Државната комисија за жалби по јавни набавки, врз основа на член 130
од Законот за јавните набавки, одлучувајќи по жалбата на жалителот Друштво
за производство, трговија и услуги ПОВЕР ПЕТРОЉЕУМ ДООЕЛ експортимпорт с.Голема Речица Тетово, изјавена против Одлуката за избор на
најповолен понудувач бр. 05-2021-16759/21/1 од 29.10.2021 година за дел 4,
донесена по Оглас за јавна набавка со поедноставена отворена постапка бр.
16759/2021 за набавка на стоки - Нафта за греење за Општина Тетово и ТППЕТетово на договорниот орган Општина Тетово, врз основа на член 160 став (1)
точка 2 и став (2), (3), (4), (5) и (6) од Законот за јавните набавки („Службен весник
на Република Македонија“ бр.24/2019 и „Службен весник на Република С.
Македонија бр. 87/2021), на 50та Седница одржана на ден 17.11.2021 година
донесе:

РЕШЕНИЕ
1. Жалбата на жалителот Друштво за производство, трговија и услуги
ПОВЕР ПЕТРОЉЕУМ ДООЕЛ експорт-импорт с.Голема Речица Тетово,
изјавена против Одлуката за избор на најповолна понуда бр. 05-2021-16759/21/1
од 29.10.2021 година по Огласот за јавна набавка со поедноставена отворена
постапка бр. 16759/2021 за набавка на стоки - Нафта за греење за Општина
Тетово и ТППЕ-Тетово на договорниот орган Општина Тетово, СЕ ОТФРЛА
ПОРАДИ НЕНАВРЕМЕНОСТ
НЕНАВРЕМЕНОСТ.
НАВРЕМЕНОСТ
2. Решението на Државната комисија за жалби по јавни набавки е
конечно по извршената достава.
достава

Образложение
Договорниот орган, спровел постапка за јавна набавка со Оглас за јавна
набавка со поедноставена отворена постапка бр. 16759/2021 за набавка на
стоки - Нафта за греење за Општина Тетово и ТППЕ-Тетово, за што претходно
била донесена Одлука за јавна набавка бр. 05-2021-16759/01/1 од 27.09.2021
година. Постапката била објавена на ЕСЈН на Бирото за јавни набавки и во
Службен весник на РСМ, како неделива, 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 Изјава за сериозност на понудата.

1/4

До крајниот рок за поднесување на понудите 12.10.2021 година,
пристигнале 3 (три) понуди, за што бил составен Записник од отворањето на
понудите заведен под број 05-2021-16759/17/1. Комисијата за јавни набавки на
договорниот орган извршила проверка на комплетноста и валидноста на
понудите. Врз основа на конечното бодување и рангирање на понудите, врз
основа на Извештајот од спроведена постапка, Комисијата за јавни набавки
дала предлог како најповолна понуда за да биде избрана понудата на ХИТ ОИЛ
ДООЕЛ експорт-импорт-Тетово. Ваквиот предлог бил прифатен од страна на
одговорното лице на договорниот орган, по што била донесена Одлуката за
избор на најповолна понуда бр. 05-2021-16759/21/1 од 29.10.2021 година.
Незадоволен од Одлуката за избор на најповолна понуда бр. 05-202116759/21/1 од 29.10.2021 година, жалба до Државната комисија за жалби по
јавни набавки поднесе економскиот оператор Друштво за производство,
трговија и услуги ПОВЕР ПЕТРОЉЕУМ ДООЕЛ експорт-импорт с.Голема
Речица Тетово.
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:

Жалбaта е дозволена и изјавена од овластен подносител.

Жалбата е ненавремена.
ненавремена.

Државната комисија за жалби по јавни набавки, разгледувајќи ја
жалбата, утврди дека истата е ненавремена.
Имено, Државната комисија од извршениот увид во досието од
спроведената постапка на ЕСЈН на Бирото за јавни набавки, утврди дека
Одлуката за избор на најповолна понуда бр. 05-2021-16759/21/1 од 29.10.2021
година била прикачена на ЕСЈН на 29.10.2021 година заедно со известувањата.
Постапката е спроведена согласно Законот за јавните набавки (Службен
весник на Република Македонија бр.24/2019). Од причина што целокупната
постапка се водела преку ЕСЈН од денот на објава на одлуката и известувањата
на ЕСЈН почнува да се смета и рокот за жалба.
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Видно од досието на спроведената постапка и системот за е-жалба,
жалителот ја изјавил жалбата во електронска форма согласно член 142 став 1
од Законот за јавни набавки (Службен весник на Република Македонија
бр.24/2019) на ЕСЈН на 04.11.2021 година.
Со оглед на фактот што договорниот орган спровел Оглас за доделување
на договор за јавна набавка со поедноставена отворена постапка, рокот за
изјавување на жалба согласно член 143 став (1) точка 4 од Законот за јавните
набавки е пет дена и истиот истекол на 03.11.2021 година. Со оглед на
горенаведеното, Државната комисија за жалби по јавни набавки одлучи да ја
отфрли жалбата на жалителот како ненавремена.
Согласно член 65 од Законот за јавните набавки: „(1) Денот во кој
настапил одреден настан или е преземено одредено дејствие не се засметува
при пресметување на роковите, туку почетокот на рокот се засметува од
првиот следен работен ден. (2) Државните празници, саботите и неделите не
влијаат врз почетокот и текот на роковите, освен во случаите кога роковите се
изразени во работни денови.“
Согласно член 142 став 1 од Законот за јавните набавки:„ (1) Жалбата се
изјавува до Државната комисија во електронска форма, а се доставува
истовремено до Државната комисија и договорниот орган преку ЕСЈН.“.
Согласно член 143 став 1, точка 4 од Законот за јавните 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: 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.“.
Согласно член 160 став (1) точка 2 од Законот за јавните набавки: „Во
одлучување во жалбената постапка, Државната комисија може да 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
ненавремена, не се впушти во оценување на фактичката состојба и примената
на материјалното право.
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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 во рок од 30 дена од денот на приемот на
решението.

Бр. 09-1114/7
17.11.2021 год.
Скопје
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Кирил Каранфилов
Доставено до:
- Архива,
- Друштво за производство, трговија и услуги ПОВЕР ПЕТРОЉЕУМ ДООЕЛ експорт-импорт с.Голема
Речица Тетово
- Општина Тетово
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