Државната комисија за жалби по јавни набавки, врз основа на член 130
од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“
бр.24/2019), одлучувајќи по жалбата на жалителот „ФУД ЛАБ“ ДОО Скопје,
изјавена против содржината на огласот и тендерската документација, а по
објавување на известувањето за измени и дополнителни информации, во
однос на содржината на измените и дополнителните информации по Огласот
за јавна набавка со поедноставена отворена постапка бр.13862/2020 за набавка
на услуги - Здравствени услуги-испитување на безбедност на вода по втор пат
на договорниот орган ЈПКД Комуналец - Гевгелија, врз основа на 160 став (1)
точка 2 и став (2), (3), (4), (5) и (6) и член 166 став (7) од Законот за јавните набавки
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2019), на 57-та Седница
одржана на ден 21.10.2020 година донесе:
РЕШЕНИЕ
1. Жалбата на жалителот „ФУД ЛАБ“ ДОО Скопје, изјавена против
содржината на огласот и тендерската документација, а по објавување на
известувањето за измени и дополнителни информации, во однос на
содржината на измените и дополнителните информации по Огласот за јавна
набавка со поедноставена отворена постапка бр.13862/2020 за набавка на
услуги - Здравствени услуги-испитување на безбедност на вода по втор пат на
договорниот орган ЈПКД Комуналец - Гевгелија, СЕ ОТФРЛА ПОРАДИ
НЕДОЗВОЛЕН
НЕДОЗВОЛЕНОСТ
ДОЗВОЛЕНОСТ.
ОСТ

2. Решението на Државната комисија за жалби по јавни набавки е
конечно по извршената достава.
достава

Образложение
Договорниот орган ЈПКД Комуналец - Гевгелија објавил оглас за јавна
набавка со поедноставена отворена постапка бр.13862/2020 за набавка на
услуги - Здравствени услуги-испитување на безбедност на вода по втор пат.
Незадоволен од содржината на огласот и тендерската документација, а
по објавување на известувањето за измени и дополнителни информации, во
однос на содржината на измените и дополнителните информации, жалба до
Државната комисија за жалби по јавни набавки изјави економскиот оператор
„ФУД ЛАБ“ ДОО Скопје.
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Постапувајќи по изјавената жалба, Државната комисија за жалби по
јавни набавки изврши увид во досието на постапката на Електронскиот систем
за јавни набавки и врз основа на член 160 став (1) точка 2 и став (2), (3), (4) и (5) од
Законот за јавните набавки најде:

Жалбата е недозволена
недозволена.
дозволена.
Државната комисија за жалби по јавни набавки, разгледувајќи ја
жалбата, утврди дека истата е недозволена.
Имено, Државната комисија изврши увид на ЕСЈН во делот е-жалби како
и во досието на конкретната обжалена постапка и утврди дека жалбата на
жалителот „ФУД ЛАБ“ ДОО Скопје, изјавена врз основа на член 143 став 1 точка
2 односно од објавување на известување за дополнителни информации во
врска со огласот и тендерската документација, е поднесена на ден 09.10.2020
година во 09:46 часот преку Електронскиот систем за јавни набавки. Согласно
член 143 став 1 точка 2, жалбата се изјавува во рок од пет дена од денот на
објавувањето на известувањето за измени и дополнителни информации, во
однос на содржината на измените и дополнителните информации. Од увидот
во досието од предметната постапка, Државната комисија утврди дека
договорниот орган нема извршено измени на огласот и тендерската
документација, така што жалбата изјавена во оваа фаза на постапката по
основот на кој се повикува жалителот е недозволена.
Жалителот во жалбата се повикува и на содржината на огласот и
тендерската документација, но во оваа фаза на постапката по овој основ,
жалбата е ненавремена, од причина што согласно член 143 став 1 точка 1 од
Законот за јавните набавки, жалбата се изјавува во рок од пет дена од денот на
објавување на огласот во однос на содржината на огласот или тендерската
документација а согласно член 143 став 2 од истиот закон е недозволена.
Имено, жалителот го пропуштил рокот за изјавување жалба против
содржината на огласот и тендерската документација, со оглед дека огласот е
објавен на ден 24.09.2020 година и рокот за изјавување на жалба бил до
29.09.2020 година, а изјавената жалба е доставена на 09.10.2019 година.
Согласно член 143 од Законот за јавни набавки: „(1) Во отворената
постапка, жалба се изјавува во рок од десет дена, додека во поедноставената
отворена постапка и набавката од мала вредност во рок од пет дена, од денот
на: 1. објавување на огласот за јавна набавка, во однос на содржината на
огласот или тендерската документација; 2. објавување на известувањето за
измени и дополнителни информации, во однос на содржината на измените и
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дополнителните информации; 3. отворање на понудите, во однос на
пропуштањето на договорниот орган соодветно да одговори на навремените
прашања или барања за појаснување или измени на тендерската
документација или 4. прием на одлуката за избор на најповолна понуда или за
поништување, во однос на постапката на евалуација и избор на најповолна
понуда, или за причините за поништување на постапката. (2) Жалителот кој
пропуштил да изјави жалба во однос на одредбите од ставот (1) точките 1, 2 и 3
на овој член, нема право на жалба во подоцнежната фаза на постапката за
истиот правен основ.“.
Согласно член 160 став (1) точка 2 од Законот за јавните набавки: „(1)
Државната комисија во жалбената постапка може да: 2. ја отфрли жалбата
поради ненадлежност, недозволеност, неуредност, ненавременост, непостоење
правен интерес и поради тоа што е изјавена од неовластено лице;“.
Од причини што Државната комисија утврди дека изјавената жалба е
недозволена, не се впушти во оценување на фактичката состојба и примената
на материјалното право.
Предвид на изложеното се донесе Решение како во диспозитивот.
Упатство за правно средство: Согласно член 170 од Законот за јавните набавки и член 26
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.09-923/14
21.10.2020 год.
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Кирил Каранфилов

Доставено до:
- Архива,
- „ФУД ЛАБ“ ДОО Скопје
- ЈПКД Комуналец - Гевгелија

3/3

