Техничка помош за зајакнување на капацитетите на Државната
комисија за жалби по јавни набавки - продолжение
На 16 и 17 ноември 2009 година беше одржано уште едно во низата
Советувања на кое учествуваа членовите и вработените во Државната комисија со
експертот Горан Матешиќ, прв претседател на Државната комисија за контрола на
постапките за јавни набавки од Република Хрватска.
На ова дво - дневно советување со експертот од Република хрватска беа
разгледани досегашниот напредок во работата на Државната комисија, како и
разменети искуствата во поединечни постапки за доделување договори за јавни
набавки.
Посебен осврт експертот од Република Хрватска имаше на важноста на
критериумите за доделување договор за јавна набавка, со нагласок на значењето
на критериумот „економски најповолната понуда“ при доделувањето на договорите
за јавни набавки. Беа разгледани повеќе случаи на примена на овој критериум за
доделување на договор за јавна набавка и слабостите при неговото определување
и примена.
Заеднички заклучок од советувањето беше, дека „економски најповолната
понуда“ како критериум за избор на најповолна понуда, треба полека да му го
отстапува приматот на „најниската цена“ како критериум за доделување договор за
јавна набавка, кој во овозможува пообјективен избор на најповолна понуда, и
значително намалување на можноста за разни манипулации и злоупотреби при
спроведување на јавните набавки.
На ден 20 ноември 2009 година во просториите на Државната комисија
беше одржана едно - дневна обука за членовите и вработените на Државната
комисија на тема „Интегриран електронски систем за јавни набавки“ од страна на
вработени во Бирото за јавни набавки и Проектот за „Е – влада“ при Владата на
Република Македонија.
На обуката беше презентиран Електронскиот систем за јавни набавки и
Електронската аукција со негативно наддавање, како еден од посебните начини за
доделување договор за јавна набавка.
Посебно беше третиран делот на правната заштита при спроведување на
електронските јавни набавки, каде беа разменети многу мислења и искуства, кои
ќе послужат за натамошна надградба на постојниот Електронски систем за јавни
набавки.
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