Државната комисија за жалби по јавни набавки, врз основа на член 130
од Законот за јавните, одлучувајќи по жалбата на жалителот „С.КОМ“ ДООЕЛ
Скопје, изјавена против Одлуката за избор на најповолна понуда бр.05-2915/8
од 09.12.2021 година за дел 2, донесена по Оглас за јавна набавка со
поедноставена отворена постапка бр. 19769/2021 за набавка на стоки технички материјали - електро, водоводен, оков и железарија,
молерофарбарски материјали, зидарски материјали, алат и прибор за период
од 1 година на договорниот орган ЈЗУ Специјализирана болница за
геријатриска и палијативна медицина „13 Ноември“ - Скопје, 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 Службен весник на Република
С. Македонија“ бр.87/2021), на 57-та Седница одржана на ден 29.12.2021 година
донесе:

РЕШЕНИЕ

1. Жалбата на жалителот „С.КОМ“ ДООЕЛ Скопје, изјавена против
Одлуката за избор на најповолна понуда бр.05-2915/8 од 09.12.2021 година за
дел 2, донесена по Оглас за јавна набавка со поедноставена отворена постапка
бр. 19769/2021 за набавка на стоки - технички материјали - електро, водоводен,
оков и железарија, молерофарбарски материјали, зидарски материјали, алат и
прибор за период од 1 година на договорниот орган ЈЗУ Специјализирана
болница за геријатриска и палијативна медицина „13 Ноември“ - Скопје, СЕ
ОТФРЛА ПОРАДИ НЕУРЕДНОСТ.
НЕУРЕДНОСТ
2. Решението на Државната комисија за жалби по јавни набавки е
конечно по извршената
извршената достава.
достава

Образложение

Договорниот орган, спровел постапка по Огласот за јавна набавка со
поедноставена отворена постапка бр. 19769/2021 за набавка на стоки технички материјали - електро, водоводен, оков и железарија,
молерофарбарски материјали, зидарски материјали, алат и прибор за период
од 1 година и донел Одлука за избор на најповолна понуда бр.05-2915/8 од
09.12.2021 година
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Незадоволен од донесената Одлука за избор на најповолна понуда бр.052915/8 од 09.12.2021 година, жалба на ЕСЈН поднесе економскиот оператор
„С.КОМ“ 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 во делот на надомест за водење на жалбена
постапка и административна такса прикачил бланко word листови на кои не се
гледа извршената уплата, со што не постапил согласно со член 155 став (2) од
Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија
бр.24/2019), односно не доставил доказ за уплата на административна такса
согласно член 165 од Законот за јавните набави и поради тоа не постапуваше по
истата.
Следствено на наведеното, Државната комисија смета дека
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 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.”.
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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.”.
Од причини што подносителот на жалбата не постапил според погоре
наведените одредби од Законот за јавните набавки, односно не извршил
уплата на административна такса 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 дена од денот на приемот на
решението.

Бр. 09-1211/6
29.12.2021 год.
Скопје
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Кирил Каранфилов
Доставено до:
- Архива,
- „С.КОМ“ ДООЕЛ Скопје
- ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина „13 Ноември“ - Скопје
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