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 „КАЗ-ГРУП“ ДОО Илинден,
изјавена против содржината на тендерската документација и техничката
спецификација по Огласот за јавна набавка со поедноставена отворена
постапка бр. 14641/2020 за набавка на стоки - Водоводни материјали на
договорниот орган Јавно претпријатие за комунални дејности „ПЛАВАЈА“ ПО
Радовиш, врз основа на член 160 став (1) точка 1 и став (2), (3), (4) и (5) од Законот
за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2019), на
57-та Седница одржана на ден 21.10.2020 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. СЕ ЗАПИРА постапката по жалбата на жалителот „КАЗ-ГРУП“ ДОО
Илинден, изјавена против содржината на тендерската документација и
техничката спецификација по Огласот за јавна набавка со поедноставена
отворена постапка бр. 14641/2020 за набавка на стоки - Водоводни материјали
на договорниот орган Јавно претпријатие за комунални дејности „ПЛАВАЈА“
ПО Радовиш.
2. Се задолжува договорниот орган на жалителот да му ги надомести
трошоците на жалбената постапка во висина од 250,00 денари на име
административна такса и надомест за водење на постапка во висина од 6.170,00
денари во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.
3. Заклучокот на Државната комисија за жалби по јавни набавки е
конечен по извршената достава.

Образложение
Договорниот орган започнал поедноставена отворена
бр.14641/2020 за јавна набавка на стоки - Водоводни материјали.

постапка

Незадоволен од содржината на тендерската документација и
техничката спецификација, жалба до Државната комисија за жалби по јавни
набавки поднесе економскиот оператор „КАЗ-ГРУП“ ДОО Илинден.
Во одговорот на жалба договорниот орган наведува наведува дека во
целост ги прифаќа забелешките од техничката спецификација наведени во
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жалбата од страна на жалителот и согласно тоа изготвил корегирана техничка
спецификација, а со тоа и тендерска документација кои се објавени на
14.10.2020 година на ЕСЈН во известување за измени и дополнителни
информации во постапката.
Оттука, Државната комисија разгледувајќи ги доказите кои се дел од
досието на постапката на ЕСЈН, постапи согласно член 160 став (1) точка 1 од
Законот за јавните набавки во кој е наведено: „(1) Државната комисија во
жалбената постапка може да: 1. ја запре жалбената постапка“.
Согласно член 166 став (7) од Законот за јавни набавки: „(7) Во случај на
целосно усвојување на жалбата, договорниот орган е должен на подносителот
на жалбата да му ги надомести оправданите трошоци за постапката.“.

Упатство за правно средство: Согласно член 170 од Законот за јавните набавки и член 26 од
Законот за управните спорови, против овој заклучок незадоволната странка може да поднесе тужба
до Управниот суд во рок од 30 од денот на приемот на заклучокот.

Бр.09-928/32
21.10.2020 год.
Скопје
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Кирил Каранфилов

Доставено до:
- Архива,
- „КАЗ-ГРУП“ ДОО Илинден
- Јавно претпријатие за комунални дејности „ПЛАВАЈА“ ПО Радовиш
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