ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ
НАБАВКИ
Член 1
Во Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“,
број 19/2004), во член 2, по точка 29 се додаваат две нови точки „30“ и „31“ кои гласат:
„30. "Јавна набавка во електронска форма" е набавка која се спроведува преку
електронски систем за јавни набавки.
31. "Електронски систем за јавни набавки" е компјутеризиран систем во општа
употреба достапен на интернет, кој се користи со цел да се овозможи поголема
ефикасност и економичност во областа на јавните набавки“.
Член 2
Во член 11 став 3, по зборот: „годината“ се додаваат зборовите: „во електронска
форма“.
Член 3
По член 12 се додава нов наслов и член 12-а кои гласат:
„Форма на јавни набавки
Член 12-а
Јавната набавка може да се спроведува во писмена или електронска форма“.
Член 4
Во член 30 став 3, зборовите: „може да“ се бришат.
Член 5
Во член 40 став 1 алинеја 3, зборовите: „надлежниот суд“ се заменуваат со
зборовите: „Централниот регистар на Република Македонија“.
Член 6
Во член 66, ставот 5 се менува и гласи: „Претходната согласност, Бирото ја
издава врз основа на доставената документација кон барањето и ја утврдува
формалната исполнетост на условите за спроведување на истата“.
Член 7
Во член 67 став 2, зборовите: „доделени за дополнителни работи“ се бришат.
Член 8
По Дел VI се додава нов Дел VI-а и пет нови члена 80-а, 80-б, 80-в, 80-г, 80-д
кои гласат:
„VI-а. Јавна набавка во електронска форма
Член 80-а
Јавната набавка во електронска форма се спроведува во постапката на отворен и
ограничен повик согласно одредбите на овој закон и Законот за податоците во
електронски облик и електронски потпис.

Член 80-б
Со електронскиот систем за јавни набавки мора да се обезбеди:
а) комуникацијата и размената, како и складирањето на информациите да се
спроведува на начин со кој ќе се обезбеди интегритетот на податоците и доверливоста
на понудите и барањата за учество да бидат зачувани, а набавувачите да ја
прегледуваат содржината на понудите и барањата за учество само откако ќе истече
временскиот рок утврден за нивно поднесување;
б) информациите кои се однесуваат на спецификации неопходни за електронско
поднесување на понуди и барање за учество, вклучително и шифри, да бидат достапни
на понудувачите и кандидатите.
Видот и начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки го
пропишува министерот за финансии.
Член 80-в
Електронските уреди кои се користат за комуницирање преку електронскиот
систем за јавни набавки, како и нивните технички карактеристики, мораат да се
недискриминаторски, општо достапни и оперативни со производите на
информатичката и комуникациска технологија кои се во општа употреба и да не го
ограничуваат пристапот на понудувачите и кадидатите во постапката за јавни набавки.
Член 80-г
Спроведувањето на јавната набавка во електронска форма задолжително се
наведува во одлуката и повикот за јавна набавка.
Кога јавната набавка се спроведува во електронска форма, увидот во
тендерската документација, измените и дополнувањата на тендерската документација и
одговорите на дополнителните прашања на понудувачите и кандидатите (член 37, 38 и
39), документите за финансиска, економска и техничка способност (член 40 и 41),
дополнувањата и појаснувањата на понудувачите и кандидатите во врска со
поднесените документи и невообичаено ниската цена на понудата (член 45 и 52),
барањето за учество (член 60), поканата за поднесување на понуда (член 63) и
поднесувањето на понудата (член 78, 79 и 80), како и другата комуникација и размена
на информации помеѓу набавувачот и понудувачот, односно кандидатот се врши преку
електронскиот систем за јавни набавки.
Доколку документите и другите писмена од став 2 на овој член не постојат,
односно не можат да се обезбедат во електронска форма, понудувачите и кандидатите
истите можат да ги достават во писмена форма во роковите пропишани со овој закон.
Член 80-д
За секоја јавна набавка во електронска форма набавувачот е должен да го
извести Бирото најмалку 15 дена пред испраќањето на повикот за објавување“.
Член 9
Во член 81 став 2, зборот: „набавката“ се заменува со зборот „понудата“.
Член 10
Во член 107 став 1, по алинеја 11 се додава нова алинеја која гласи:
„- не го извести Бирото за јавната набавка во електронска форма согласно со
член 80-д“.
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Член 11
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
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