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 „ТРИТЕРОЛ ПЕТРОЛ“
ДООЕЛ Скопје, изјавена против Одлуката за избор на најповолна понуда
Су.бр.05‐78/2021-4 од 15.04.2021 година, донесена по Огласот за јавна набавка со
поедноставена отворена постапка бр.05109/2021 за набавка на стоки - Набавка
на стоки - екстра лесно масло за греење ЕЛ-1 на договорниот орган
Апелационен суд Битола, врз основа на член 160 став (1) точка 2 и став (2), (3), (4)
и (5) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република
Македонија“ бр.24/2019 и бр.87/2021), на 19-та Седница одржана на ден
28.04.2021 година донесе:
РЕШЕНИЕ
1. Жалбата на жалителот „ТРИТЕРОЛ ПЕТРОЛ“ ДООЕЛ Скопје, изјавена
против Одлуката за избор на најповолна понуда Су.бр.05‐78/2021-4 од 15.04.2021
година, донесена по Огласот за јавна набавка со поедноставена отворена
постапка бр.05109/2021 за набавка на стоки - Набавка на стоки - екстра лесно
масло за греење ЕЛ-1 на договорниот орган Апелационен суд Битола, СЕ
ОТФРЛА ПОРАДИ НЕУРЕДНОСТ.
НЕУРЕДНОСТ
2. Решението на Државната комисија за жалби по јавни набавки е
конечно по извршената достава.
достава

Образложение
Договорниот орган, спровел постапка за јавна набавка по Огласот за
јавна набавка со поедноставена отворена постапка бр.05109/2021 за набавка на
стоки - Набавка на стоки - екстра лесно масло за греење ЕЛ-1, за што претходно
била донесена Одлука за јавна набавка Су.бр.02-69/2021 од 23.03.2021 година.
Постапката била објавена на ЕСЈН на Бирото за јавни набавки како и во
Службениот весник на Р.С.М, како неделива постапка, а договорниот орган во
тендерската документација и огласот предвидел дека како критериум за
доделување на договор за јавна набавка ќе го користи критериумот економски
најповолна понуда врз основа на цената, со спроведување на е-аукција. Од
понудувачите било побарано да достават документ за регистрирана дејност и
Изјава за сериозност.
До крајниот рок за поднесување на понудите 12.04.2021 година,
пристигнале вкупно 5 (пет) понуди за што бил составен Записник од
отворањето на понудите од 05.04.2021 година. Комисијата за јавни набавки на
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договорниот орган извршила проверка на комплетноста и валидноста на
понудите, при што констатирала дека сите понудувачи доставиле прифатливи
понуди и истите ги поканила на е-аукција. По спроведувањето на е-аукцијата,
врз основа на Извештајот од текот на е-аукцијата како ив врз основа на
Извештајот од спроведената постапка од 15.04.2021 година, Комисијата за јавни
набавки дала предлог за најповолна понуда да биде избрана понудата на
„ТРИТЕРОЛ ПЕТРОЛ“ ДООЕЛ Скопје. Ваквиот предлог бил прифатен од страна
на одговорното лице на договорниот орган, по што била донесена Одлуката за
избор на најповолна понуда Су.бр.05‐78/2021-4 од 15.04.2021 година.
Незадоволен од Одлуката за избор на најповолна понуда
Су.бр.05‐78/2021-4 од 15.04.2021 година, жалба до Државната комисија за жалби
по јавни набавки поднесе економскиот оператор „ТРИТЕРОЛ ПЕТРОЛ“ ДООЕЛ
Скопје
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), а
во врска со член 155 став (2) од Законот за јавните набавки најде:

Жалбaта е дозволена и изјавена од овластен подносител.
Жалбата е неуредна.
еуредна.
Државната комисија за жалби по јавни набавки, разгледувајќи ја
жалбата, утврди дека истата е неуредна.
Државната комисија за жалби по јавни набавки, разгледувајќи ја
жалбата, утврди дека жалителот не постапил согласно со член 155 став (2) од
Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија
бр.24/2019), односно доказот за уплата на надомест за водење на постапката
уплатен од страна на жалителот во износ од 6000,00 денари, не е на износот
согласно член 165 од Законот за јавните набавки односно жалителот нема
уплатен целосен износ од 100 евра во денарска противвредност и поради тоа не
постапуваше по истата.
Имено, економскиот оператор не постапил согласно член 165 став 1 од
Законот за јавните набавки кој утврдува дека: „(1) Во постапката пред
Државната комисија, подносителот на жалбата, покрај административната
такса, плаќа и надоместок за водење на постапката во зависност од висината
на понудата, и тоа: - до 10.000 евра во денарска противвредност, надоместок од
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50 евра во денарска противвредност, - од 10.000 до 70.000 евра во денарска
противвредност, надоместок од 100 евра во денарска противвредност, - од
70.000 до 130.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 150 евра во
денарска противвредност или - над 130.000 евра во денарска противвредност,
надоместок од 200 евра во денарска противвредност.”.
Понатаму, 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.”.
Член 155 став (2) од Законот за јавните набавки пак утврдува: „(2)
Подносителот на жалбата е должен да приложи и доказ за уплата на
надоместок за водење на постапката.”.
Од причини што подносителот на жалбата не постапил според погоре
наведените одредби од Законот за јавните набавки, односно не извршил
уплата на надоместок за водење на постапката и не доставил доказ за
извршената уплата, Државната комисија донесе Решение како во
диспозитивот.
Предвид на изложеното се донесе Решение како во диспозитивот.
Упатство за правно средство: Согласно член 170 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 во рок од 30 од денот на приемот на решението.

Бр.08-464/5
28.04.2021 год.
Скопје
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Кирил Каранфилов
Каранфилов

Доставено до:
- Архива,
- „ТРИТЕРОЛ ПЕТРОЛ“ ДООЕЛ Скопје
- Апелационен суд Битола
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