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 – „2000
АМИГОС“ ДООЕЛ Прилеп, изјавена жалба преку полномошник – адвокат
Верица Паневска, наш број 09-473/1 од 26.07.2018 година, против Одлуката за
избор на најповолна понуда бр.05-1850/1 од 18.07.2018 година, донесена по Оглас
за барање за прибирање на понуди бр.49/2018 за сукцесивна набавка на услуги
за превоз на вработени (стражари) на релација од Прилеп до депонија и назад и
Прилеп – Нови гробишта и назад за потребите на договорниот орган ЈКП
Комуналец Прилеп, врз основа на член 220 став (1) алинеја 6 и став 3 и 4, а во
врска со член 211 и член 228 став 2, 3 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 „2000 АМИГОС“ ДООЕЛ Прилеп, изјавена
против Одлуката за избор на најповолна понуда бр.05-1850/1 од 18.07.2018
година, донесена по Оглас за барање за прибирање на понуди бр.49/2018 за
сукцесивна набавка на услуги за превоз на вработени (стражари) на релација од
Прилеп до депонија и назад и Прилеп – Нови гробишта и назад за потребите на
договорниот орган ЈКП Комуналец Прилеп, СЕ УВАЖУВА.
2. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за избор на најповолна понуда бр.051850/1 од 18.07.2018 година, донесена по Оглас за барање за прибирање на понуди
бр.49/2018 за сукцесивна набавка на услуги за превоз на вработени (стражари)
на релација од Прилеп до депонија и назад и Прилеп – Нови гробишта и назад
за потребите на договорниот орган ЈКП Комуналец Прилеп.
3. СЕ ПОНИШТУВА ПОСТАПКАТА по Огласот за барање за прибирање
на понуди бр.49/2018 за сукцесивна набавка на услуги за превоз на вработени
(стражари) на релација од Прилеп до депонија и назад и Прилеп – Нови
гробишта и назад за потребите на договорниот орган ЈКП Комуналец Прилеп.
4. Се задолжува договорниот орган да му ги надомести трошоците на
жалителот – „2000 АМИГОС“ ДООЕЛ Прилеп, во износ од 250,00 денари на име
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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.
5. Барањето за исплата на адвокатски трошоци за состав на жалба
13.500,00 денари,
денари се одбива како неосновано.
6. Договорниот 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.
7. Решението на Државната комисија за жалби по јавни набавки е
конечно.

Образложение

Економскиот оператор „2000 АМИГОС“ ДООЕЛ Прилеп, изјавил жалба
преку полномошник – адвокат Верица Паневска, против Одлуката за избор на
најповолна понуда бр.05-1850/1 од 18.07.2018 година, донесена по Оглас за
барање за прибирање на понуди бр.49/2018 за сукцесивна набавка на услуги за
превоз на вработени (стражари) на релација од Прилеп до депонија и назад и
Прилеп – Нови гробишта и назад за потребите на договорниот орган ЈКП
Комуналец Прилеп, бидејќи смета дека се погрешно била утврдена фактичката
состојба, погрешно било применето материјалното право и предлага Државната
комисија за жалби по јавни набавки да донесе решение со кое ќе ја уважи
жалбата во целост, ќе ја поништи одлуката за избор на најповолна понуда, ќе ја
поништи постапката за јавна набавка, како и да го задолжи договорниот орган
да му ги надомести на жалителот трошоците на жалбената постапка,
вклучувајќи ги и адвокатските трошоци за состав на жалба.
Договорниот орган ЈКП Комуналец Прилеп на 26.07.2018 година достави
одговор на жалбата бр.03-1942 во кој дава образложение на жалбените наводи.
Државната комисија за жалби по јавни набавки во текот на жалбената
постапка ги изведе писмените докази и тоа: жалбата, одговорот на жалбата,
одлуката за јавна набавка, огласот, тендерската документација, записникот од
отворањето на понудите, понудите на понудувачите, извештајот за спроведена
постапка, Одлуката за избор на најповолна понуда, како и останатата
документација приложена во предметот, при што врз основа на член 220 став (1)
алинеја 6 од Законот за јавните набавки најде:
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Жалбата е дозволена, навремена и изјавена од овластен
подносител.
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, спровел постапка за јавна набавка со Оглас за барање
за прибирање на понуди бр.49/2018 за сукцесивна набавка на услуги за превоз
на вработени (стражари) на релација од Прилеп до депонија и назад и Прилеп –
Нови гробишта и назад, за што претходно била донесена Одлука за утврдување
на потреба за јавна набавка бр.05-1558 од 14.06.2018 година. Постапката била
објавена на ЕСЈН на Бирото за јавни набавки, набавката била неделива, а
договорниот орган во тендерската 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 и Изјава
за сериозност на понудата.
До крајниот рок за поднесување на понудите 09.07.2018 година,
пристигнале вкупно 2 (две) понуди од понудувачите „ФАЛКОН ПЛУС“ ДООЕЛ
Прилеп и „2000 АМИГОС“ ДОО Прилеп, за што бил составен Записник од
отворањето на понудите бр.05-1780 од 09.07.2018 година. Комисијата за јавни
набавки на договорниот орган извршила проверка на комплетноста и
валидноста на понудите, по што
единствениот понудувач кој поднел
прифатлива понуда го поканила на е-аукција. По завршувањето на е-аукцијата,
врз основа на електронски генерираниот Извештаи за поднесување на конечна
цена и Извештајот од спроведена постапка бр.05-1850 од 18.07.2018 година,
Комисијата за јавни набавки дала предлог за избор како најповолна понуда да
биде избрана понудата на економскиот оператор „ФАЛКОН ПЛУС“ ДООЕЛ
Прилеп. Ваквиот предлог бил прифатен од страна на одговорното лице на
договорниот орган по што била донесена Одлука за избор на најповолна понуда
бр.05-1850/1 од 18.07.2018 година.
Незадоволен од донесената Одлуката за избор на најповолна понуда
бр.05-1850/1 од 18.07.2018 година, жалба до Државната комисија за жалби по
јавни набавки поднесе економскиот оператор „2000 АМИГОС“ ДООЕЛ Прилеп.
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Проверувајќи ги жалбените наводи на жалителот, Државната комисија за
жалби по јавни набавки го утврди следното:
Жалителот во жалбата наведува дека во тендерската документација во
точка 2.2. договорниот орган навел дека предметот е неделив. Жалителот го
цитирал член 144 став 5 од Законот за јавните набавки и наведува дека во точка
3 од тендерската документација и во техничките спецификации од тендерската
документација, договорниот орган навел дека постојат две релации, т.е. два дела,
и барал за двете реалции да се достави понуда, што било во целост спротивно со
член 144 став 5 од Законот за јавни набавки и со тоа договорниот орган направил
битни пропусти во тендерската документација. Понатаму во точка 8.3 и во точка
9.3 во техничката или професионалната способност договорниот орган барал
економските оператори да достават лиценца за такси превоз. Жалителот
наведува дека бараното било спротивно на одредбите од Законот за превоз во
патниот сообраќај. Имено во член 43 од законот било наведено дека: „Посебен
линиски превоз на патници е превоз само на определена група патници со
исклучување на други патници. Со посебниот линиски превоз на патници се
врши превоз на ученици од дома до училиште и обратно, на работници од дома
до местото на работа и обратно, на работници кои вршат сезонски работи од
дома до местото на работа и обратно, на војни лица од дома до работа и обратно
и превоз на лица кои имаат потреба од медицинска нега од дома до
здравствената установа и обратно, доколку превозот на тие лица го организира
истата.“. Со оваа одредба законодавецот изречно предвидел како и со каква
лиценца треба да се извршува превозот на вработените лица. Со ова
договорниот орган го прекршил член 2 од Законот за јавните набавки. Со вака
спроведената постапка и со наведените услови, очигледно било дека
договорниот орган фаворизирал одредени економските оператори пред
другите и тоа предизвикувал да се избере економски оператор којшто немал
доставено соодветна и најповолна понуда. Комисијата за јавни набавки
постапило спротивно на одредбите од Законот за јавните набавки, а потоа
доставила и документи спротивни на закон до одговорното лице со цел истите
да бидат одобрени, што довело договорниот орган да ја донесе и сега оспорената
Одлука за избор на најповолна понуда. Според жалителот со вака донесената
одлука, Комисијата за јавни набавки на договорниот орган погрешно ја
утврдила фактичката ситуација и направила повеќе прекршоци, односно не ги
применила соодветно законските одредби од Законот за јавни набавки, но и
одредбите наведени во тендерската документација. Со оглед на горенаведеното
жалителот предлага Државната комисијата за жалби по јавни набавки, да
донесе решение со кое ќе ја поништи Одлуката за избор на најповолна понуда и
постапката за јавна набавки, како и да го задолжи договорниот орган да ми ги
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надомести на жалителот трошоците на жалбената постапка, вклучувајќи ги и
трошоците за состав на жалба.
Во одговорот на жалбата договорниот орган наведува дека кога
станувало збор за превоз на вработени веќе имало посебен превоз на вработени.
Бројот на вработени изнесувал 35 на една локација - Нови гробишта. За истата
релација бил објавен оглас број 13/2018 чиј носител бил жалителот. Во истата
тендерска документација се барала лиценца за превоз на патници согласно
Законот за превоз во патниот сообраќај и во истата била барана единечна цена
од превозен патник при што договорниот орган не фаворизирал економски
оператори за извршување на услугата. Договорниот орган огласот број 49/2018
за превоз на вработени (стражари) го објавил и ја изготвил тендерската
документација со барање од економските оператори да поседуваат лиценца за
такси превоз (се ангажирало помало патничко возило) поради тоа што тие
превоз и биле три пати во денот и се превезувале од 1 до максимум 6 вработени
стражари. Договорниот орган наведува дека во финансиска понуда барал
единечна цена од тура поради тоа што постигнал пониска цена при превозот. Во
поглед на тоа што и двете релации биле дадени како задолжителни,
договорниот орган напомнува дека релацијата Прилеп- Нови гробишта била
инцидентна на повик и не била задолжителна секојдневно. Месечно таа
релација се користела максимум 10 пати при што не било изводливо да се
оформи како поединечен дел од самата постапка. Во изминатиот месец, видно
од фактурата било дека релацијата -превоз до Нови Гробишта била искористена
само 3 пати. Барањата за ангажирање на такси превоз- лиценца за такси превоз
била со оглед на фактот дека станувало збор за мала група на вработенистражари. Според договорниот орган со лиценца за такси превоз логично било
да се ангажираат и помали патнички возила при што и самиот економски
оператор ќе сносел помали трошоци, па и самата понуда на цената од еден
извршен превоз ќе била пониска. Самото тоа што договорниот орган објавил два
огласи за превоз на вработени, едниот со поголем број на вработени која
релација се користела секојдневно и каде барал лиценца за превоз на патници,
и каде секој економски оператор имал право да учествува согласно дејноста за
која бил регистриран, постапил во согласност со член 144 став 5 од Законот за
јавните набавки Врз основа на тоа договорниот орган оставил можност и за
превозниците со такси лиценца да можат да заземат рамноправно учество во
објавен оглас за превоз.
Државната комисија постапувајќи по жалбата и жалбените наводи, како
и по службена должност согласно член 211 од Законот за јавните набавки, а врз
основа на сите приложени писмени докази во предметот за спроведената
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постапка за доделување договор за јавна набавка, утврди дека жалбата е
основана.
Државната комисија не ги прифати жалбените наводи во однос на
тендерската документација и истите ги третираше како задоцнети односно
недозволени. Согласно член 216 став 2 алинеја 3 од Законот за јавните набавки,
жалбата се изјавува во рок од три дена кај постапката со барање за прибирање
на понуди од денот на отворањето на понуди во однос на дејствијата или
пропуштањето за преземање дејствија поврзани со тендерската документација,
односно постапката за отворање на понудите.
Државната комисија постапувајќи по службена должност согласно член
211 од Законот за јавни набавки утврди дека договорниот орган сторил битна
повреда на член 210 став 1 алинеја 3, во врска со член 144 став 5 од Законот за
јавните набавки. Имено Државната комисија утврди дека за конкретниот
договор за јавна набавка договорниот орган спровел постапка со барање за
прибирање на понуди бр.49/2018 за сукцесивна набавка на услуги за превоз на
вработени (стражари) на релација од Прилеп до депонија и назад и Прилеп –
Нови гробишта и назад. Во точка 3 од тендерската документација и во
техничките спецификации од тендерската документација, договорниот орган
навел дека постојат две релации, т.е. два дела, и барал за двете релации да се
достави понуда, што било во целост спротивно со член 144 став 5 од Законот за
јавни набавки согласно кој при доделување на договор за јавна набавка на
услуги за превоз на патници, предметот на договорот задолжително се
оформува на делови, при што секоја релација преставува посебен дел и со тоа
договорниот орган направил битни пропусти во тендерската документација.
Од наведените причини, Државната комисија одлучи да ја уважи жабата,
да ја поништи Одлуката за избор на најповолна понуда бр.05-1850/1 од 18.07.2018
година, да ја поништи постапката по Оглас за барање за прибирање на понуди
бр.49/2018 за сукцесивна набавка на услуги за превоз на вработени (стражари)
на релација од Прилеп до депонија и назад и Прилеп – Нови гробишта и назад
за потребите на договорниот орган ЈКП Комуналец Прилеп. При евентуално
повторно спроведување на нова постапка потребно е договорниот орган да ги
има во предвид напствијата на Државната комисија наведени во Решението
како и да утврди согласно одредбите од Законот за превоз во патниот сообраќај,
како и со каква лиценца треба да се извршува превозот на вработените лица.
Во согласност со 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
6/8

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.“.

Во член 32 од Законот за јавните набавки е наведено: „(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. (2) Тендерската документација особено содржи: - општи информации
во врска со договорниот орган, особено адреса, телефонски број, број на факс,
електронска пошта, лица за контакт, начини на комуникација итн., - упатства во
врска со законските рокови и неопходните услови за учество во постапката за
доделување на договор, - доколку се бара, минималните критериуми за
утврдување на способност и документација што треба да ја поднесат
понудувачите или кандидатите за да го докажат исполнувањето на
критериумите за утврдување на способност, - технички спецификации или, во
случај на применување на конкурентен дијалог или постапка на преговарање,
описна документација, - упатства во врска со изработка и поднесување на
техничката и финансиската понуда, - детална и целосна информација во врска
со критериумите за доделување на договорот што ќе се применува за избор на
најповолна понуда согласно со одредбите од Главата VII Дел 3 на овој закон, упатства во врска со правната заштита во постапка за доделување на договор за
јавна набавка и - информации во врска со задолжителните одредби од
договорот за јавна набавка. (3) Содржината на тендерската документација
поблиску ја пропишува министерот за финансии.“.

Согласно член 144 став 5 од Законот за јавните набавки, „При доделување
на договор за јавна набавка на услуги за превоз на патници, предметот на
договорот задолжително се оформува во делови, при што секоја релација
претставува посебен дел.“.

Полномошникот на жалителот во жалбата побара да му се надоместат
13.500,00 денари за состав на жалба. Државната комисија за жалби по јавни
набавки постапувајќи согласно член 228 став (2), (3) и (7) од Законот за јавните
набавки утврди дека барањето за надомест на адвокатските трошоци за состав
на правен лек и состав на полномошно наведено од страна на полномошникот
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на жалителот е неоправдано бидејќи истиот не ги докажа оправданите трошоци
на постапката и одлучи како во диспозитивот на Решението.

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.09-473/7
01.08.2018 год.
Скопје
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Маја Малахова

Доставено до:
- Архива,
- Адвокат Верица Паневска Прилеп, ул. Маршал Тито бр.7/11, Прилеп
- ЈКП Комуналец Прилеп, ул. Александар Македонски 22 Б, Прилеп
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