во Решението на Државната комисија за жалби по јавни
набавки бр. 09-349/9 од 13.06.2018 година и извршил повреда на член 210 став 1
алинеја 3 и алинеја 10 од Законот за јавните набавки, а во врска со член 2, член 3
точка 1, 10, 11, 24 и 25, член 32 став 1 и член 33 став 2 алинеја 1 од Законот за јавни
набавки, договорниот орган наведува дека истиот не е основан. Имено, во
цитираното решение на Државната комисија за жалби по јавни набавки бр.09349/9 од 13.06.2018 година, во врска со техничката спецификација од
тендерската документација било наведено дека: „Државната комисија за жалби
по јавни набавки смета дека договорниот орган при евентуално повторно
спроведена постапка за јавна набавка потребно е при изготвувањето на
тендерската документација да ги има во предвид и одредбите од Законот за
јавните набавки кои се однесуваат на изготвувањето на техничка
спецификација како и одредбите кои се однесуваат на барањето и примената на
одредени стандарди, член 33 став (2) алинеја 1 и член 36 став (1) од Законот за
јавните набавки“. Постапувајќи по Решението бр.09-349/9 од 13.06.2018 година од
Државната комисија за жалби по јавни набавки извршена била проверка на
техничката спецификација од тендерската документација за објавување на
новата отворена постапка бр.38/2018 за склучување на рамковна спогодба со
повеќе економски оператори, при што било констатирано дека истата е во
целост согласно со член 33 став (2) алинеја 1 и член 36 став (1) од Законот за
јавните набавки. Договорниот орган истакнува дека во повторно објавената
постапка за јавна набавка при изготвувањето на тендерската документација
постапил согласно добиените напатствија на Државната комисија за жалби по
јавни набавки, а при тоа не извршил измени во делот на техничката
спецификација од тендерската документација од причина што при повторната
проверка пред објавување на новата постапка, било констатирано истото што
било констатирано и во претходно, објавената постапка бр.19/2018, дека досега
не постојат Македонски стандарди или Европски директиви кои ја докажуваат
квалитетната антикорозивна заштита на вентилите и фитинзите со премази со
прав. Во однос на европско техничко одобрување (европски технички атест),
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заедничките технички спецификации што се користеле во Европската унија,
меѓународните стандарди или други технички упатувања воведени од страна на
европски органи за стандардизација можел да се смета GЅК сертификатот. GЅК
сертификатот пропишувал докази за признатите правила на технологијата во
светски рамки како врв во полето на антикорозивната заштита. Издадениот
GЅК сертификат, односно ознаката за квалитет RAL Guality Mark (Gutezeichen)
на GЅК RAL-GZ 662 означувал: исполнување на барањата/прописи за
обложувачките превлаки според RAL-GZ662/1, според RAL-GZ662/2
сертификатот се однесувал на процесот и според RAL-GZ662/3 сертификатот
кој се однесувал на продуктите со нанесена превлака. GЅК сертификат
означувал голема сигурност, квалитет и гарантирал тестиран беспрекорен
стандард за обложување, обезбедувајќи соодветни решенија за мрежи за
снабдување со вода за пиење, отпадни води и гас. GЅК сертификатот се
доделувал само на компании кои ги исполнувале условите за обезбедување на
квалитет и кои ги задоволувале сите барања согласно регулативата на GЅК за
квалитет и инспекција. GЅК сертификатот го поседувале најреномирани
компании од целиот свет кои произведувале вентили и водоводни делови, со
што го докажувале својот квалитет во однос на антикорозивната заштита. Во
однос на член 36 став (1) повторно можело да се констатира дека договорниот
орган немал дефинирано технички спецификации кои упатуваат на конкретно
производство, изведба, определен процес или трговски марки, патенти, видови
или специфично потекло на стоки со цел фаворизирање или елиминирање на
определени
економски
оператори
или
определени
стоки.
Меѓу
производителите кои ги исполнувале барањата на техничките спецификации
во тендерската документација, се светските производители на AVK Данска,
РАМ Saint Gobain - Франција, Hawle - Германија, VAG - Германија, МIVХрватска, Georg Fisher - Холандија, Erhard - Белгија и останати. Напомената која
била издвоена од страна на жалителот дека со вака дефинирани технички
спецификации се врши фаворизирање и дискриминација на економските
оператори, договорниот орган не може да се сложи и не го прифаќа коментарот
на жалителот од причини што ни по ниту еден член од Законот за јавните
набавки не ја ограничувало конкуренцијата, туку напротив на економските
оператори им била дадена слобода во својата понуда да понудат делови од
повеќе светски производители. Во врска со наводите во жалбата на жалителот
поврзани со техничката спецификација договорниот орган укажува на фактот
дека барањата во техничките спецификации кои обезбедувале квалитетни
производи за одржување на водоводната мрежа се пракса во претпријатието со
години наназад и истите барања се користеле при објавување на огласите уште
од 2010 година за што доказ биле објавените отворени постапки со број 43/2010
- Затворачи, подземни хидранти, надземни пожарни хидранти и воздушни
вентили - по листи на спецификација, 31/2011 - Затворачи, подземни хидранти,
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надземни пожарни хидранти и воздушни вентили - по листи на спецификација,
38/2011 - Универзални водоводни огрлици - по спецификација, 24/2012 затворачи, подземни хидранти и воздушни вентили, универзални водоводни
огрлици - по листи на спецификација, 33/2013 - Реконструкција и замена на
водоводни цевки (азбест, цементни и поцинкувани) од разни профили според
проекти, 47/2013 - Овални затварачи со вградбена гарнитура, подземни
хидранти и воздушни вентили - по листи на спецификација, 12/2014 - Овални
затворачи со вградбена гарнитура, подземни хидранти и воздушни вентили - по
листи на спецификација. Од јавните комунални претпријатија во Република
Македонија постапки за јавни набавки со технички опис како во отворената
постапка 38/2018 имале објавено повеќе комунални претпријатија: ЈКП Водовод
Битола - Отворена постапка 48/2016 - набавка на стоки - водоводен материјал, КЈП Водовод Кочани - Отворена постапка 03/2018 - набавка на стоки - водоводни
материјали, ЈП за комунални дејности Плаваја ПО Радовиш - Отворена постапка
15/2018 - набавка на стоки - водоводни материјали. Од државните институции во
Република Македонија постапки за јавни набавки со технички опис како во
отворената постапка 38/2018 имале објавено повеќе државни институции : Министерство за Земјоделство, шумарство и водостопанство - единица за
имплементација на програма - Програма за наводнување на Јужна Вардарска
долина фаза II - тендерска документација за меѓународен отворен повик бр.026106/2018 - градежни работи и останати работи на систем за наводнување
Валандово. Министерство за транспорт и врски - изградба на систем за
снабдување со вода за пиење на дел од населените места во општина Сопиште
од мини хидро централа во Патишка река, Министерство за транспорт и врски
- Изградба на водоводна мрежа за подобрување на водоснабдувањето со
реконструкција на дел од постојната водоводна мрежа во с. Студеничани, по
принцип „клуч во раце“. Од јавните комунални претпријатија во регионот: Јавно
комунално предузече Водовод и канализација Обеновац - Реконструкција
водовода на изворишту - Отворена постапка 10/18, Република Хрватска - Град
Загреб за Загребачки Холдинг Загреб и Водоопскрба и одводња Загреб Фазонски комади - отворена постапка 2016-19, Загорски Водовод ДОО Жабок Различита цијевна арматура бр. 02-18 - ОП-МВ и ЈКП Водовод и канализација
Крагујевац - Лептирасти затварач (Регулациони блок резервоара П14)-јавна
набавка бр. МВ - 41/2017. Договорниот орган напоменува дека ова биле само дел
од договорните органи од Република Македонија и регионот кои ги користеле
истите барања во техничките спецификации како техничките спецификации
од отворената постапка број 38/2018. Наведените технички спецификации биле
барани како потреба од обезбедување на квалитетни делови за одржување на
водоводната мрежа. Економските оператори користејќи го критериумот
најниска цена за да имаат понудено најниска цена нудат неквалитетни делови
со што се причинувала голема штета во водоводната мрежа како и
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дополнителни трошоци за нови делови за замена на неквалитно вградените и
зголемување на трошоците во работењето со ангажирање на вработени
повеќепати за отстранување на ист дефект како и нерационално трошење на
паричните средства. Според договорниот орган во целост биле неосновани
наводите во жалбата на жалителот дека е збунувачки делот од тендерската
документација кој се однесувал на склучување на рамковна спогодба со повеќе
економски оператори, врз основа на која ќе бидат доделувани поеднични
договори за реконструкција, доградба и замена на водоводни цевки - по
предмер. Во точка 1.5 од тендерската документација - „Посебни начини за
доделување на договорот за јавна набавка“ и во точка 6 од тендерската
документација „6. - доделување на рамковна спогодба“, како и во точка „II.9)
Рамковна спогодба од објавениот Оглас за доделување на договор за јавна
набавка бр. 38/2018 јасно и недвосмислено било наведено дека во оваа постапка
ќе биде склучена рамковна спогодба со повеќе економски оператори со
повторно прибирање на понуди. Во врска со наводите во жалбата на жалителот
за барањето за исполнување на критериумите за техничка или професионална
способност од точка 2.5 од тендерската документација, договорниот орган
истакнува дека во повторно објавување на постапка за јавна набавка при
изготвувањето на тендерската документација во целост постапил согласно
добиените напатствија од Решението на Државната комисија за жалби по јавни
набавки бр. 09-349/9 од 13.06.2018 година. Имено, во критериумите за
докажување на техничка и професионална способност бил отстранет условот
за „30 постојано вработени лица“, и согласно со член 153 став 3 алинеја 3 од
Законот за јавните набавки во објавената тендерска документација сега се
барало: „Понудувачот треба да приложи Потврда од Агенција за вработување и
М1/М2 обрасци за најмалку 30 ангажирани лица за цело времетраење на
рамковната спогодба, без оглед дали тие непосредно му припаѓаат на
економскиот оператор, со соодветна стручна подготовка (квалификации на
вработените-ВСС, ССС, ВКВ, КВ и ПКВ), од кои: најмалку 2 дипломирани
градежни инженери (ВСС) со овластување Б за изведба од областа на
градежништвото издадени од Комора за овластени инженери и архитекти на
РМ и тоа: 1 дипломиран градежен инженер од техничка насока, со најмалку 5
години работно искуство во струката и 1 дипломиран градежен инженер, со
најмалку 3 години работно искуство во струката; најмалку 3 градежни,
машински, архитектонски, геодетски техничари (ССС), со најмалку 3 години
работно искуство во струката, најмалку 8 квалификувани работници (ВКВ)- со
најмалку 3 години работно искуство во струката; најмалку 8 квалификувани
работници (КВ), со најмалку 3 години работно искуство во струката и најмалку 9
полуквалификувани работници (ПКВ), со најмалку 3 години работно искуство
во струката.“ Согласно се претходно наведено, договорниот орган и предлага на
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Државната комисија за жалби по јавни набавки да ја одбие жалбата како
неоснована.

Договорниот орган достави дополнување на одговор на жалбата бр.0507119/25 од 31.07.2018 година во кој истакнува дека наводите во дополнување на
жалбата на жалителот дека содржината на тендерската документација и
техничката спецификација не е во согласност со Законот за јавните набавки и
довела или можела да доведе до дискриминација на економските оператори
или ограничување на пазарната конкуренција се во целост неосновани и
неточни и жалбата ја отфрла во целост.

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.

Државната комисија не ги прифати жалбените наводи на жалителот
наведени во жалбата кои се однесуваат на условите наведени во тендерската
документација и техничката спецификација.

Државната комисија согласно доказите со кои располага за конкретната
постапка утврди дека договорниот орган постапил по Решението бр.09-349/9 од
13.06.2018 година од Државната комисија за жалби по јавни набавки. Имено,
извршена била проверка на техничката спецификација од тендерската
документација за објавување на нова отворена постапка бр.38/2018 за
склучување на рамковна спогодба со повеќе економски оператори.

Во врска со наводите во жалбата на жалителот за барањето за
исполнување на критериумите за техничка или професионална способност од
точка 2.5 од тендерската документација, Државната комисија утврди дека при
повторно објавување на постапка за јавна набавка при изготвувањето на
тендерската документација во целост постапил согласно добиените
напатствија од Решението на Државната комисија за жалби по јавни набавки
бр. 09-349/9 од 13.06.2018 година. Имено, во критериумите за докажување на
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техничка и професионална способност бил отстранет условот за „30 постојано
вработени лица“, и согласно со член 153 став 3 алинеја 3 од Законот за јавните
набавки во објавената тендерска документација сега се барало: „Понудувачот
треба да приложи Потврда од Агенција за вработување и М1/М2 обрасци за
најмалку 30 ангажирани лица за цело времетраење на рамковната спогодба, без
оглед дали тие непосредно му припаѓаат на економскиот оператор, со соодветна
стручна подготовка (квалификации на вработените-ВСС, ССС, ВКВ, КВ и ПКВ),
од кои: најмалку 2 дипломирани градежни инженери (ВСС) со овластување Б за
изведба од областа на градежништвото издадени од Комора за овластени
инженери и архитекти на РМ и тоа: 1 дипломиран градежен инженер од
техничка насока, со најмалку 5 години работно искуство во струката и 1
дипломиран градежен инженер, со најмалку 3 години работно искуство во
струката; најмалку 3 градежни, машински, архитектонски, геодетски техничари
(ССС), со најмалку 3 години работно искуство во струката, најмалку 8
квалификувани работници (ВКВ)- со најмалку 3 години работно искуство во
струката; најмалку 8 квалификувани работници (КВ), со најмалку 3 години
работно искуство во струката и најмалку 9 полуквалификувани работници
(ПКВ), со најмалку 3 години работно искуство во струката.“.

Државната комисија не ги прифати жалбените наводи на жалителот од
причина што не успеа да ја докаже дискриминаторноста на стандардите барани
во техничките спецификации кои се однесуваат на антикорозивната заштита
на производите кои се бараат со техничките спецификации. Со оглед на тоа
барањата за квалитетот на производите се предвидени во техничката
спецификација и истите се однесуваат на производите кои се нудат, таквите
услови не може да се сметаат за дискриминаторни и не се бараат како услов за
докажување на способноста на економскиот оператор да земе учество во
јавната набавка.

Имено, согласно член 2 од Законот за јавните набавки: „Со овој закон
особено се обезбедува: - конкуренција меѓу економските оператори, - еднаков
третман и недискриминација на економските оператори, - транспарентност и
интегритет во процесот на доделување на договори за јавни набавки и рационално и ефикасно искористување на средствата во постапките за
доделување договори за јавна набавка.“

Согласно член 3 точка 11 од Законот за јавните набавки: „Тендерска
документација“ е збир на документи, информации и услови кои претставуваат
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основа за изготвување, доставување и оценување на пријавата за учество,
односно понудата“, додека во истиот член во точка 24 е наведено: „Прифатлива
понуда“ е понуда која е поднесена во утврдениот рок и за која е утврдено дека во
потполност ги исполнува сите барања од тендерската документација и
техничките спецификации и одговара на сите критериуми, условите и
евентуалните барања за способноста на понудувачите“.

Согласно член 32 став (1) од Законот за јавните набавки: „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.“

Согласно член 33 став (2) алинеја 1 од Законот за јавните набавки:
„Договорниот орган ги дефинира техничките спецификации: - со упатување,
како правило, според следниов редослед: примена на македонски стандарди
кои се во согласност со европските стандарди, европските технички одобренија
(европски технички атести), заедничките технички спецификации што се
користат во Европската унија, меѓународните стандарди или други технички
упатувања воведени од страна на европски органи за стандардизација. Доколку
истите не се пропишани, техничките спецификации се дефинираат со
упатување кон македонските стандарди, националните технички одобренија
или националните технички спецификации кои се однесуваат на користењето
на стоките, идејното решение или изведувањето на работите. Секое упатување
треба да биде проследено со зборовите „или еквивалентно“.

Согласно член 140 став (2) од Законот за јавните набавки: „Комисијата,
пред да пристапи кон евалуација на понудите, задолжително проверува дали е
објавена негативна референца на понудувачите до истекот на крајниот рок за
поднесување на понудите, што соодветно го документира како дел од досието
на постапката. Комисијата ја проверува валидноста и комплетноста на
документацијата за утврдување на способност само на понудувачите за кои не
е објавена негативна референца и тоа во рок од пет работни дена од крајниот
рок за поднесување на понудите, односно десет работни дена кај набавките со
проценета вредност над еден милион евра во денарска противвредност без
вклучен ДДВ. (3) Комисијата задолжително бара од понудувачите да ги појаснат
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или дополнат документите за утврдување способност во рокот од ставот (2) на
овој член. Комисијата не смее да создава предност во корист на одреден
економски оператор со користење на бараните појаснувања или дополнувања.
(4) Никакви промени во техничката и финансиската понуда не смеат да се
бараат, нудат или да се допуштаат од страна на комисијата, освен појаснување
на понудата по претходно писмено барање на комисијата и исправка на
аритметички грешки. (5) Комисијата го утврдува рокот за доставување на
дополнителното појаснување и дополнување кој не смее да е покус од пет
работни дена, односно три работни дена кај постапката со барање за прибирање
понуди од денот на приемот на барањето од страна на понудувачот. 7)
Неприфатливите понуди комисијата нема да ги евалуира. (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 210 од Законот за јавните набавки: „Битни повреди на
законот во постапките за доделување на договор за јавна набавка се, ако: постапката за доделување на договор за јавна набавка е спроведена без одлука
за јавна набавка со елементите пропишани во членот 28 ставови (2) и (3) на овој
закон, -постапката за доделување на договор за јавна набавка е спроведена без
да се спроведе технички дијалог во случаите каде што неговото спроведување е
задолжително согласно со овој закон, -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, -не е постапено
согласно со член 54 став (2) од овој закон, -се сторени битни пропусти кои се
однесуваат на отворањето на понудите, -се сторени битни пропусти кои се
однесуваат на евалуацијата на понудите, -не е постапено согласно со членот 140
ставови (11) и (12) од овој закон, -не е постапено според членот 215, а во врска со
членот 222 став (4) од овој закон, -е објавен оглас за доделување договор за јавна
набавка без да се обезбеди согласност во случаите каде што добивањето
согласност е задолжително согласно со овој закон, -не е постапено согласно со
решението на Државната комисија, -е извршен избор на понуда која не е
најповолна и -е извршен избор на неприфатлива понуда“.

Согласно член 211 од Законот за јавните набавки: „Во постапката за
правна заштита Државната комисија постапува во границите на жалбените
наводи, а по службена должност и во поглед на битните повреди пропишани во
член 210 од овој закон.“.
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Со оглед на фактот што жалителот не успеал во постапката, Државната
комисија одлучи да не му ги надомести трошоците на жалбената постапка,
согласно член 228 став (2) и од Законот за јавните набавки.

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.09-449/8
01.08.2018 год.
Скопје
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Маја Малахова
Доставено до:
- Архива,
- ЈП Водовод и канализација ул. „Лазар Личеноски“ бр.9 Скопје
- „КАЗ ГРУП“ ДОО Илинден ул.24 бр29 Илинден, Скопје
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