Прашања и одговори за Тендерската докумантација за
доделување на премии по пат на аукции за фотонапонски
електроцентрали на државно земјиште

Бр.
38.

Датум: 12.07.2019 год.
Прашање:
1) Во случај кога подносители се група економски оператори, Дали
економско-финасиската способност ја докажува само еден опеаторНосител на групата.
2) Дали може во групата да биде новорегистрирано правно лице.
3) Дали може главен апликант да биде странско лице, а домашното правно
лице кое ја има подигнато тендерската документација да биде дел од
групата,
или
мора
странското лице
да
подигне
тендерска
документација.
4) Дали може да закажеме состанок со вас, доколку имаме дилеми кои не
би можеле да ги разјасниме по е-маил.
Одговор:
1) Согласно член 151 од Законот за јавни набавки, ако економски
оператори поднесат групна понуда, економската и финансиската
состојба се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови
на групата.
2) Согласно потточка 2.7.1 од ТД, право да достави понуда има секое
заинтересирано домашно трговско друштво запишано во Централниот
регистар на Република Северна Македонија, како и странско правно
лице кое врши стопанска дејност врз основа на упис во соодветниот
регистар во земјата каде што е основано, доколку истото докаже дека
ги исполнува критериумите за способност утврдени во точка 3 од ТД.
3) Тендерската документација може да биде преземена од било кој член на
групата.
4) Начинот на комуникација е уреден во потточка 2.12.1 во тендерската
документација.

Бр.
39.

Датум: 15.07.2019 год.
Прашање:
Во дел 3.2 постои листа на документи кои економскиот оператор мора да
ги поднесе за да ја докаже личната способност Во потточка 3.2.7 се
наведува следното – доколку државата во која е регистриран економскиот
оператор не ги издаде документите наведени во потточка 3.2.2 или ако не
ги исполнат горенаведените услови, економскиот оператор може да
поднесе изјава заверена од надлежен орган. Што се подразбира под
надлежен орган. Дали тоа подразбира Овластен јавен сметководител или
адвокат?
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Економскиот оператор може да ги поднесе следните документи:
▪

Потврда од надлежен орган дека не е започната стечајна
постапка

▪

Потврда од компетентен
ликвидациона постапка

орган

дека

не

е

започната

o

Во однос на даноците може да се поднесе потврда заверена од
Турската даночна агенција во која се наведува дека компанијата е
корпоративен даночен обврзник во Турција и дека нема неплатени
даноци.

o

Економскиот оператор не може да поднесе:

o

▪

Потврда за платени даноци, придонеси и други даночни
обврски издадена од соодветен орган во земјата во која е
регистриран економскиот оператор.

▪

Потврда од Управата за изрекување санкции на правни лица
за второстепена постапка

Како може економскиот оператор да ја потврди личната состојба со
оглед на тоа дека не може да ги добие овие документи од турските
органи

Одговор:
Согласно потточка 3.2.8 од ТД, ако земјата во која е регистриран
економскиот оператор не ги издава документите наведени во потточка
3.2.2 или ако тие не ги опфаќаат сите наведени случаи од оваа потточка,
економскиот оператор може да достави изјава заверена кај надлежен
орган (изјава заверена на нотар).
Согласно потточка 3.1.2 бараната документација за докажување
способноста на економските оператори се доставува во оригинал или
копија заверена на нотар. Нотарската заверка се прави во земјата која
има издадено документите, по што истата треба да биде преведена
македонски јазик од страна на овластен судски преведувач.
40.

на
во
ги
на

Прашање:
Член 3,4 се однесува на Економската и Финансиска способност на
правното лице. Во овој член се наведува дека правното лице, доколку е
странско лице мора да ги докаже минималните барања преку извештај за
ревизија издаден од институција за ревизија регистрирана за извршување
ревизија. Нашата компанија нема ревизор за бараното поле. Дали е можно
да се поднесе извештај од сметка и извештај за приходи одобрен од јавна
финансиска агенција или од Турската управа за јавни приходи? Исто така
компанијата може да обезбеди и специјален извештај од јавена
финансиска агенција за да го докаже тоа.
Одговор:
Не. За странски правни лица, ревизорски извештај издаден од ревизорска
институција регистрирана за вршење на ревизија.
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41.

Прашање:
Исто така имаме проблем да ги разбереме минималните барања кои
економскиот оператор треба да ги докаже.
o

„во последните три години апликантот заработил кумулативен
вкупен приход од 500 евра по киловат инсталирана моќ за
фотонапонска електроцентрала за која поднел наддавање. Ако
еден наддавач поднесе апликација за повеќе парцели за време на
евалуацијата на поднесените барања, вкупниот приход кој се
евалуира се однесува на вкупната инсталирана моќ за сите
парцели за кои се наддава. – дали оваа реченица значи дека ако
сакаме да поднесеме барање за наддавање за парцелата AZ-2-1,
компанијата мора да докаже дека заработила кумулативен вкупен
приход од 1 000 000 евра во последните три години? И ако сакаме
да поднесеме барање за наддавање за парцелите AZ_2_1 и AZ_2_2
треба ли компанијата да докаже дека добила кумулативен вкупен
приход од 2 000 000 евра во последните три години?

Одговор:
Доколку еден економски оператор поднесе барања за две различни
наддавања за две различни парцели, треба да поднесе доказ дека во
последните три години економскиот оператор добил кумулативен вкупен
приход од 500 евра по киловат инсталирана моќ за секоја фотоволтажна
централа за која економскиот оператор поднесува барање.
42.

Прашање:
Во Јавниот повик за тендер наведено е дека јазикот на наддавањето може
да е само македонски. Дали тоа знажи дека целата документација мора да
е поднесена на македонски јазик или има можност да се поднесе со
преведени документи од англиски јазик?
o

Член 3.1.2 наведува дека документацијата се поднесува во
оригинал или копија заверена на нотар. Дали нотарската копија
може да е заверена на нотар во странска земја и потоа да е
преведена? Или мора да е заверена од македонски нотар?

Одговор:
Во член 5.2.1 од тендерската документација дефинирано е дека
наддавањето како и целата документација и кореспонденција поврзана со
наддавањето треба да се поднесат на македонски јазик. Доколку
оригиналниот документ е на англиски јазик, мора да се поднесе превод од
овластен судски преведувач на македонски јазик.
Копијата заверена на нотар на јазик различен од македонскиот мора да се
преведе од овластен судски преведувач на македонски јазик.

43.

Прашање:
На која дата (или во кој период) ке се одвива јавното наддавање? Дали
може да ни дадете подетално објаснување за процесот на е-аукција? ?
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Одговор:

Датумот кога ќе биде спроведена е-аукција не може да се дефинира
однапред, односно истиот ќе биде познат откако Комисијата ќе заврши
целосно со евалуација на понудите, за што ќе бидете дополнително
известени.
Детали за начинот на спроведување на е-аукција може да прочитате во
следните потточки од тендерската документација: 2.1.1 алинеја 5; 2.4.2;
2.4.4; 2.4.5; 2.4.6.
44.

Прашање:
Дали гаранцијата за понуда може да се поднесе преку странска банка?
Доколку наддавачот го добие тендерот, кога ќе треба да поднесе гаранција
за способност? Кога таа гаранција за способност ќе му биде вратена?

Одговор:
Гаранцијата на понудата може да се поднесе преку странска банка. Не
постои точно определен форма на гранацијата, но гаранцијата мора да е во
согласност со роковите и условите на тендерската документација ( види
параграф 5.6 од тендерската документација)
Според параграф 8.1.5 од тендерската документација, гаранцијата за
квалитетно извршување на договорот ќе биде поднесена од избраниот
најуспешен наддавач вденаш по примањето на известувањето за изборот и
пред потпишувањето на договорот, според роковите одредени во
известувањето од органот за склучување на договорот.
Според параграф 8.1.5 од тендерската документација, во случај Договорот
за право на добивање на премија е целосно реализиран според договорт,
гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде вратена на
најуспешниот наддавач во рок од триесет (30) дена од работниот ден во кој
е склучен договорот.

45.

Прашање:
Во случај, наддавачот да го добие тендерот, дали може да ги добие
фотоволтаичнитените панели и останата опрема од кинсеки добавувачи?
Каква е даночната политика во Македонија при такви набавки?
Одговор:
Во додатокот број 5 од тендерската документација наведени се сите
македонски стандарди применливи за фотоволтаичнини панели.
Во однос на царинско-даночната политика, контактирајте ја Царинската
Управа на Република Северна Македонија
http://www.customs.gov.mk/index.php/en/biznis-zaednica-mk-2/presmetkana-davacki-en/carinska-tarifa-mk
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46.

Прашање:
„Дали за локацијата Амзабегово постојат било какви геолошки податоци
односно поконкретно податок за носивост на почвата?“
Одговор:
За геолошки податоци за локацијата Амзабегово, Ве молиме да се обратите
до Геолошкиот завод на РСМ, http://www.geol.gov.mk

Бр.
47.

Датум: 17.07.2019 год.
Прашање:
Прилог 1 - Договор за право на користење на премија

1. Во Член 4, точка 3 читаме : "Инвеститорот се обврзува да му
надомести
на
Министерството
трошоците
за
приклучување
електроцентралата на електродистрибутивната мрежа, од местото
приклучување на електроцентралата на среднонапонската мрежа
местото на приклучување на високонапонската мрежа, во рок од

ги
на
на
до

3 месеци од денот на потпишувањето на овој Договор.”

Молиме Договорниот орган да појасни дали трошоците за приклучување се
поврзани но не и изземени од трошоците споменати во Член 15, дел 3.1 и 2
од тендерската документација?!
Одговор:
Во точка 15.3 од тендерската документација детално е објаснето на кои
трошоци се мисли, а кои се обврска на инвеститорот.
48.

Прашање:
Прилог 1 - Договор за право на користење на премија

Во Член 6, точка 4 читаме : " Гаранцијата ќе му биде вратена на
Инвеститорот во рок не подолг од 30 (триесет) дена од денот на
отпочнување на комерцијалното работење на електроцентралата, доколку
ги исполнил условите од член 2, (став 1) од овој Договор.”

Молиме Договорниот орган да се произнесе и да ја појасни точната
референца, со оглед на тоа дека истата во Член 2, потточка 1 е очигледно
неважечка?!
Одговор:
Членот 2 од Договорот за право на користење на премија има само еден
став во кој се наведени три точки со услови кои треба да ги исполни
електроцентралата, а се однесуваат на вкупната инсталирана моќност,
планираното годишно производство на електрична енергија, и локацијата
на која е изградена електроцентралата. Ако инвеститорот ги исполни сите
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претходно наведени услови, гаранцијата за навремено и квалитетно
извршување на договорот ќе му биде вратена на инвеститорот во рокот
утврден во член 6, став (4) од договорот.
49.

Прашање:
Прилог 1 - Договор за право на користење на премија

Во Член 11, точка 7, читаме : "По исклучок од ставот (1) од овој член, во
случај на настан на виша сила од член 9, став (2), точки 4) и 5) од овој
Договор, правните дејствија не се одложуваат за времетраењето на
дејствијата на виша сила ако Инвеститорот побара раскинување на овој
Договор."

Молиме Договорниот орган да ја појасни валидната референца, со оглед на
тоа дека во Член 9, точка 2 истото го прави неважечко ?!
Одговор:
Ставот 7 од член 11 од договорот е избришан, за што сте уредно и
навремено известени.
50.

Прашање:
Прилог 1 - Договор за право на користење на премија

Bo Член 13, точка 2,читаме : "Ако во случајите од став (1) од овој член
финансиската положба на Инвеститорот не се менува и/или се подобрува,
или не се предизвикува зголемување на трошоците на неговото работење,
Инвеститорот има право да побара од Министерството да биде склучен
анекс кон овојДоговор поради усогласување со барањата од новите,
односно променетите закони и подзаконски прописи.”

Молиме Договорниот орган да појасни што се случува во случај на: (на
пример, во случај на одредба за надомест) во случај на: а) влошување на
позицијата на инвеститорот или б) зголемување на трошоците што
произлегуваат од таквата промена во законот.
Одговор:
Ставот (2) од член 13 од договорот е изменет и гласи:
„(2) Ако во случајите од став (1) од овој член се зголемуваат обврските
или се намалуваат правата на Инвеститорот или финансиската положба на
Инвеститорот се влошуване се менува и/или се подобрува, или не се
предизвикува зголемување на трошоците на неговото работење,
Инвеститорот има право, со цел да не се предизвика влошување на
неговата економска состојба, да побара од Министерството да биде склучен
анекс кон овој Договор поради усогласување со барањата од новите,
односно променетите закони и подзаконски прописи, освен ако измените на
законите и подзаконските прописи се применуваат подеднакво и
недискриминаторно на сите трговски друштва во Република Северна
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Македонија, без оглед на дејноста што ја вршат.“
За оваа измена сте уредно и навремено известени.
51.

Прашање:
Прилог 1 - Договор за право на користење на премија

Во Член 18, потточка 1, читаме : "Ако Инвеститорот, во согласност со
законот со кој се уредува работењето на трговските друштва во Република
Северна Македонија, изврши промена во сопственичката структура, должен
е за тоа да го извести Министерството во рок од 5 (пет) работни дена од
денот на уписот на промената во Централниот регистар на Република
Северна Македонија."
Молиме Договорниот орган да појасни и потврди дека таквата промена се
однесува на промена на директен акционер на инвеститорот, а не на
нејзиниот краен корисник?
Одговор:
Со измените на тендерската документација, за што сте уредно и навремено
известени, направени се измени во Договорот за право на користење на
премија, со што членот 18 на кој реферирате во вашето прашање е сега
член 17 и гласи:
„XVII. ПРОМЕНА ВО СОПСТВЕНИЧКАТА СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИТОРОТ
Член 17
(1) Ако Инвеститорот, во согласност со законот со кој се уредува
работењето на трговските друштва во Република Северна Македонија,
изврши промена во сопственичката структура, должен е за тоа да го
извести Министерството во рок од 5 (пет) работни дена од денот на
уписот на промената во Централниот регистар на Република Северна
Македонија.
(2) Кон известувањето од став (1) од овој член Инвеститорот доставува
документ за тековна состојба издаден од Централниот регистар на
Република Северна Македонија, од којшто може да се утврди уписот на
настанатата промена во Централниот регистар на Република Северна
Македонија.
(3) Доколку при промената во сопственичката структура влезе нов
сопственик кој ќе биде мнозински сопственик во Инвеститорот, тогаш со
известувањето Инвеститорот е должен да побара согласност за
промената од Министерството.
(4) Министерството ќе даде согласност исклучиво ако новата сопственичка
структура ги исполнува условите кои биле предвидени во тендерската
документација, и новата сопственичка структура е спремна да го
исполни во целост овој договор како и правата и обврските кои
произлегуваат од Договорот за користење на премија
(5) Ако поинаку не е договорено, Договорните страни се согласни дека
нема да бараат престанување на овој Договор со раскинување поради
промените од ставовите (1) од овој член.“
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52.

Прашање:
Прилог 1 - Договор за користење на премија
1) На основа на Член 4, бараме Договорниот орган да се произнесе и да
појасни дали одредбите од потточка 1.1 (6) од тендерската
документација кои се однесуваат на : “ Ако повластениот производител
кој користи премија не успее да склучи договор за продажба на
произведената електрична енергија на пазарот на електрична енергија
на големо, може да склучи договор за продажба на електричната
енергија со трговецот или снабдувачот со електрична енергија избран
од Министерството, no претходно спроведена тендерска постапка no пат
на јавен оглас за која соодветно се применуваат одредбите од Законот
за јавните набавки " треба да бидат експлицитно вклучени во
Договорот?!;
2) На основа на Член 4,точка 6,читаме: "Во случај на електроенергетска
кризна состојба, корисникот на премијата е должен да постапува
согласно Уредбата за критериумите и условите за прогласување на
електроенергетска кризна состојба, правата и обврските на носителите
на лиценци за вршење на енергетски дејности во услови на кризна
состојба, обврските за примена на мерките кои се превземаат во случај
на кризна состојба и начинот на испорака на електрична енергија. "
Молиме Договорниот орган да појасни подетално кои настани се основа на
„електроенергетска кризна состојба”.
Одговор:
Можноста наведена во тендерската документација за повластениот
производител кој користи премија којшто не успеал да склучи договор за
продажба на произведената електрична енергија на пазарот на електрична
енергија на големо, да може да склучи договор за продажба на
електричната енергија со трговецот или снабдувачот со електрична
енергија избран од Министерството, пo претходно спроведена тендерска
постапка пo пат на јавен оглас, произлегува од Уредбата за мерките за
поддршка на производството на електрична енергија од обновливи извори
на енергија и не е предмет на уредување со Договорот за право на
користење на премија.
Согласно член 14, став (1) од Законот за енергетика, кризна состојба се
прогласува особено во случаи на временски и природни непогоди, хаварии
и нарушување на пазарите на енергија. Овие прашања се уредуваат со
уредба што ја донесува Владата на Република Северна Македонија.

53.

Прашање:
Прилог 1 - Договор за користење на премија
Bo Член 16,точка 2 ,читаме : ‘‘Ако во случаите од став (1) од овој член
финансиската положба на корисникот на премијата не се менува и/или се
подобрува, или не е предизвикано зголемување на трошоците во неговото
работење, Корисникот на премијата ќе побара од Министерството да биде
склучен анекс кон овој Договор поради усогласување со барањата од
новите, односно променетите закони и подзаконски прописи."
Од договорниот орган се бара да објасни што се случува кога: (на пример,
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одредба за надомест) во случај на: а) влошување на позицијата на
Корисникот на премијата или б) зголемување на трошоците што
произлегуваат од таквата промена во законот.
Одговор:
Корисникот на премија има право да побара склучување на анекс кон
договорот.
54.

Прашање:
Прилог 1 - Договор за користење на премија

Во Член 24, точка 1 читаме Ако корисникот на премијата, во согласност со
законот со кој се уредува работењето на трговските друштва во Република
Северна Македонија, изврши промена во сопственичката структура или
статусна промена, должен е за тоа да го извести Министерството во рок од
пет работни дена од денот на уписот на промената во Централниот регистар
на Република Северна Македонија.”
Молиме Договорниот орган да појасни и потврди дека таквата промена се
однесува на промена на директен акционер на премијата корисник, а не на
нејзиниот краен корисник.
Одговор:
Обврската за известување на Министерството се однесува за промена на
сопственичката структура или статусна промена во друштвото што е
корисник на премија.
55.

Прашање:
Дали гаранцијата може да се претстави на англиски јазик или мора да е
преведена на македонски јазик?
Дали може мојата банка да го користи прикачениот текст “bid security
form”??
Одговор:
Гаранцијата за понудата може да се достави на англиски јазик и да биде
преведена на македонски јазик.
Не постои специфична форма на гаранцијата која е потребна, но таа мора
да е во согласност со условите наведени во тендерската документација
(параграф 5.6 од тендерската документација).

Бр.
56.

Датум: 18.07.2019 год.
Прашање:
Во точка 2.4.5. стои дека покана за учество на аукција ќе се доставува во
електронска форма преку системот за е-аукции до сите економски
оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од
постапката. Поканата ќе биде електронски испратена во поштанското
сандаче на корисничкиот профил на системот за е-набавки на лицето за
контакт наведено во Образецот за понуда.
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Дали во име на домашен економски оператор може да биде наведено во
Образецот лице за контакт странско физичко лице со странска маил адреса
кое би учествувало во име на домашниот економски оператор во постапката
на негативната/позитивната аукција?
Одговор:
Да. Администраторот кој ја креира и објавува аукцијата, на меил адресата
на лицето за контакт наведено во образецот на понуда кој го претставува
понудувачот, испраќа порака со покана за учество во е-аукција и лозинка
за најава во системот, по што ќе може понудувачот да учествува во еаукцијата. Повеќе детали за начинот за учество во е-аукцијата може да
прочитате
на
следниот
линк
http://ekoncesii.mk/jpp/Account/Login?ReturnUrl=%2fjpp
каде
е
прикачен
Прирачникот за работа наменет за учесниците во е-аукцијата.
Напоменуваме дека системот на е-аукции функционира на македонски
јазик.
57.

Прашање:
Во точка 2.7.2. е регулирано дека право да достави понуда има и ГРУПА НА
ПОНУДУВАЧИ со склучен Договор за поднесување на групна понуда
(2.7.3.).
а) Како Група на понудувачи дали може да бидат постоечки домашен
економски оператор (домашно правно лице) и неговиот странски единствен
оснивач (мајка фирма), кои би склучиле Договор за поднесување групна
понуда согласно точка 2.7.3.?
б) Во колку нивната понуда е избрана за најповолна, дали ќе имаат
обврска да основаат ново друштво (странската фирма-мајка и домашната
фирма-ќерка) со кое ќе биде склучен Договор за право на користење на
премија со Министерството (точка 7.4.2.) , или домашното друштво ќе може
да го склучи договорот во свое име и во име на мајката странско друштво?
в) Дали при Група на понудувачи, странското друштво-мајка, единствен
оснивач на домашното друштво, треба да ги обезбеди документите
предвидени во точка 3. Способност на економските оператори (односно
3.1. ; 3.2. ; 3.3. и 3.4.)?
Одговор:
а) Да
б) Ќе треба да основаат ново друштво, согласно договорот за поднесување
на групна понуда којшто договор групата на понудувачи треба да го
достави кон понудата.
в) Согласно точка 3.1.6 од ТД. во случај на група економски оператори,
сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата лична состојба и
способноста за вршење професионална дејност.

58.

Прашање:
Во точка 3.4.1. е предвидено за да се квалификува како способен за
извршување на предметниот Договор за право на користење на премија од
аспект на негова економска и финансиска состојба , економскиот оператор
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треба во последните три години да има остварено кумулативен вкупен
приход еднаков на 500 Евра по киловат инсталирана моќност за
фотонапонската централа за која што ја поднесува понудата.
а) Дали за домашен економски оператор основен и единствен услов (како
што стои во тендерот) е во последните три години да има остварено
кумулативен вкупен приход еднаков на 500 Евра по киловат инсталирана
моќност за фотонапонската централа за која што ја поднесува понудата?
б) Дали за домашен економски оператор кој во последните три години има
остварено потребен кумулативен вкупен приход, но има остварена загуба
во работењето, ќе се смета како способен да се квалификува за
извршување на предметниот Договор за право на користење на премија?
в) Дали при Група на понудувачи се смета кумулативен вкупен приход и
финансиски резултат од секој поединечно во групата, или збирно вкупниот
промет и финансискиот резултат од групата понудувачи?
Одговор:
а) Економските оператори треба да ја докажат способноста во согласност со
точка 3 од тендерската документација способност на економските
оператори.
б) Во точка 3.4 опишан е начинот на докажување на економско –
финансиската способност
в) При Група на понудувачи се смета кумулативен вкупен приход на сите
економски оператори што ја сочинуваат групата, како што е наведено во
одговорот на прашањето под реден број 2.
59.

Прашање:
Во точка 3.4.3. стои дека Економскиот оператор го докажува
исполнувањето на минималниот износ од подточка 3.4.1. или 3.4.2. со
доставување на Извештај за билансот на состојба и податоци за Билансот
на успех .
Дали домашниот економски оператор со прилагање на електронските
извештаи за Биланс на состојба и Биланс на успех доставени до
Централниот Регистар на Северна Македонија го докажува исполнувањето
на минималниот услов од точка 3.4.1. ?
Одговор:
Во точка 3.4.3 наведено е со кои документи се докажува минималниот
услов од точка 3.4.1

60.

Прашање:
Во точка 5.6.1. како дел од понудата економскиот оператор задолжително
обезбедува гаранција на понудата - гаранција за учество.
Во точка 8.1. избраниот најповолен понудувач должен е да обезбеди
неотповиклива гаранција на прв повик за навремено и квалитетно
извршување на договорот .
Дали за домашен економски оператор гаранцијата за учество (5.6.1.) и
гаранцијата за навремено и квалитетно извршување на договорот (8.1.)
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можат да бидат издадени од првокласна странска банка на англиски јазик?
Одговор:
Гаранцијата за учество (5.6.1.) и гаранцијата за навремено и квалитетно
извршување на договорот (8.1.) можат да бидат издадени од првокласна
странска банка на англиски јазик, со превод на македонски јазик, со тоа
што треба бидат запазени условите на активирање на гаранцијата за
понудата во дел 5.6.5, како активирање на гаранцијата за навремено и
квалитетно извршување на договорот во дел 8.1.7 и 8.1.8
61.

Прашање:
Во точка 2. Подточка 2.1.1. при објаснување на значењето на одредени
поими употребени во тендерската документација не е дефиниран поимот “
КВАЛИФИКАЦИОНЕН НАДОМЕСТ“. Истиот се споменува како се утврдува и
во кој случај е обврска за плаќање од економскиот оператор во ситуација
на настанување на позитивна аукција (точки 2.4.4.4. и 2.4.4.7. ). Обврска
за плаќање на Квалификационен надомест се споменува и во точките
2.4.4.8. ; 2.10.2. ; 2.10.5. ; 2.10.6. ; 7.4.3. ; 8.1.8. и 12.2. алинеа 4.
Дали станува збор за еден ист единствен надоместок кој настанува само во
случај на ситуација на позитивна аукција, опишано во точка 2.4.4.4 и
2.4.4.7. , или за различни надомести. Ако се различни тогаш како и кога и
на кој начин се пресметуваат истите?
Одговор:
Станува збор за ист квалификационен надоместок

62.

Прашање:
Во точка 12.2. алинеа 3 стои дека за склучување на Договор за користење
на премија корисникот на премијата треба да достави: Лиценца за вршење
на енергетска дејност издадена од Регулаторна комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија.
Во Договорот за право на користење премија во член 4. под (2) подточка
7) стои дека Инвеститорот треба да прибави од Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија Лиценца за
вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од
електроцентралата .
Во Договорот за користење на премија во член 2. Под 3) стои дека
Корисникот на премијата доставил до Министерството : Лиценца за вршење
на енергетска дејност издадена од Регулаторна комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија .
а) Дали станува збор за една иста Лиценца?
б) Ако понудувачот веќе поседува, при давањето на понудата, важечка
Лиценца за трговија со електрична енергија од Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на РСМ, дали треба да обезбеди додатно и
Лиценца за производство на електрична енергија?
в) Ако е одговорот позитивен , дали има пречка понудувачот да поседува
истовремено и Лиценца за трговија со електрична енергија и Лиценца за
производство на електрична енергија?
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г) Дали Лиценца за трговија со електрична енергија и Лиценца за
производство на електрична енергија меѓусебно се искључуваат?
д) Дали инвеститорот автоматски ја добива Лиценцата
енергетска дејност производство на електрична енергија
комисија за енергетика и водни услуги на РСМ, во случај
најповолен понудувач, или е предвидена постапка, каква и

за вршење на
од Регулаторна
да е избран за
колку трае ?

Одговор:
а) Станува збор за иста лиценца за производство на електрична енергија
б)
За
производство на
електрична
енергија
од
фотонапонска
електроцентрала треба да биде издадена лиценца за производство на
електрична енергија во согласност со Правилникот за лиценци Правилник
за лиценци (Службен весник на РСМ бр.51 од 07.03.2019 и 54 од
13.03.2019 г.)
в) Не постои пречка понудувачот да поседува истовремено Лиценца за
трговија со електрична енергија и Лиценца за производство на електрична
енергија
г) Не
д) Постои процедура за добивање на лиценца за производство со
електрична енергија и истата е во согласност со Правилникот за лиценци
донесен од Регулаторната Комисија за енергетика и водни услуги
63.

Прашање:
Во точка 12.2. алинеа 8, 9 и 10 , како и во Договорот за право на
користење на премија член 5. Алинеја 6. до 10. и во Договорот за
користење на премија член 2. точка (1) подточка 7), 8) и 9) предвидени се
кои се документи најдобриот понудувач треба да ги обезбеди.
а) Дали инвеститорот при обезбедување на Одобрение за градење и
Одобрение за употреба треба да обезбеди заверка на проектот и
документите од овластен лиценциран македонски проектант?
б) Дали Инвеститорот ќе има подршка од Министерството при Државниот
инспекторат за техничка инспекција при добивање на Решение за ставање
во употреба на опремата по прв пат и при Агенцијата за енергетика на РСМ
за добивање на Решение за упис во регистарот за електроцентрали кои
произведуваат електрична енергија од обновливи извори на енергија?
Одговор:
а) Одговорот за ова прашање можете да го најдете во Законот за градење
б) Сите процедури и активности за издавање на потребните дозволи,
лиценци и други документи се обврска на секој инвеститор поединечно.
Доколку се појават поединечни проблеми, Министерството за економија
како страна потписничка на договорот соодветно ќе реагира и ќе ги
направи потребните напори со цел разрешување на настанатите проблеми

64.

Прашање:
Во точка 14.8. стои дека повластениот производител може да склучи
договор за продажба на електрична енергија со трговец или снабдувач со
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електрична енергија избран од Министерството, по претходно спроведена
тендерска постапка по пат на јавен оглас.
а) До кога планира Министерството да го спроведе изборот на трговец или
снабдувач согласно точка 14.8. од тендерот?
б) Во колку Министерството закасни со претходно спроведената тендерска
постапка по пат на јавен оглас за избор на трговец или снабдувач со
електрична енергија согласно точка 14.8. , дали може да дојде до
пролонгирање на рокот за поднесување на понуди од точка 5.9.1. од 21
август 2019 година?
Одговор:
а) Тендерот за избор на трговец или снабдувач согласно точка 14.8. од
тендерската докуменмтација, Министреството треба да го објави најдоцна
во втората половина на август 2019 година.
б) Со измените на тендерската документација за кои сте уредно и
навремено известени, рокот за поднесување на понуди е 30 август 2019
година.
65.

Прашање:
Во точка 16.2. стои дека најповолниот понудувач по пат на непосредна
спогодба ќе се стекне со право на долгорочен закуп на земјиштето на кое е
предвидено да се гради електроцентралата за најмалку 50 години .
Во точка 16.3. стои дека Надоместок за уредување на градежното земјиште
се пресметува и наплатува согласно Законот за градење ... и истиот нема
да биде повисок од 30,00 ден/m2 од изградената површина и е на терет на
најповолниот понудувач.
а) Со кој Орган најдобриот понудувач ќе
долгорочен закуп на земјиштето?

склучи непосредна спогодба за

б) Надоместокот за уредување на градежното земјиште дали е еднократен ,
или ќе се плаќа секоја година за време на траењето на закупот?
в) Ако долгорочниот закуп се плаќа секоја година, дали е непроменлив за
цело време на траење на закупот?
Одговор:
а) Прашањето е уредено во Законот за градежно земјиште и прописите
донесени врз основа на тој закон.
б) Прашањето е уредено во Законот за градежно земјиште и прописите
донесени врз основа на тој закон.
в) Прашањето е уредено во Законот за градежно земјиште и прописите
донесени врз основа на тој закон.
Бр.
66.

Датум: 19.07.2019 год.
Прашање:
Дали треба барем нешто да биде пополнето во парафираниот договор за
право на користење на премија и парафираниот договор за користење на
премија или треба само да биде потпишано со печат од наша страна и така
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приложено со останатите документи?
Одговор:
Во парафираниот договор треба да бидат наведени полниот назив и
адресата на понудувачот, а во случај на група на понудувачи, полн назив и
адреса на членот на групата кој согласно договорот за поднесување на
групна понуда е назначен да биде носител на групата.
67.

Прашање:
Ви пишувам, заради тоа што имаме проблем да го разбереме значењето на
следниве три документи, означени во 3.2.2 од тендерската документација.


потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на
правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за
учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за
јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;



потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на
правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена
или трајна забрана за вршење на одделна дејност; и



потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна
санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност,
односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Би сакале да ни објасните шсто значат овие термини? Ќе се обидеме да
најдеме еквивалент во нашата земја о соодветно да ги преведеме.
Одговор:

Ако земјата во која е регистриран економскиот оператор не ги издава
документите наведени во потточка 3.2.2 или ако тие не ги опфаќаат сите
погоренаведени случаи, економскиот оператор може да достави изјава
заверена кај надлежен орган. (ова е наведено во потточка 3.2.8 од ТД)
68.

Прашање:
Во точка 16.3 од објавата за надоместок за уредување на градежно
земјиште се вели дека висината на трошоците нема да биде повисока од 30
ден/m2. Конкретно, колку ќе се плаќа за земјиштето, и дали износот
наведен во точка 16.3 е на месечно или годишно ниво.
Одговор:
Надоместокот за уредување на градежно земјиште се плаќа еднократно
како предуслов за издавање на одобрението за градење на
електроцентралата.

Бр.
69.

Датум: 20.07.2019 год.
Прашање:
При аплицирање на тендерот една странска фирма во групната понуда ќе
биде нова, регистрирана во месец Јули. Во регистрите на матичната земја
не постојат информации за барањата од 3.2.3 до 3.2.5 така да надлежните
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институции не се во можност да ги издадат бараните документи.

Дали компанијата може да достави само Изјава во која ќе биде наведено
дека е ново регистрирана и дека нема информации за неа кај надлежни
институции и нема обврски според барањата во дадените точки?

Останатите членови на групата, ќе ги обезбедат потребни документи според
барањата на тендерот од надлежните органи и ќе ја докажат финансиската
способност на групата. Се разбира групата ќе обезбеди и финансиска
гаранција според барањата на тендерот.
Одговор:
Согласно потточка 3.1.6 од ТД, во случај на група економски оператори,
сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата лична состојба и
способноста за вршење професионална дејност. Во потточките 3.2.4, 3.2.5
и 3.2 6 наведено е кои надлежни институции ги издаваат овие документи.
Ако земјата во која е регистриран економскиот оператор не ги издава
документите наведени во потточка 3.2.2 или ако тие не ги опфаќаат сите
погоренаведени случаи, економскиот оператор може да достави изјава
заверена кај надлежен орган, согласно потточка 3.2.8 од ТД.
Бр.
70.

Датум: 22.07.2019 год.
Прашање:
Ги примивме тендерските документии се обидуваме да ги собереме сите
потребни документи, но имаме неколку прашања. Одбрабме 10 одделни
документи кои за праќање во Македонската Влада по пошта за првата
аукцијата:

1.

Пополнета апликација составена од II.1 ОПШТ ДЕЛи II.2 ПОНУДЕНА
ФИКСНА ПРЕМИЈА;

2.

Поплнет формулар за листа на поверливи информации (доколку
нема поверливи информации, овој формулар не мора да се поплни)

3.

Документи за докажување на личната способност изложена во 3.2.2
од тендерската документација

4.

Документ за способност за извршување на професионална дејност
според 3.3.1 од тендерската документација

5.

Потпишан модел договор за правото на премија

6.

Потпишан модел договор за право на премија за електрична
енергија добиена од обновливи извори на енергија

7.

Изјава со која неотповикливо се потврдува за свесноста за условите
на земјиштето како ина парцелата на таа локација за која е
заинтересиран да изгради електрична централа.

8.

Гаранција за наддавање;

9.

Изјава за независно наддавање
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10. Договор за групно наддавање (само за група економски оператори)



Нема во документацијата бр 5 модел (потпишан модел договор за
ораво за добивање на премија) и бр 6 (потпишан модел на договор
за право на добивање на премија алакетрична енергија добиена од
обновливи ресурси), ќе може да ми ги посочите овие модели?



За бр 7 изјавата дали е потребан одредена процедура за да се
добијат овие или само-сертифицирање?



За вториот дел од аукцијата ( e-auctions http://ekoncesii.mk/jpp/Account/Login?ReturnUrl=%2fjpp), прочитав дека
жтом комисијата ги разгледа документите за првотот наддавање, ќе
обезбедат пристап до е-аукцијата, точно? Дали е потребен профил
за да се влезе на првото наддавање? (5.7 формулар за наддавање и
потпис



За бр 3 ( документи за докажување на лична способност од 3.2.2 од
тендерската документација) ги собираме сите документи од
Италијаснкиот државен орган, но тие се на англиски/Италијански.
Дали потврдите треба да се на македонски јазик или треба да се
испечатени (5.2 од тендерот)?



За бр 4 (Документ за докажување за способност за извршување на
професионална дејност според 3.3.1) имаме финансиски извештаи
(за последните 3 години). Мора да е на македонски јазик?

Одговор:

71.



Моделот на договорот е додаток 1 од тендерската документација и
мора дa биде потпишан од понудувачот како дел од наддавањето



Изјавата во 7 треба да е само-сертификација



Сите прифатени понудувачи ќе бидат поканети да присуствуваат на
е-аукцијата од системот за спроведување на е-аукциите,
вклучително и детали за лозинките.



Документите за лична способност мора да се
официјален судски преведувач на македонски јазик



За докажување на способност за извршување на професионална
дејност, економскиот оператор треба да достави документ како
доказ за регистрација како домашно правно лице во Централнито
регистар во соодветниот регистар на РСМ или доказ дека е
регистрирано во земјата на нејзиното основање доколку е странско
правно лице, што значи дека финансиската состојба не е доказ за
заведеноста на компанијата. Документите за регистрација треба да
се преведени од судски преведувач на македонски јазик

преведени од

Прашање:
Корисникот на премијата за периодот на важност на овој договор во
рамките на календарската година обезбедува до Министерството со
квартални прогнози за производство на електрична енергија и до 15
октомври во тековната година претставува план за годишнo производство
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на електрична енергија за следната година.

Дали овие планови се задолжителни? Ако планот не е исполнет односно е
произведено повеќе или помалку од планираното количество ел. енергија,
ќе се одрази финансиски на економскиот оператор? Дали овие прогнози се
информативни или истите се обврзувачки за производителот?
Одговор:
Плановите за годишното производство на електрична енергија се од
индикативен карактер и доставените прогнози не се обврзувачки за
производителот.
72.

Прашање:
2.4.4.7 По исклучок, ако при негативното наддавање, во електронската
аукција, се достигне минимален износ на премија од 0,01 / MWh, во тој
случај комисијата писмено (електронски) ќе ги извести понудувачите за
исходот од аукцијата и истовремено ќе побара од нив да се изјаснат дали
го прифаќаат минималниот износ на премија и во случај да го прифатат, се
пристапува кон електронска аукција со позитивно наддавање. Предмет на
позитивното наддавање ќе биде највисок квалификационен надоместок кој
треба да се уплати на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија.
Почетната вредност на електронската аукција со позитивно наддавање е
1.000,00 евра за 1 MW по инсталиран капацитет. За најповолен понудувач
ќе се избере понудувачот кој ќе понуди највисок квалификационен
надоместок. Ако на оваа електронска аукција со позитивно надцавање нема
ниту едно зголемување на почетната вредност, во тој случај за најповолен
понудувач ќе биде избран понудувачот кој го поднел минималниот износ на
премија од 0,01 / MWh.

Прашање: Како се дефинира "квалификациониот надоместок" и дали истиот
е повратен?
Одговор:
Почетната вредност на квалификацискиот надоместок на електронската
аукција која ќе биде организирана со позитивно наддавање е 1.000,00 евра
за 1 MW по инсталиран капацитет. За најповолен понудувач ќе се избере
понудувачот кој ќе понуди највисок квалификационен надоместок.
Квалификациониот надоместок се плаќа еднократно и е неповратен, а
неговиот износ се дефинира по завршувањето на е-аукцијата со позитивно
наддавање.
73.

Прашање:
2.5.2 При подготовка на понудата, понудувачот треба да ги има предвид:


Законот за јавните набавки,



Правилникот за обновливи извори на енергија,



Правилата за пазар на електрична енергија,



Правилата за балансирање на електрична енергија,
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Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,



важечките прописи од областа на даноците и другите јавни давачки,
царините, девизното работење, градењето, градежното земјиште,
заштитата на животната средина, работните односи, работните
услови и заштитата при работа.

Дали овие регулативи се ажурирани односно усоглени со новиот Закон за
енергетика?
Одговор:
Наведените прописи, освен Мрежните правила за дистрибуција за
електрична енергија се усогласени со новиот Закон за енергетика и се
донесени од страна на Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) и
овјавени во „Службен весник на РСМ“. Се очекува РКЕ да ги одобри
Мрежните правила за дистрибуција за електрична енергија до крајот на
2019 година и потоа да бидат објавени во „Службен весник на РСМ“.
74.

Прашање:
2.8 Посета на локација и увид во документација
2.8.1 Министерството за економија ќе организира посета на локациите на
кои е предвидена изградба на фотонапонски електроцентрали ќе се изврши
со претходна писмена најава кај договорниот орган-лицето за контакт
наведено во точка 2.2 погоре, за економски оператори кои подигнале
тендерска документација. Посетата на локација ќе се изврши најдоцна 10
дена пред крајниот рок за доставување на понудите, во договор со лицето
за контакт задолжено за оваа тендерска постапка.

Кога е организирана посета
информирани учесниците?

на локациите? Како и кога

ќе

бидат

Одговор:
Посетата на локацијата Амзабегово е извршена на 05.08.2019 год. а
посетата на локацијата Манастирец е извршена на 06.08.2019 год. Сите
заинтересирани економски оператори кои имаат подигнато тендерска
документација се уредно и навремено известени за организираните посети
на двете локации.
75.

Прашање:
5.6 Гаранција на понудата
4.1. Дали е прифтлива парична гаранција во вид на депозит? На која
сметка треба да биде уплатен депозитот за гаранција на понудата?

5.6.5 Гаранцијата на понудата се наплатува ако понудувачот:


не ја прифаќа корекцијата на комисијата за аритметички грешки?



кој поднел најнизок износ на фиксна премија во понудата од сите
прифатливи понуди за таа парцела, а при тоа во електронската
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аукција не учествувал сонема ниту едно намалување
Одговор:

Парична гаранција во вид на депозит не е прифатлива. Прифатлива е
исклучиво банкарска гаранција.
Гаранција на понуда се наплатува ако се исполни некој од условите
наведени во точка 5.6.5 од тендерската документација.
76.

Прашање:
11.6 За локацијата Манастирец, во тек е изработка на хидролошка студија,
која ќе ги утврди точните водотеци и заштитниот простор околу секој од
нив, можно е просторот да не биде доволен да се изградат предвидените 10
MW, резултатите од студијата ќе бидат меродавни при дефинирањето на
точниот капацитет.
Ако преостанатите барања на постапката за овој дел не се доволни за
изградба на 10 MW, дали ќе се инсистира на другите деови од процедурата
за тој лот: банкарска гаранција за учество, гаранцијата за добро
извршуваее, трошокот за приклучување? Кога ќе стане јасно колкава
моќност ќе биде можно да се изгради на оваа парцела и каде истата ќе
биде изградена? Дали сите понудувачи ќе бидат информирани за
вистинската моќност што може да се изгради на оваа парцела.
Одговор:
Хидролошката студија за локацијата Манастирец е изготвена и доставена
до сите понудувачи кои подигнале тендерска документација.

77.

Прашање:
16.2 Најповолниот понудувач по пат на непосредна спогодба ќе се стекне
со право на долготраен закуп на земјиштето на кое е предвидено да се
гради електроцентралата, за најмалку 50 (педесет) години во согласност со
важечката законска и подзаконска регулатива.
Која е цената за концесијата (долготраен закуп на земјиште) за период од
50 години и како истата се утврдува?
Одговор:
Цената за долготраен закуп се утврдува согласно Уредбата за висината на
цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и
висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување и давање под закуп како и за засновањето на право на стварна
службеност, објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 158/2013.

78.

Прашање:
17 Технички параметри на фотонапонската централа
17.5.2 Излезната моќност на фотонапонските модули што се користат во
една фотонапонска електроцентрала, не треба да биде помала од 90% од
почетната моќност на крајот од 10-тата и 80 % од почетната моќност на
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крајот од 25-тата година од користењето.
Каков документ треба да се достави до Договорниот Орган за докажување
дека фотонапонската централа ги исполнува бараните стандарди?
Одговор:
Доколку фотонапонските модули што се користат во една фотонапонска
електроцентрала ги задоволуват стандардите наведени во Прилог 5 од
тендерската документација тоа подразбира дека ги задоволуваат
критериумите утврдени во точка 17.5.2 од тендерската документација.
79.

Прашање:
На основа на член 2.10 " Критериум за избор на најповолен понудувач" од
тендерската документација. Ве молиме да се појасни следното:
Во член 2.10 читаме: "Критериум за избор на најповолна понуда е најниска
понудена фиксна премија. За најповопен понудувач ќе биде избран оној
економски оператор кој ќе понуди најнизок износ на фиксна премија во
текот на електронската аукција за одредената парцела. На електронската
аукција може да учествува економски оператор чијашто понуда е оценета
како прифатлива. Со оглед на тоа дека постапката завршува со
спроведување на електронска аукција нема да се вриии бодување на
понудите, туку само рангирање на понудувачите според висината на
износите на фиксните премии кои што се понудени за одредената парцела
no опаѓачки редослед.”
Бараме од Договорниот орган да појасни следното: Дали првично
понудената фиксна премија (преку образецот на понудата согласно член
18.2.1) претставува критериум за избор на учество на понудувачот во
процесот на е-аукција и дали Договорниот орган е должен да се овозможи
учество на понудувачот за времетраењето на е-аукцијата да понудува до
цена до која неговата понуда е оценета како прифатлива во секоја смисла
покрај првично понудената фиксна премија.
Одговор:

Понудената фиксна премија (во образецот на понудата согласно потточка
18.2.1) е цена која понудувачот има обврска да наведе во соодветниот дел
од образецот и истото не е критериум за учество на понудувачот во еаукцијата.
Притоа, согласно напомената што е дадена веднаш под оваа потточка,
износот на понудената фиксна премија не треба да биде над утврдениот
максималниот референтен износ, во спротивно, согласно дел 5.3.2
понудата се отфрла.
Предмет на електронската аукција е износот на фиксната премија. За
почетен износ на фиксна премија на аукцијата се поставува најнискиот од
сите прифатливи понуди, при што за успешно спроведена аукција потребно
е да има најмалку едно постапно негативно наддавање на кое што е
понуден износ понизок од почетниот износ.
80.

Прашање:
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Во тендерската документација во § 5.9.1читаме: „Датумот на затварање на
поднесување на понуди ќе биде Август 21 ви, 2019 во 10:00 наутро
локално време....“
Молиме Договорниот орган да појасни дали датумот на поднесување на
понудите е 21 ви Август 2019 во 10:00 наутро пo локално време ?
Одговор:
Датумот за поднесување на понуди е изменет, а новиот датум е 30 август
2019 во 10:00 наутро пo локално време, за што сте уредно и навремено
известени.
81.

Прашање:
Во тендерската документација во § 5.2.2 читаме: „Документи во печатена
форма можат да бидат и на друг јазик. Договорниот орган го задржува
правото да побара од Понудувачот да поднесе превод на документацијата
во хартиена форма за време на фазата на евалуација на понудите“
Молиме Договорниот Орган да појасни дали во „печатена Форма/документ“
ги зема во предвид Финансисиите извештаи ?
Одговор:
Согласно точка 3.4.3 Економскиот оператор го докажува исполнувањето на
минималниот услов од потточка 3.4.1 или 3.4.2 погоре, со доставување на
Извештај за билансот на состојбата и податоци за Билансот на успех. За
странски правни лица, ревизорски извештај издаден од ревизорска
институција регистрирана за вршење на ревизија.
Во контекст на 5.2.2 во печатена литература спаѓаат ревизорските
извештаи издадени од ревизорска институција регистрирана за вршење на
ревизија и истиот може да биде на англиски јазик.

82.

Прашање:
Во тендерската документација во член § 2.1.1читаме: „Техничка понуда
како дел од Понудата се смета и го докажува ислолнувањето на техничките
барања и услови од Тендерската Документација“
Молиме Договорниот орган да појасни дали „Техничка Понуда“ е вклучена
во Содржината на Понудата и доколку е вклучена, го молиме Договорниот
орган да се произнесе за специфичните материјали иои треба Понудувачот
да ги вклучи во Понудата поврзано со техничкиот дел на истата.
Одговор:
Во точка 2.1.2 од ТД дефинирани се општите поими кои се користат во
Законот за јавни набавки и истите се преземени од членот 3 од Законот, а
целта е да се појасни нивното значење во случај некој од нив да е
употребен во тендерската документација. Техничката понуда ги содржи
сите документи кои се бараат во согласност со тендерската документација,
освен финансиската понуда.

83.

Прашање:
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На основа на член 5.6 Гаранција на Понудата
документација, Ве молиме да се појасни следното:

од

тендерската

Основано на тендерската документација во член 5.6.1 читаме : "Како дел
од понудата економскиот оператор задолжително обезбедува гаранција на
понудата(гаранција за учество). Висината на Гаранцијата за учество не
смее да биде пониска од 1.200 денари no kW инсталирана моќност, а
докопку економскиот оператор е странско лице, доставената гаранција за
учество не треба да е пониска од 20,00 € пo kW планирана инсталирана
моќност на фотонапонската централа"
Го молиме Договорниот орган да се појасни и да се произнесе дали
бараните гаранции треба да бидат поднесени и се однесуваат на гаранција
по централа (пример: доколку економскиот оператор e понудувач за 2 (две)
фотоналонски централи (2 лота) треба да поднесе две гаранции, односно
по една за секој лот?
Одговор:

Гаранцијата на понудата треба да гласи за секој лот посебно, при што во
истата треба да биде назначено за кој лот се однесува.

Бр.
84.

Датум: 24.07.2019 год.
Прашање:
Врз основа на точка 4.1.1 од Тендерската документација за отворена
постапка бр. 01/2019 за доделување на договор за право на користење на
премија
за
електрична
енергија
произведена
од
фотонапонски
електроцентрали изградени на земјиште во сопственост на Република
Северна Македонија, со ова Барање благовремено се обраќаме до
насловниот орган за појаснување на Тендерската документација, а во врска
со референтниот износ на фиксната премија за производство на електрична
енергија
од
фотонапонски
електроцентрали.
Дали
максималниот
референтен износ на фиксната премија за производство на електрична
енергија од фотонапонски електроцентрали изнесува: 15 €/MWh=0,015
€/kWh = 1,5cent/kWh?
Одговор:
Да.

85.

Прашање:
1)

Дали има феед ин тариги за парцелите од 10 MW или само од 1 MW,
ако може да ги добијам феед ин тарифите (цените) и за колку години
е гарантирата?

2)

Дали може да ни објасните за еднократната премија како се калкулира
(годишно производство х вредноста ние која ја бараме? Или има друга
формула)?

3)

Колку се плаќа кирија за доделувањето на државното земјиште по
квадратен метар?
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4)

За вклучување во далекувод (Амзабегово) се неколку парцели дали ќе
се поделат трошоците или тоа останува меѓу сопствениците да се
договорат?

5)

Во кој датум планирате посета на локацијата на Амзабегово?

Одговор:
1)

Согласно Уредбата за мерките за поддршка на производството на
електрична енергија од обновливи извори на енергија, повластени
тарифи (feed-in tariffs) за електрична енергија произведена од
фотонапонски електроцентрали не се доделуваат. Начинот на
поддршка за електрична енергија произведена од овој вид на
електроцентрали е само со доделување на премии.

2)

Во Прилог на Уредбата за мерките за поддршка на производството на
електрична енергија од обновливи извори на енергија е дадена
Методологија за одрредување на максималниот референтен износ на
фиксна премија.

3)

Цената за долготраен закуп се утврдува согласно Уредбата за
висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република
Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на
постапките за отуѓување и давање под закуп како и за засновањето на
право на стварна службеност, објавена во „Службен весник на РМ“ бр.
158/2013.

4)

Во точка 15.3 од тендерската документација е дефинирано дека
трошоците за приклучување на фотонапонските електроцентрали на
електродиструбутивниот систем на Република Северна Македонија
изнесуваат, за Амзабегово 33.712,00 евра по 1 MW инсталирана
моќност, а за Манастирец 22.000,00 евра по 1 MW инсталирана
моќност. Секој инвеститор го уплаќа предвидениот износ за
приклучокот на наменска сметка на Министерството за економија, во
износ определен согласно инсталираната моќност на неговата
електроцентрала.

5)

Посетата на локацијта Амзабегово е извршена на 05.08.2019 год. Сите
заинтересирани економски оператори кои имаат подигнато тендерска
документација се уредно и навремено известени за организираната
посета на локацијата.

Бр.
86.

Датум: 25.07.2019 год.
Прашање:
Техничките прашања ќе ги оставиме за подоцна но во оваа фаза имаме две
важни прашањач едното се однесува на гаранцијата за
наддаванњетоиздадена од банката а другото за осетата на локациите.
1) Не можевме да најдеме формулар за гаранцијата за тендерот во
понудените документи. Дали имате таков формат или треба да се
изготви во насш (или банковен) формат?
2)

Кога ќе ги објавите датите за постета на локациите? Дали ќе
органзиирата тура или посета за сите учесници? Според тоа ќе се
организираме
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Одговор:

87.

1)

Погледнете го одговорот на прашање бр.44

2)

Погледнете го одговорот на прашање бр.74

Прашање:
1)

По предавањето на документите кога ќе бидеме известени за
резултатите? Кога ќе започне и заврши? Датата ни е вазжна за
обезбедување на гаранцијатана банката која треба да е валидна 15
дена откако ќе заврши аукцијата.

2)

Ќе може ли да ни го дадете вашиот цел наслов за точно да напишеме
на гаранцијата на банката?

3)

Доколку наддаваме за два различни објекти, ќе предадеме два
различни гаранции и две апликации, но ќе мозе ли да искористиме
еден сет за ревидиран финансиски извештај и потврдите од државата
за двете наддавања?

4)

Дали треба да ја предадеме нашата професионална лиценца во
апликацијата? Доколку треба, би пратиле фотокопија од лиценцата со
печат на фирмата.

Одговор:

88.

1)

По истекот на рокот за поднесување на понуди Комисијата ќе
пристапи кон евалуација на понудите, по што ќе бидат поканети сите
понудувачи со прифатливи понуди да земат учество во електронската
аукција. Датумот и часот кога ќе се спроведе е-аукцијата ќе бидат
дополнително определени, при што од овој датум не зависи рокот на
важност на банкарската гаранција. Имено, согласно потточка 5.6.3 од
ТД, гаранцијата на понудата мора да има рок на важност најмалку 14
дена по денот на истекот на важноста на понудата. Периодот на
важност на понудата е дефиниран во потточка 5.5.1 од ТД и истиот
изнесува 150 (сто и педесет) дена од денот на јавното отворање.

2)

Во потточка 2.3.1 од ТД и потточка 11.1 од Техничката спецификација
дефиниран е називот на предметот на договорот на кој треба да гласи
банкарската гаранција, додека деловите се специфицирани во
потточка 11.2 од Техничката спецификација.

3)

Да, за докажување на способноста на економскиот оператор (правното
лице) се доставува заеднички комплет документи за сите лотови,
додека во образецот на понуда треба да се наведе вредноста на
понудената фиксна премија за секој лот посебно.

4)

Во прилог на понудата понудувачите треба да ги достават единствено
документите за способност кои се дефинирани во точка 3 од ТД.

Прашање:
Во врска со Отворена постапка бр. 01/2019 за доделување на договор за
право на користење на премија за електрична енергија произведена од
фотонапонски електроцентрали изградени на земјиште во сопственост на
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Република Северна Македонија, нашата компанија ја моли Вашата
почитувана инститиуција да ни даде појаснувања во врска со неколку
документи коишто се бараат под точка 3.2.2. на тендерската
документација:


изјава на економскиот оператор дека во последните 5 (пет) години не
му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка
организација, корупција, измама или перење пари -согпасно нашето
законодавството во Република Бугарија не постои таков документ и Be
молиме да ни доставите образец на оваа изјава;



потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните
лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во
постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и
договори за јавно-приватно партнерство - во Република Бугарија не
функционира сличен Регистар и Be молиме да ни доставите образец на
наведената потврда;



потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните
лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна
забрана за вршење на одделна дејност - Во Република Бугарија ие
функционира сличен Регистар и Be молиме да ни доставите образец на
наеведената потврда;



потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна
санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност,
односно привремена забрана за вршење одделна дејност - согласно
нашето законодавството eo Peпyблика Бугарија не nocтои токов
документ и Be молиме да ни доставите образец на oваа потврда.

Исто така, Be молиме да одговорите на следното прашање - дали е
потребно горенаведените документи да се заверат со „Апостил печат“ по
нивното изготвување и преведување на македонски јазик.
Одговор:
Изјавата од алинеја 1 погоре ја изготвува и потпишува самиот економски
оператор и истата не мора да биде заверена од надлежен орган.
Потврдите од алинеја 2, 3 и 4 погоре, ги издаваат надлежни органи во
земјата каде е регистриран економскиот оператор и истите не смеат да
бидат постари од 6 (шест) месеци сметано од крајниот рок за доставување
на понудите наназад. Ако земјата во која е регистриран економскиот
оператор не ги издава овие документи или ако тие не ги опфаќаат сите
погоренаведени случаи, економскиот оператор може да достави изјава
заверена кај надлежен орган (нотар).
89.

Прашање:
Ние сме странска компанија(од Косово) заинтересирани за учество на
наддавањето за некои од парцелите, но долунаведената листа од
документи не се издава во нашата држава:


Потврда за санкции за кривично дело на правни лица – забрана за
учество во јавни набавки, добивање на јавни договори и приватни
партнерси договори.



Потврда од регистарот за санкционирање на криминални акти на
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правни лица – повремена или постојана забран за вршење на
прфесионална дејност


Потврда за неосудуваност, со забрана за извршување на
прфесионална дејност, или обврска или привремена забрана за
извршување на одреден активност



Кое ршение да го примениме?
еквивалемнтни на овие?



Заинтересирани сме за учество на неколку наддавања, но дали е
потребо да се поднесува документи за секое наддавање одделно или
да се искористи тој еден комплет на документи.



Во однос на 6.3 за економска и финансиска способностЧ минималниот
приход од 500 евра по КЊ инсталиран, дали значи ова дека ако
сакаме да наддама==ваме за 10(10000 kW), треба да имаме минимум
приходи од 5 милиони евра? 10000 kW installed x 500 = 5 Million)?

Постојат

ли

други

документи

Одговор:

Потврдите од алинеја 1, 2 и 3 погоре, ги издаваат надлежни органи во
земјата каде е регистриран економскиот оператор и истите не смеат да
бидат постари од 6 (шест) месеци сметано од крајниот рок за доставување
на понудите наназад. Ако земјата во која е регистриран економскиот
оператор не ги издава овие документи или ако тие не ги опфаќаат сите
погоренаведени случаи, економскиот оператор може да достави изјава
заверена кај надлежен орган (нотар).
За докажување на способноста на економскиот оператор (правното лице) се
доставуваат комплет документи за сите лотови, додека во образецот на
понуда треба да се наведе вредноста на понудената фиксна премија за
секој лот посебно.
Да, согласно потточка 3.4.1 од ТД, за да се квалификува како способен за
извршување на предметниот договор за право на користење на премија од
аспект на неговата економска и финансиска состојба, економскиот
оператор треба во последните 3 (три) години да има остварено кумулативен
вкупен приход еднаков на 500 € по киловат инсталирана моќност за
фотонапонската централа за која што ја поднесува понудата. Доколку еден
понудувач достави понуди за повеќе парцели, при евалуацијата на
доставените понуди,вкупниот приход кој е предмет на евалуацијата се
однесува за вкупната понудена инсталирана моќност за сите парцели за
кои доставил понуда.
90.

Прашање:
1. РОКОВИ
1.1 Во кој временски рок (датум и час) по отворањето на понудите, ќе биде
спроведена електронската аукција?
1.2 Во кој временски рок (датум и час) по објавувањето на најповолниот
понудувач/и ќе биде потпишан Договорот за правото на користење на
премија? Имајте во предвид дека ова прашање е од важно значење особено
во однос на времено издавање на гаранцијата за извршување на договорот
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и за навремено основање на ДОО или АД во Република Северна Македонија
(видно од задолжението / условот во точка 7.4.2. од Тендерската
документација), a во случај доколку избраниот најповолен понудувач е
странско друштво или група на друштва.
2. НАДДАВАЊЕ И АУКЦИЈА
2.1 Критериумот за право на учество опишан во точка 2.7.1 од Тендерската
документација, односно "право за достава на понуда" дали е исполнет
доколку странското друштво (понудувач) ја подигнало тендерската
документација преку својата локална подружница, односно преку своето
локално друштво?
2.2 Во кој случај е потребно да се плати "квалификационен надоместок",
дали само во случај доколку истиот е реализиран во електронската
аукција? Семтаме дека е нејасно, посебно во точка 7.4.3 и точка 8.1.8 од
Тендерската документација, според кои точки не е потенцирано дека
плаќањата за "квалификационен надоместок" се предмет на нивно
наддавање во рамките на електронската аукција (т.е. ако негативното
наддавање на премијата не дава јасен најповолен понудувач).
3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
3.2 ДОГОВОРИ
3.2.1 Дали "модел договорите" кои се составен дел од Тендерската
документација се со идентични одредби како и понатамошните Договори
кои би требало да се склучат / потпишат кога едно друштво ќе биде
избрано за најповолен понудувач или предвидена е измена на одредбите од
"модел договорите"?
3.3 ИЗЈАВИ / ДОКАЗИ
3.3.1 Дали изјавата и потврдите со кои се докажува "Личната состојба" на
друштвотопонудувач,
опишани
во
точка
3.2.2
од
Тендерската
документација, се однесуваат на друштвото или на раководните лица /
правните застапници на друштвото или и на двете?
4. ЛОКАЦИИ
4.1 Be молиме за појаснување, како се поделени индивидуалните локации
во индивидуални парцели (пример која област од Локација А кореспондира
со Парцела 01, Парцела 02, итн.), а со цел за да се обезбедат целосни
информации во врска со сите релевантни аспекти за секоја парцела?
5. ТРОШОЦИ
5.1 Користење на земјиште: Каков тип на договор се склучува за користење
на земјиштето за период од најмалку 50 години (согласно точка 16.2 од
тендерската документација)? Доколку е можно, испратете ни образец на
договорот. Дали е точно дека таквиот закуп е без надомест (т.е. дали
претставува "Договор за слободен наем") за целиот период од 50 години?
5.2 Почетни трошоци: Дали е можно да ни дадате индикација за сите
трошоци за секоја Парцела, вкупно и €/MWh износи, како и €/MWh износи
каде што е применливо, во однос на соодветните надоместоци кои треба да
се платат пред почетокот на изградбата, како што е наведено во
Тендерската документација (такса за поврзување, такса за градежно
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земјиште, итн.)
5.3 Оперативни трошоци: Доколку е можно, дали 6и можеле да ни дадете
индикација за сите трошоци за секоја парцела, вкупно и /MWh износи, како
и €/MWh износи каде е применливо, во врска со различните трошоци,
давачки и давачки кои треба да се платат на регуларна основа додека
оперативниот век на ФН електроцентрала (како што се надоместоците за
пренос и / или дистрибуција, акциза и други давачки, такси за Ц02 и други
давачки итн.); дали трошоците варираат во зависност од големината на
електроцентралата (10/5/2/1MW)?
Одговор:

1.1 Комисијата за спроведување на тендерската постапка одлучува за
денот и часот за спроведување на е-аукцијата за што сите понудувачи
чии понуди се оценети за прифатливи, ќе бидат уредно и навремено
известени.
Електронската аукција, како повторлив процес на негативно
наддавање, се спроведува во електронска форма по првична целосна
евалуација на понудите, во која е утврдено дека има најмалку две
прифатливи понуди. Оттука, датумот и часот кога ќе се спроведе еаукцијата ќе биде дополнително определен
1.2 Во точка 7.1.1 од тендерската документација е наведено дека
договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна
фаза во отворената постапка донесува Одлука за избор на најповолен
понудувач со што Договорот за право на користење на премија му го
доделува на економскиот оператор чија понуда има најниска фиксна
премија или кој на електронската аукција понудил највисок
квалификационен надоместок.
Во точка
7.2
од
тендерската
документација е наведено дека избраниот најповолен економски
оператор ќе биде известен во писмена форма дека неговата понуда е
прифатена, најдоцна во рок од 3 (три) дена од донесувањето на
одлуката за избор на најповолна понуда. Во исто време и сите други
економски оператори ќе бидат известени за резултатите од
спроведената постапка, одлуката кој е најповолен економски оператор,
како и за причините за неизбор на нивната понуда. Економските
оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во
извештајот од спроведената постапка.
2.1 Доколку странско друштво (понудувач) има регистрирано своја
подружница во Република Северна Македонија, преку истата може да ја
подигне тендерската документација за да го отвари правото на учество
утврдено во потточка 2.7.1 од ТД.
2.2 Прашањата во врска со квалификациониот надоместок се дефинирани
во точките 2.4.4.4, 2.4.4.7 и 2.4.4.8 од тендерската документација.
3.2.1 Не е предвидена измена на одредбите од модел договорите.
3.3.1 Изјавата и потврдите со кои се докажува "Личната состојба" на
понудувачот, опишани во точка 3.2.2 од Тендерската документација, се
однесуваат на друштвото
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4.1 Во табела 1 од точка 11.2 од тедерската документација наведени се
карактеристики на предвидените парцели на локацијата Амзабегово, а на
Слика 3а прикажани се распределба на парцелите на локацијата
Амзабегово.
5.1 Ова прашање е уредено со Законот за градежно земјиште.
5.2. Се што е поврзано со парцелите кои се предмат на оваа тендерска
постапка е содржано во тендерската документација, заедно со сите
прилози.
91.

Прашање:
Конкретно ве замолуваме да се достави следното прашање до Комисијата
за одговор:
Појаснување на
Понудувачот може да поднесе понуди за најмногу четири фотонапонски
електроцентрали од вкупно 11, односно најмногу три за локацијата
Амзабегово и една за локацијата Манастирец.
11. 4 Понудувачите кои ќе поднесат понуди за парцелите под редните
броеви од 1 до 4 (AZ_10_1, AZ_5_1, AZ_2_1 и AZ_2_2) и за реден број 11
(MB_10_1) не можат да достават понуди за парцелите под редните броеви
од 5 до 10 (AZ_1_1, AZ_1_2, AZ_1_3, AZ_1_4, AZ_1_5 и AZ_1_6).
Понудувачите кои ќе поднесат понуди за парцелите под редните броеви од
5 до 10 (AZ_1_1, AZ_1_2, AZ_1_3, AZ_1_4, AZ_1_5 и AZ_1_6), можат да
понудат само по една понуда за една од наведените парцели.
Дали еден понудувач може да поднесе 3 понуди за 3 различни парцели со
број од 5 до 10 - Амзабегово или само 1 понуда за 1 парцела за парцелите
од 5 до 10?
Одговор:
Согласно дел 11.4 од тендерската документација понудувачите кои ќе
поднесат понуди за парцелите под редните броеви од 1 до 4 не можат да
достават понуди за парцелите под редните броеви од 5 до 10.
Понудувачите кои ќе поднесат понуди за парцелите под редните броеви од
5 до 10 можат да поднесат само по една понуда за една од наведените
парцели под овие редни броеви.

Бр.
92.

Датум: 26.07.2019 год.
Прашање:
Согласно став 4.1 од тендерска документација за постапка која се
спроведува во хартиена форма и завршува со е-аукција за отворена
постапка бр. 01/2019 за доделување на договор за право на користење на
премија
за
електрична
енергија
произведена
од
фотонапонски
електроцентрали изградени на земјиште во сопственост на Република
Северна Македонија, Ви доставуваме прашања за појаснување на
тендерската постапка:
1. Почитувани, во предходниот одговор на прашањето под број 17
одговоривте дека во вредноста која инвеститорот ја плаќа за изградба на
приклучок е вклучено оформување на полето во ТС Овче Поле како и
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инсталирање на кабелот до трансформаторот на одбраната локација,
согласно ова ако може да ни кажете кое напонско ниво е кабелот односно
приклучокот, кој ќе биде донесен до локацијата?
2. Согласно урбанистичката планска документација која ја спремате Вие,
дали би можеле да ни ја доставите на преглед, за да ги утврдиме комплетно
површините за изградба на фотонапонските централи како и површините
каде ви се планирани за изградба на трансформаторите?
3. Во техничката спецификација дали максималната инсталираната моќност
е DC или AC?
4. Како е дефиниран рокот за изградба на приклучокот од Ваша страна,
поради тоа што во тендерската документација став 15.4 и 15.5. велите дека
Министерството за економија поднесува барање, го уплаќа надоместокот и
склучува договор а дистрибутивниот систем во рок од 6 месеци да го
изгради, дали би можеле да ја знаеме временска рамка од завршување на
аукцијата и добивањето на одлуките за најдобра понуда до потпишувањето
на договорот помеѓу Министерството и Дистрибутивниот систем?
5. Кога се очекува избор на трговецот или снабдувачот (off-taker) од страна
на Министерството?
6. Дали се започнати постапките за пренамена на земјиштето предвидено
за градба, ако не кога се планира да започнат односно да завршат?
7. Дали е веќе одобрена урбанистичката планска документација, ако не
кога се очекува да се одобри?
8. Во договорот за право на користење на премија член 5 е дефиниран
рокот за изградба на фотонапонските централи каде што ефективен датум е
потпишувањето на тој договор, дали ако Вие не ги завршите постапките
пренамена
на
земјиште,
одобрување
на
урбанистичко
планска
документација во овој рок, поради тоа што овие постапки не се дефинирани
во тендерската документација, рокот сепак ќе важи за инвеститорите?
9. Дали може да се продолжи договорот за право на користење на премија
за времето кои ви е Вас потребно за завршување на Вашите обврски,
поради тоа што инвеститорот е должен да ја изгради фотонапнската
централа во рок од 3 години, а Вие имате обврска да го изградите
приклучокот во рок од 2 години согласно член 4 став 1.3 од овој договор?
Одговор:
1. Прашањето во врска со ТС Овче Поле како и инсталирање на
кабелот до трансформаторот на одбраната локација, напонско ниво
е кабелот е во надлежност на операторот на дистрибутивниот
систем. На локацијата во Амзабегово кабелот ќе биде на напонско
ниво 20 kV, работен напон на почеток е 10 kV. На локацијата
Манастирец фотонапонската електрана ќе биде приклучена на 35 kV
напонско ниво, од постоечки 110 kV далекувод кој работи на напон
од 35 kV.
2. Урбанистичко планската документација ја изготвува Агенцијата за
планирање на просторот на РСМ и по нејзиното изготвувања ќе биде
доставена до инвеститорите кои имаат склучено Договори за право
на користење на премија, со цел да биде поднесена во постапката
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за добивање на одобрение за градење.
3. Согласно актуелната подзаконска регулатива, максималната
инсталираната моќност е DC, односно максималната декларирана
моќност на PV панелите пред инвертор.
4. Согласно член 4 став (3) од Договорот за право на користење на
премија инвеститорот се обврзува да му ги надомести на
Министерството трошоците за приклучување на електроцентралата
на електродистрибутивната мрежa, од местото на приклучување на
електроцентралата на среднонапонската мрежа до местото на
приклучување на високонапонската мрежа, во рок од 3 месеци од
денот на потпишувањето на овој Договор. По приемот на уплатата
од инвеститорот, согласно точка 15.4 од тендерската документација,
Министерството за економија во име на најповолниот понудувач
поднесува барање за приклучок на дистрибутивната мрежа и го
уплаќа
надоместокот
за
приклучокот
на
Операторот
на
дистрибутивниот систем. Согласно точка 15.5 од тендерската
документација, обврска на Дистрибутивниот систем оператор е да го
изгради приклучокот во рок од 6 месеци од денот на
потпишувањето на Договорот за изградба на приклучок со
Министерството за економија.
5. Тендерот за избор на трговец или снабдувач согласно точка 14.8. од
тендерската докуменмтација, Министреството треба да го објави
најдоцна во втората половина на август 2019 година.
6. Постапките за пренамена на земјиштето предвидено за градба се
водат од страна на Министерството за транспорт и врски и се
очекува во наредните неколку месеци, до крајот на годината, истите
да бидат завршени.
7. Изработката на планската документација е започната и во тек,
истата се очекува во наредните неколку месеци, до крајот на
годината, истата да биде завршена.
8. Рокот се продолжува но не подолго од три години сметајќи од денот
на
правосилноста
на
одобренитето
за
градење
на
електроцентралата.
9. Со продолжување на рокот се продолжува и времетраењето на
договорот.
93.

Прашање:
Во врска со Отворена постапка бр. 01/2019 за доделување на договор за
право на користење на премиjа за електрична енергиjа произведена од
фотонапонски електроцентраи изградени на зеиште во сопственост на
Репбика Северна Македониjа, нашата компаниjа ja моли Вашата почитувана
инститиуциjа да ни даде поjаснувана во врска со неколку документи
коишто се бараат под т. 3.4.3 на тендерската документациjаза докажуваяе
на финансискиот и економскиот капацитет на странски правни лица:
3.4.3. Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималниот
услов од потточка 3.4.1 или 3.4.2 погоре, со доставување на Извештаj за
билансот на состоjбата и податоци за Билансот на успех. За странски
правни лица, ревизорски извештаj издаден од ревизорска институциjа
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регистрирана за вршење на ревизиjа.
Би сакале да поjасниме дека според бугарската легислатива бугарските
правни лица не се обврзани да подготват ревизорски извештаj за нивната
финансиска година.
Во овоj случаj, каква форма на годишни сметки што ги бара странско
правно лице за да го докаже своjот економски и финансиски капацитет ке
биде прифатлива за договорниот орган.
Одговор:
За странски понудувачи: ревизорски извештај (извештаји) издаден од
ревизорска институција регистрирана за вршење на ревизија за последните
три години.
94.

Прашање:
1. Во Договорот за право за користење на премија во член 9. став (3)
точки 4) и 5) се предвидени како виша сила : дејствија на органи на
држава или локална власт или носител на јавна функција , како и
национализација или експропријација на електроцентралата или дел на
електроцентралата .
ПРАШАЊА :
а) Согласно Законите на РСМ дали дејствија на органи на држава или
локална власт или носител на јавна функција , национализација или
експропријација
можат да имаат
третман на виша сила спрема
економски оператор (понудувач) , во случаи кога другата договорна
страна е самата држава и има дирекно влијание врз тие дејствија ?
б) Во колку рокот во кој електроцентралата треба да отпочне со
комерцијално работење согласно Член 11. Став (5) е пробиен заради
причини од траење на виша сила по член 9. став (3) дали
Министерството има право да го раскине Договорот и да ја наплати
Гаранцијата за навремено и квалитетно извршување на Договорот ?
в) Во колку рокот во кој електроцентралата треба да отпочне со
комерцијално работење согласно Член 11. Став (5) е пробиен заради
било која причини од траење на виша сила по член 9. став (3) точки 4)
и 5) а Министерството го раскине Договорот за право на користење на
премија , дали економскиот оператор има право за барање на надомест
на штета во согласност со член 15. став (1) и (2) ?
г)
Дали во случај на национализација или експропријаија на
централата , економскиот оператор има право на надомест на штета и
надомест на изгубена добивка согласно член 15. став (1) и став (2) ?

2. Во Договорот за право на користење на премија во член 13. став (2)
стои дека инвеститорот има право да побара од Министерството да биде
склучен анекс кон договорот поради усогласување со барањата од
новите , односно променетите закони и подзаконски прописи од член
13. став (1) со кои финансиската положба на инвеститорот не се менува
или се подобрува , или не се предизвикува зголемување на трошоците
на неговото работење .
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ПРАШАЊЕ :
Во Договорот за право на користење на премија не е предвидено кои се
правата на инвеститорот во колку со измените од член 13.став (1) се
влоши финансиската положба на инвеститорот или се предизвика
зголемување на трошоците на неговото работење . Дали во таков случај
економскиот оператор има право на надомест на штета и надомест на
изгубена добивка согласно член 15. став (1) и став (2)

3. Во Договорот за користење на премија во член 12. став (2) точки 4) и
5) се предвидени како виша сила : дејствија на органи на држава или
локална власт или носител на јавна функција , национализација или
експропријација на електроцентралата или дел на електроцентралата .
Согласно член 14. став (6) инвеститорот заради настаната виша сила
по член 12. Став (2) точки 4) и 5) има право да побара раскинување на
договорот.
ПРАШАЊА :
а) Исто прашање како во барањето на појаснување во точка 1. под а)?
б) Дали во случај на раскинување на договорот заради член 12. став (2)
точка 4) дојде до раскинување на договорот согласно член 14.став (6) ,
економскиот оператор има право на надомест на штета и надомест на
изгубена добивка согласно член 21. Став (1) и став (2) ?
в)
Дали во случај на национализација или експропријаија на
централата согласно член 12.став (2) точка 5) , економскиот оператор
има право на надомест на штета и надомест на изгубена добивка
согласно член 21. Став (1) и став (2) ?

4. Во Договорот за користење на премија во член 16. став (2) стои дека
инвеститорот има право да побара од Министерството да биде склучен
анекс кон договорот поради усогласување со барањата од новите ,
односно променетите закони и подзаконски прописи од член 16. став
(1) со кои финансиската положба на инвеститорот не се менува или се
подобрува , или не се предизвикува зголемување на трошоците на
неговото работење .
ПРАШАЊЕ :
Во Договорот за користење на премија не е предвидено кои се правата
на инвеститорот во колку со измените од член 16.став (1) се влоши
финансиската положба на инвеститорот или се предизвика зголемување
на трошоците на неговото работење. Дали во таков случај економскиот
оператор има право на надомест на штета и надомест на изгубена
добивка согласно член 21. Став (1) и став (2)?

5. Во Договорот за користење премија во член 18.став (1) и (2) корисникот
на премијата може во секое време пред истекот на рокот за кој што е
склучен Договорот да бара раскинување на Договорот , со што
корисникот на премијата ќе го изгуби статусот на повластен
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производител кој што користи премија .
ПРАШАЊЕ :
Дали сопственикот на електроцентралата со раскинување на Договорот
за користење на премија согласно член 18. продолжува да ја врши
дејноста согласно стекнатото право на долготраен закуп на земјиштето
до истекот на 50-те години согласно точка 16.2 од отворената постапка
, без статус на повластен производител кој користи премија, односно
без користење на премија и без притоа да го користи правото да бара
произведената електрична енергија задлжително да му биде откупена
од трговецот или снабдувачот со електрична енергија избран од
Министерството. Или ќе мора да ја демонтира опремата и да го откаже
долгорочниот закуп на земјиштето ?
Одговор:

а) Од одредбата од членот 9, став (3) од Договорот за право на
користење на премија произлегува дека дејствијата што ги презема
државен орган како договорна страна во овој договор, а коишто во
моментот на настанувањето биле надвор од контролата на другата
договорна страна (инвеститорот), не можеле да бидат предвидени
од инвеститорот, а последиците од таквите настани или состојби
инврститорот не можел да ги надмине со примена на разумно
прифатлив напор се квалификуваат како виша сила што има
последици врз исполнувањето на обврските на инвеститорот
утврдени со овој договор.
б) Согласно член 11 од Договорот за право на користење на премија
по престанувањето на дејствијата на виша сила важењето на овој
Договор продолжува, а периодот на важењето на овој Договор се
продолжува за периодот на дејствувањето на вишата сила, за што
по барање на Инвеститорот се склучува анекс кон овој Договор со
кој рокот утврден во член 5 став (1) се продолжува за
времетраењето на настанот на виша сила. Ако Министерството
одбие да го склучи анексот кон овој Договор Инвеститорот има
право да отпочне постапка за разрешување на спор во согласност
со одредбите
од
овој Договор.
Вкупниот рок во кој
електроцентралата треба да отпочне со комерцијално работење, а
во кој е вклучено и продолжувањето на договорот не смее биде
подолг од 3 (три) години сметајќи од денот на правосилноста на
одобрението за градење.
в) Од одредбата од член 8 став (2), точка 1) од Договорот за право на
користење на премија произлегува дека Министерството ќе го
раскине овој договор ако Инвеститорот не отпочне со комерцијална
работа на електроцентралата во рокот определен согласно член 5
став (1) од овој Договор. Доколку рокот е надминат поради настан
на виша сила се приименува одредбата од член 11 став (5) од
договорот според која вкупниот рок во кој електроцентралата треба
да отпочне со комерцијално работење, а во кој е вклучено и
продолжувањето на договорот поради врементраење на настан на
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виша сила не смее биде подолг од 3 (три) години сметајќи од денот
на правосилноста на одобрението за градење. Ако министерството
го раскине договорот пред истекот на рокот определен согласно
член 11 став (5) од договорот Инвеститорот има право да бара
надомест на штета согласно член 15.
г) Согласно член 15 од Договорот за право на користење на премија
договорните страни се согласни дека ако една договорна страна со
повреда на договорните обврски и предизвикала штета за другата
договорна страна, ќе и ја надомести стварната штета на другата
договорна страна. Ако договорните страни не се согласат за
износот и начинот на надомесување на штетата, незадоволната
договорна страна има право да отпочне постапка за решавање на
спор во согласност со одредбите од овој Договор
1) Членот 13, став (2) од Договорот за право на користење на премија
е изменет за што сте уредно и навремено известени.
2) Одговор:
а) Одоговорот на ова прашање е даден погоре
б) Ако корисникот на премијата побарал раскинување на договорот
поради настан на виша сила определен во член 12. став (2) точка
4), тогаш согласно член 18 став (2) точка 2) Министерството нема
обврска да му ги надомести на корисникот на премијата штетите и
загубите коишто настанале или можеле да настанат поради
престанувањето на овој Договор. Меѓутоа, оваа одредба не го
спречува корисникот на премијата да покремне спор за надоместок
на штета согласно член 21 став (1) и став (2) од договорот.
в)

Согласно член 21 од Договорот за користење на премија
договорните страни се согласни дека ако една договорна страна со
повреда на договорните обврски и предизвикала штета за другата
договорна страна, ќе и ја надомести стварната штета на другата
договорна страна. Ако договорните страни не се согласат за
износот и начинот на надомесување на штетата, незадоволната
договорна страна има право да отпочне постапка за решавање на
спор во согласност со одредбите од овој Договор.

3) Согласно член 27 од Договорот за користење на премија,
корисникот на премијата има право во секое време да побара
склучување на анкес кон овој договор со цел да се надминат
негативните последици од промената во законодавството врз
неговата финансиска положба и зголемувањето на трошоците.
4) Согласно член 18 од Договорот за користење на премија корисникот
на премијата може во секое време пред истекот на рокот за кој што
е склучен овој Договор, да бара раскинување на овој Договор и за
тоа е должен да му достави на Министерството писмено
известување и во тој случај ќе го изгуби статусот на повластен
производител кој што користи премија, без право повторно да се
стекне со тој статус за истата електроцентрала. Во тој случај тој
продолжува
да
работи
со
истата
електроцентрала
како
производител на електрична енеергија во согласност со издадената
лиценца, без притоа да користи премија и право да бара

Page 36 of 52

Прашања и одговори за Тендерската докумантација за доделување на премии по пат на
аукции за фотонапонски електроцентрали на државно земјиште

произведената електрична енергија задлжително да му биде
откупена од трговецот или снабдувачот со електрична енергија
избран од Министерството.

95.

Прашање:
На основа на член 4.1 од Тендерската документација, Be молиме за
следните појаснувања:
Прашање Бр. 1
Согласно член 5.1.1 (содржина на Понудата), читаме дека нема барање за
доставување на техничка понуда на понудата (или дополнително) на
експлицитно опишаните елементи во истиот параграф. Ве молиме за
потврда дека истиот параграф го разбираме правилно.
Прашање Бр. 2
Од Тендерската документација разбираме дека Понудувачот треба да
подготви во еден фолдер (оригинал и копија) за секој Лот за кој е
заинтересиран да поднесе понуда, на пример: доколку Понудувачот има
намера да аплицира со понуда за 2 Лота, треба да поднесе вкупно 4
фолдери: 1 оригинал и една копија за Лот 1 и 1 оригинал и 1 копија за Лот
2. Be молиме за потврда.
Одговор:
1)

Имајќи ја предвид содржината на точка 5.1.1 во која се дефинирани
елементите кои ја сочинуваат понудата, техничката понуда не
претставува елемент на понудата и истата не се бара.

2)

Согласно потточка 5.7 од ТД понудувачот подготвува еден
оригинален примерок со ознака „оригинал“ и една копија која ја
означува со ознака „копија“.

Бр.
96.

Датум: 29.07.2019 год.
Прашање:
Исто така имаме и други прашања:


Во параграф 2.4 од тендерот постои квалификациона такса. Ова е
потребно за сите наддавања или за оние со 0.01 €/MWh ? кога се
плаќа оваа такса? По е-аукцијата или по известувањето за избор на
најуспешен наддавач?



Додаток 1 (Модел договор за право на користење на премија) дали е
ова иситот модел што треба да се потпише како што е наведено во 5.1
(содржина на понудата)? Што е со моделот договор за право за
добивање на премија за електрична енергија добиена од обновливи
извори на енергија во додаток 2?



Во 7.4 договорната странка (по е-аукцијата) ќе го прати договорот за
право на користење на премија на операторот, дали е тоа точно?

Одговор:


Квалификацискиот надоместок мора да се плати по известувањето за
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Одлуката за избор на најповолна понуда

97.



Моделот на договорот во Анекс 1 треба да се парафира, не да се
потпише . Во додатокот 2 е содржан моделот на договорот за
користење на премија.



Договорот за право на користење на премија ќе биде доставен до
најповолните понудувачи по известувањето за донесување на Одлука
за најповолен понудувач

Прашање:
Ние сме турска група на компанија која сака да учествува на 1MW аукција
во Амзабегово.
Сакаме да работиме со турска ЕПЦ компанија
Тие имаат турски референци три години.
Би сакале да знаеме дали е можно да се работи со оваа компанија?
Или ќе треба да работиме со европска ЕПЦ компанија
Одговор:
Прашањата поврзани со работата на странски компании во делот на
градежништвото во Северна Македонија се регулирани со член 42 од
Законот за градба.

Бр.
98.

Датум: 30.07.2019 год.
Прашање:
Подолу наведени се неколку прашања во врск со јавниот повик 01/2019:
1) Ги примив тендерските документи додека ја претставував Frigo Food,
но одлучивме да наддаваме со друга компанија. Дали треба да ги
примам документите во Скопје во име на друга компанија уште еднаш
за да се прифати наддавањето?
2) Во однос на 5.1.1 каде потпишаниот модел договор за право на
добивање на премија и потпишаниот модел договор за право на
добивање на премија за електрична енергија добиена од онбовливи
извори на енергија се бара – договорите не с епополнети од старна на
Министерството за економија каде можам да добијам поплнети
договори? Или во ред е вака да го потпишам?
3) Некои од документите, како што е гаранцијата од банката, потврда за
платени даноци, професионални податоци од централниот регистар и
ревизиските извештаи се издадени на англиски јазик. Дали се
прифаќаат како такви?
Одговор:
1) Согласно потточка 2.7.1 од ТД, право да достави понуда
(понудувач) има секое правно лице кое подигнало тендерска
документација. Оттука, потребно е правниот субјект кој ќе
учествува
со
понуда
да
ја
има
подигнато тендерската
документација.
2) Моделот на договор за право на користење на премија и договорот
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за користење на премија за електрична енергија произведена од
обновлив извор на енергија, се дадени во прилог на тендерската
документација, при што во истите во точка 1 треба да се внесат
основни
податоци
за
економскиот
оператор
(инвеститорот/корисникот на премија) и да се потпише и завери со
печат последната страна од договорите.
3) Согласно потточка 5.2.1 од ТД, понудата, како и целата
кореспонденција и документи поврзани со понудата се доставува на
македонски јазик. Оттука, документацијата која изворно е издадена
на англиски или друг јазик, потребно е да биде преведна на
македонски јазик. Ревизорските извештаи се сметаат како дел од
печатената литература и можат да бидат и на англиски јазик.
99.

Прашање:
Во врска со ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРАВО НА
КОРИСТЕЊЕ НА ПРЕМИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ИЗГРАДЕНИ НА ЗЕМЈИШТЕ ВО
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Ви ги доставуваме следниве прашања за појаснување на тендерската
документација:


За инсталирана моќност изразена во MWp се зема збирот на моќноста
на фотонапонските панели во централата земена од нивната
спецификација или за инсталирана моќност изразена во MWp се зема
збирот на моќноста инвертерите по нивната спецификација ?



Како ќе се смета инсталирана моќност изразена во MWp кај двострани
фотонапонски панели (bifacial PV moduls) со оглед дека имаат
изразено две моќности ?



Во кој закон, уредба , правилник е реулирано ова прашање ?



Со оглед на понудената површина на земја дали на остатокот на
неискористената земја може да се изгради фотонапонската централа
која не е со статус на повластен приводител односно нема „ премиум
тарифа„ и произведената ел.енергија ќе се користи за сопствени
потреби или за да се продава по пазарна цена ?



Дали тоа се однесува и после периодот на користење премиум од 15
години?



Дали по истекот на премиумот може да се ревитализира централата и
да се зголеми моќноста ?



Се споменува долгорочен наем минимално од 50 години, и закон за
градежно земјиште кој се однесува на наемот на земјата и цена на
наемот. Кој член ќе се применува ?



Која е цената на наемот на земјата по хектар ?



Што по истекот на годините на долгогодишен закуп ?



Дали опремата и приклучокот остануваат во сопственост на државата
по истекот на дологодишниот закуп ?



Дали земјиштето треба да се врати во првобитна состојба по истекот
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на наемот ?


Дали има изработено геотехничка анализа на земјиштето како еден од
неопходните параметри за пресметка на трошоците за изградба на
подконструкција ? Ако не дали имаме дозвола сами да си ја
изработиме за парцелите за кој сме заинтересирани ?



Како се смета изграденоста за плаќање на комуналии, на површината
на панелите во барањето за градежната дозвола или на целата
парцела ?



Може ли да се добијат точни координати на парцелите за кој се
аплицира со оглед дека кмз фајлот ја отвара само парцелата AZ_1_6
на е маил го немаме добиено поправениот фајл?

Одговор:


Согласно член Уредбата за мерките за поддршка на производството на
електрична енергија од обновливи извори на енергија, инсталирана
моќност на електроцентрала“ е збир на номиналните активни моќности
на сите генераторски единици (електрични генератори или
фотонапапонски панели) инсталирани во електроцентралата.



Моќноста на двостраните (bifacial) фотоволтаични модули ќе се
определува според методологијата дадена во стандардот IEC 60904-12, што е донесен во јануари 2019 год.



Согласно актуелната подзаконска регулатива, инсталираната моќност
на фотонапонските панели е моќноста на фотонапонскиот генератор
(на DC страната), односно тоа е вкупната инсталирана моќност на
фотоволтаичните модули, што е назначена на натписните полчки или
каталозите, а е определена при стандардни услови за тестирање на
модулите.



На остатокот на парцелата не може дополнително да се изгради
електроцентрала, без оглед на тоа дали таа ќе биде повластен
производител или ќе учествува на пазарот без никаков вид на
поддршка.



По истекот на периодот за користење на премијата инвеститорот може
да произведува електрична енергија во согласност со условите
утврдени во лиценцата за производство на електрична енергија.



Прашањата во врска со долгорочниот наем на градежното земјиште се
уредени со Законот за градежно земјиште и прописите донесени врз
основа на тој закон.



Опремата за за производство на електрична енергија е во сопственост
на инвеститорот, а приклучокот е во сопственост на операторот на
електродистрибутивниот систем.



Прашањето во врска со враќањето на земјиштето во првобитна
состојба се уредува со Законот за градежно земјиште и прописите
донесени врз основа на тој закон.



За прашања во врска со геотехничка анализа на земјиштето, можете
да се обратите до Геолошкоит завод на РСМ.



Прашањето за плаќање на комуналии е дефинирано согласно условите
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и начинот на плаќање кои ги определуваат самите општини. Во овој
тендер се работи за две локации, од кои едната се наоѓа на
територијата на Општина Свети Николе а другата на Општина
Македонски Брод. Вкупниот износ на надоместокот за уредување на
градежното земјиште се утврдува во заверениот основен проект врз
основа на кој е издадено на одобрението за градење кој а што е во
рамки на парцелата (маркицата) утврдена во деталниот урбанистички
пла, а се пресметува пресметани по правилникот за степен на
уреденост на градежно земјиште кој е во сила.


Забележано е дека при префлување на kmz фајловите на CD, на кое е
соджана и останатата тендерска докумантација, се појавила техничка
грешка, односно не се префрлени целосните податоци за сите парцели
за локацијата Амзабегово, Свети Николе. Оваа техничка грешка е
отстранета и соодветниот kmz фајл за локацијата Амзабегово е
доставен до сите економски оператори кои имаат подигнато тендерска
докумантација.

Бр.

Датум: 31.07.2019 год.

100. Прашање:
Во врска со Отворена постапка бр. 01/2019 за доделување на договор за
право на користење на премиjа за еектрична енергиjа произведена од
фотонапонски електроцентраи изградени на земjиште во сопственост на
Република Северна Македониа, нашата компаниjа ja моли Вашата
почитувана инститиуциjа да одговори детално на нашите прашана во врска
со конкретните чекори и рокови за претходна регистрациjа на нашата
компаниjа, во системот на ЈПП е-Аукции на Министерство за економиа.
Како ќе функционира регистрациjата? Ке ни пратите формулар за предрегистрациjа за да го пополниме или ние ке можеме да се регистрираме
преку интернет - преку самата страница.
Исто така, кога токму системот за е-аукциа (JПП е-Аукции на Министерство
за економиjа) ке почне да функционира, очигледно постои проблем во
моментот.
Одговор:
Начинот на најава во системот и учество во е-аукција е следен:
Администраторот од министерството кој ја креира и објавува аукцијата, на
меил адресата на лицето за контакт наведено во образецот на понуда кој го
претставува понудувачот, испраќа порака со покана за учество во еаукција и лозинка за најава во системот, по што ќе може понудувачот да
учествува во е-аукцијата. Повеќе детали за начинот за учество во еаукцијата
може
да
прочитате
на
следниот
линк
http://ekoncesii.mk/jpp/Account/Login?ReturnUrl=%2fjpp
каде
е
прикачен
Прирачникот за работа наменет за учесниците во е-аукцијата.
Бр.

Датум: 06.08.2019 год.

101. Прашање:
1) Со далноводите што се достапни во лотовите планирани за изградба
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на фотоволтаични постројки, колку метри е олеснувањето?
2) До кое време по утврдувањето на најпогодниот понудувач,
Договорниот орган ќе бара од понудувачот да му обезбеди гаранција
за извршување.
3) На кој принцип се плаќа концесијата - однапред и одеднаш или на
годишно ниво (од година во година).
4) Кога и како ќе добиеме мислење за далноводите од институцијата што
ја претставувате?
Одговор:
1) Должината на далноводите се утврдува во проектот за изградба на
приклучоците којшто го изготвува операторот на дистрибутивниот
систем.
2) Пред склучување на Договорот за право на користење на премија
3) Оваа тендерска постапка се спроведува заради доделување на право
на користење на премија за производство на електрична енергија од
ОИЕ, а не доделување за концесија.
4) Информацијата ќе биде обезбедена од страна на Операторот на
дистрибутивниот систем во фазата на изведба на приклучокот
Бр.

Датум: 07.08.2019 год.

102. Прашање:


Доколку учествуваме како Група понудувачи – дали е потребно сите
членови од Групата да ја превземат Тендерската документација?



Во прилог на Тендерската документација има Листа на стандарди.
Дали тие стандарди само треба да се потпишат и да се достават во
Прилог на понудата, или истите треба да ги исполниме како Понудувач
и да доставме Потврда за исполнување на тие стандарди?

Одговор:


Тендерската документација ја презена членот на групата наведен во
договорот за доставување на групна понуда.



Електроцентралата која треба да биде изградена, како и опремата
вградена во електроцентралата, треба да биде во согласност со
наведените стандарди во Прилог 5 од тендерската документација.

Бр.

Датум: 08.08.2019 год.

103. Прашање:
1) Kora ќе биде достапен хидролошкиот извештај којшто ги обезбедува
информациите за потеклото и составот на водата во мочуришните
земјишта?
2) Koгa ќе се изготви геолошкиот извештај којшто ги обезбедува
информациите за структурата и носивоста на почвениот слој?
3) Кога ќе бидат наведени локацијата и техничките параметри во врска
трасата за поврзување на трафостаницата?
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4) На кој начин ќе биде проектирано и извршено поврзувањето на
трафостаницата- преку кабел или по воздушна линија и од која страна
- јужната или от северната - на фотоволтаичниот генератор ќе биде
изградена трасата и до каде во земјиштето ќе стигне?
5) Kora може да се обезбедат статистички податоци од страна на локална
метеоролошка станица за температурите и брзината на ветерот по
денови и месеци? Дали се земени предвид овие податоци при
утврдување на годишното производство на електрична енергија
коешто е запишано во документацијата - 1420 -1430 MWh?
6) Согласно кои мерења, теоретски и технички докази, е утврдена
проценетата ефикасност на фотоволтаичната централа од 1420 – 1430
kWh/kWp? Дали може да бидат доставени?
Одговор:
1) Хидролошки извештај не е предмет на тендерската документација
освен Хидролошката студија за локацијата Манастирец која е веќе
изготвена и за тоа сте уредно и навремено известени.
2) Геолошки извештај не е предмет на тендерската докумантација. За
прашања во врска со геотехничка анализа на земјиштето, можете да
се обратите до Геолошкоит завод на РСМ.
3) Оператотот на дистрибутивниот систем за електрична енергија ќе го
подготви проектот и ќе ја изврши изградбата на приклучокот за
фотонапонските централи кои се предмет на оваа тендерска
постапка, така што за техничките параметри е најдобро да се
обратите директно до нив.
4) Видете го одговорот на претходното прашање.
5) Податоците за сончевото зрачење и температурата на воздухот се
преземени и интерполирани од базата на METЕONORM, а користејќи
ја соодветната софтверска алатка (https://meteonorm.com/). Повеќе
детали се дадени во добиените извештаи (Reports) во Прилог 3 од
тендерската документација. Инаку не се користени податоци од
локалната метеоролошка станица. Годишното производство ое ФВ
системите е оценето со симулација со софтверската алатка PVSYST,
a извештаите (Reports) од симулациите се дадени во Прилог 4 од
тендерската документација.
6) Одговорот на ова прашање е идентичен со претходниот под реден
број 5.
104. Прашање:
Во однос на точка 5.6.5 од тендерската документација (гаранција):
Се поменува дека доколку наддавачот се избере за најуспешен и ниедна
копманија со ограничена одговорност или акционерско друштво не е
нерегистрирано во Централниот регистар на РСМ тогаш гаранцијата ке
биде активирана.
Се двоумиме за следново Дали пред аукцијата треба да ја формираме компанијата со ограничена
одговорност за да ја докжеме регистрацијата во Ценрралниот регистар на
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крајот на процесот или има ена саполагање одреден период во кој ќе ја
формираме нашата компанија пред да го потпишеме договорот.
Текстот во шестата точка од 5.6.5. не наведува точно дали компанијата со
ограничена одговорност треба да се формира пред почнувањето на
процесот или има временски период за кој ќе се формира и регистрира по
завршувањето на е-аукцијата и пред потпишувањето на договорот.
Ве молиме за побрз одговор на ова прашање
Дали ќе биде можно тоа во теков на оваа недела?
Одговор:
Формирањето на кoмпанијата со ограничена одговорност или акционерско
друштво не е епредуслов за учество во е-аукцијата. Компанијата со
ограничена одговорност или акционерско друштво треба да е регистрирано
во Централниот регистар на РСМ од страна на најуспешниот наддавач пред
потпишувањето на договорот за користење на премија.

Бр.

Датум: 09.08.2019 год.

105. Прашање:
Дали постои терк на гаранцијата на понудата по кој треба да се издаде
гаранцијата?
Одговор:
Теркот на банкарската гаранција не е дефиниран, но треба да биде јасно
назначено во кои случаеви истата е наплатлива, односно да биде
наплатлива во случаевите наведени во точка 5.6.5 од Тендерската
документација.
Бр.

Датум: 12.08.2019 год.

106. Прашање:
1. Согласно член 17 став 1 и 2 од Договорот е утврдено дека ако
Инвеститорот изврши промена во сопственичката структура, должен е за
тоа да го извести Министерството во рок од 5 (пет) работни дена од денот
на уписот на промената во Централниот регистар на Република Северна
Македонија.
Прашање: Доколку настане промена на сопственичката структура на
инвеститорот (во случаи кога новиот сопственик не станува мнозински
сопственик), дали треба да се исполнат некои услови и дали постојат некои
ограничувања?
2. Согласно член 17 став 3 и 4 од Договорот е утврдено дека доколку во
сопственичката структура влезе нов сопственик кој ќе биде мнозински
сопственик во Инвеститорот, Министерството ќе даде согласност исклучиво
ако новата сопственичка структура ги исполнува условите кои биле
предвидени во тендерската документација.
Прашање: На кои одредби од тендерската документација се однесуваат
овие услови?
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Одговор:

Согласно став (3) од членот 17 ако при промената во сопственичката
структура, дојде и до промена на управувачката структура, тогаш со
известувањето Инвеститорот е должен да побара согласност за промената
од Министерството.
Ако во друштвото пристапи нов содружник/акционер со мнозински удел, тој
мора да ги исполнува личните, професионалните и економско финансиските
услови од тендерската документација.
Новата сопственичка и управувачка структура треба да ги спроведе сите
обврски во врска со навремената изградба на електроцентралата со
примена на стандардите дадени во прилог на тендерската документација.

107. Прашање:
Како треба да биде сопственичката структура во случај кога понудувачот е
група и е одбран за склучување на договор.
Дали новоформираното друшто доо има било кавки ограничувања во
сопственичката структура односно процените на удел?
Одговор:
Новооснованото друштво треба да биде друштво со ограничена одговорност
или акционерско друштво. Содружници во друштвото треба да бидат
членови на групата на понудувачи. Не постојат никакви услови и
ограничувања во однос на процентите на удел.

108. Прашање:
Документите за докажување на личната состојба и ДРД образецот дали
треба да бидат доставени во оргинал или можат да бидат доставени во
копија заверена "верно на оргиналот", со потпис и печат од понудувачот?
Одговор:
Бараната документација се поднесува во оригинал или во копија заверена
од нотар.
Бр.

Датум: 13.08.2019 год.

109. Прашање:
Дали постои терк на гаранцијата на понудата по кој треба да се издаде
гаранцијата?
Одговор:
Теркот на банкарската гаранција не е дефиниран, но треба да биде јасно
назначено во кои случаеви истата е наплатлива, односно да биде
наплатлива во случаевите наведени во точка 5.6.5 од Тендерската
документација.
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110. Прашање:
Бидејќи тендерската документација се поднесува во хартиен облик, дали
овие документи може да се извадат електронски па да се поднесат
испринтани, или е потребно да се подигнат во хартиен облик од Централен
Регистар.
Одговор:
Бараната документација се поднесува во оригинал или во копија заверена
од нотар.
111. Прашање:
Како може да влеземе во системот за е-аукција и да ги поплниме
документите и др. ? ни треба лозинка за влез на страната http://ekoncesii.mk/jpp/Account/Login?ReturnUrl=%2Fjpp%2F. Како може да ја добиеме?
Одговор:
Начинот на најава во системот и учество во е-аукција е следен:
Администраторот од министерството кој ја креира и објавува аукцијата, на
меил адресата на лицето за контакт наведено во образецот на понуда кој го
претставува понудувачот, испраќа порака со покана за учество во еаукција и лозинка за најава во системот, по што ќе може понудувачот да
учествува во е-аукцијата. Повеќе детали за начинот за учество во еаукцијата
може
да
прочитате
на
следниот
линк
http://ekoncesii.mk/jpp/Account/Login?ReturnUrl=%2fjpp
каде
е
прикачен
Прирачникот за работа наменет за учесниците во е-аукцијата.
112. Прашање:
Во тендерската документација што ни ја пративте на страна 20 точка:
4.1 појаснување на тендерската документација 4.1.1 стои дека економскиот
оператор може да побара појаснување на тендерската документација само
од договорната страна написмено во рок од 15 дена предд истекување на
рокот за поднесување на понуди.
Според оваа реченица, иако фиксна дата не е дадена, ние разбравме дека
треба да ги добиете техничите документи на 15ти август, 15 дена пред 30ти
август денот на аукцијата.
Ние сме од муслиманска земја, а сигурно ќе има многу наддавачи
муслимани а тие го слават Бајрам од 11.08.2019-14.08.2019. за ова време
не работиме и затоа не моќеме да најдеме време за подготовка и
поднесвање на документите.
Доколку е можно за муслиманските наддавачи да го одложите рокот една
или две недели како што направивте со датата на аукцијата од 21ви на
30ти август?
Сметаме декаќе бид емногу поволно да ги подготвиме документите во
неделата 19 до 23ти август 2019
Заради тоа што не сме сигурно дека ќе можеме да ги обезбедиме
потребните документи за наддавањето (4.1.1) а не сакаме да испуштиме
нешто, би сакале да ве замолиме да го одложите за отпирлика една недела.
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Одговор:
Рокот беше веќе еднаш одложен според законската регулатива не се можни
дополнителни одложувања.
113. Прашање:
За подобро да го разбереме проектот, решивме да аплицираме за посета на
локацијата Амзабегово(Свети Николе) и Манастирец( Македонски Брод). Се
надеваме дека ќе може да организирате таква посета по 11ти август.
Изјавуваме дека во целост го разбирамее условите од 2.8 за посета на
локации увид во документацијата и сите ризици и трошоци сме решени да
ги сносиме.
Одговор:
Посетата на локацијата Амзабегово е извршена на 05.08.2019 год. а
посетата на локацијата Манастирец е извршена на 06.08.2019 год. Сите
заинтересирани економски оператори кои имаат подигнато тендерска
документација се уредно и навремено известени за организираните посети

114. Прашање:
1)

Koj ке биде рокот утврден во Известувањето од договорниот орган
во поглед на чл. 8.1.5. страница 33 од тендерската документациjа.

2)

Дали разбираме правилно дека поднесувањето на тендер на
електронска аукциjа под максималната премиjа -15 евра, ке се
смета за прифатливо и нема да доведе до апсорпциjа на гаранциjата
за учество на соодветниот економски оператор, според точката
5.6.5 од тендерска документациjа.

3)

Koj точен доказ за плака1Ье на надоместокот за квалификациjа
мора да обезбеди ЕО, според точката 8.1.8 од тендерската
документациjа, под услов, во согласност со член 7.4.3 од
тендерската документациjа, плакањето на надоместокот за
квалификациjа од страна на економскиот оператор да мора во рок
од 5 (пет) дена по одлуката за избор на најдобар понудувач?

Одговор:
1) Согласно дел 8.1.5 од тендерската документација гаранцијата
извршување на договорот избраниот најповолен понудувач ја доставува
добиеното известување за извршениот избор, а пред склучување
договорот во рок определен од договорниот орган со известувањето, а
доставува во определениот рок, и тоа: по пошта или лично на лицето
контакт определено во тендерската документација.

за
по
на
се
за

2) Во делот 5.6.5 не е наведено дека гаранцијата на понудата ќе биде
наплатена ако економскиот оператор понудил фиксна премија над
утврдениот максималниот референтен износ, што значи дека во тој случај
понудата ќе биде отфрлена и гаранцијата на понудата му се враќа на
економскиот оператор во рок од 7 (седум) дена по склучување на договорот
со најповолниот понудувач.
3) Согласно дел 7.4.3 од Тендерската документација избраниот понудувач е
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должен 5 (пет) дена по конечноста на Одлуката за избор на најповолен
понудувач да му достави на Министерството доказ за уплатен
квалификационен надоместок во износ утврден по завршување на
тендерската
постапка.
За
начинот
и
формата
за
уплата
на
квалификациониот надоместок избраниот понудувач ќе биде исвестен од
Комисијата за спроведување на тендерска постапка.
115. Прашање:
Vo vrska so Javniot oglas za dodeluvanje na dogovor za koristenje na premija
za proizvodstvo na elektricna energija i predvidenite uslovi ke Ve molam ako
moze da mi odgovorite za kriteriumot koj treba da go ispolnuva ekonomskiot
operator vo vrska so vkupniot prihod ostvaren vo poslednite tri godini koj treba
da bide ednakov na 500 evra po kilovat instalirana moknost odnosno dali ako
pravnoto lice go ispolnuva uslovot samo vo poslednata godina e dovolno
izvestaj za bilans na sostojba i bilans na uspeh za 2018 godina ili ovie
dokumenti da se dostavat za poslednite tri godini.
Одговор:
Во деловите 3.4.1 и 3.4.2 од тендерската документација е објаснето дека за
да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор
за право на користење на премија од аспект на неговата економска и
финансиска состојба, економскиот оператор треба во последните 3 (три)
години да има остварено кумулативен вкупен приход еднаков на 500 € по
киловат инсталирана моќност за фотонапонската централа за која што ја
поднесува понудата. Доколку економскиот оператор ја врши дејноста во
период помал од 3 (три) години, минимален услов за утврдување на
економската и финансиската состојба е економскиот оператор да го
остварил условот од подточка 3.4.1 погоре, а во годините за кои постојат
податоци.
Ова значи дека економскиот опертор треба да го исполни овој услов без
оглед дали во само една година или во трите наведени години кумулативно.

Бр.

Датум: 14.08.2019 год.

116. Прашање:
1)

Потврдете дека Апостиловиот печат е доволен за леаглизација на
правни документи за тендерот.

2)

Која е странката која на произведителот на електрична енергија ќе
му ја плати дневната системска маргинална цена.

3)

Постои ли ограничување во производството на електрична
енергија? Т.е дали 100% од произведената електрична енергија ќе
биде искористена во системот?

4)

Клаузула 11.2 Табела 1: “Инсталирана моќ”, се однесува на
моќноста на ПВ модулите или моќноста предадена во мрежата?

5)

Клаузула 2.4.2 => Како функционира е-аукцијата? Се прави еаукција за секоја парцела посебно? Дали за Големите парцели ќе се
наддава најпрво или последни ќе бидат? Дали се ќе биде на
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македонски јазик?
Одговор:
1)

Да, доколку апостоловиот печат е издаден во согласност со Хашката
конвенција за легализација на странски документи. Како и да е,
документите мора да бидат преведени на македонски јазик како што
е наведено и во тендерската документација.

2)

Инвеститорот во централата може да врши продажба на електрична
енергија на пазарот на големо и сите информации за оваа тема се
наоѓаат во Додаток 6 од тендерската документација.

3)

Според член 163 од законот за енергија, операторот за
дистрибуција на електрична енергија се обврзува да овозможи
приоритетен пристап до системите и приоритет на енергијата
добиена од обновливи извори на транспарентен објективен и
недискриминаторски начин и според правилата и условите
определени од мрежата земајќи ги во предвид ограничувањата од
можното дејствување на системот.
Како и да е, вториот параграф од иситот член дава можност систем
операторот за да си обезбеди сигурност на снабдувањето и
сигурност на релевантниот систем да преземе мерки кои значително
го намалуваат приоритетот на приод до системите и приоритетот на
енергијата добиена од обновливи извори, и во таков случај
операторот е обврзан да ја извести енергетската регулаторна
комисија за превземените мерки, како и за оперативните пазарноориентирани мерки за елиминирање или намалување на
рестрикциите и темпото на преземање на такви мерки.

4)

Инсталираната моќност изразена во MWp е сума на инсталирана моќ
на фотоволтажни панели во централата земени од нивната
спецификација или за инсталирана моќ изразена во MWp за секој
модул.

5)

Секоја парцела ќе бид епредмет на поедниечно наддавање и ќе се
спроведува поедниечно. Точното време за одредена аукција ќе биде
испратено до наддавачите.

117. Прашање:
1.

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.1.

ОПШТО

1.1.1. Be молиме потврдете го нашето разбирање дека понудата и
целокупната барана придружна документација (релевантни изјави итн.)
можат да бидат потпишани од овластено лице кое има полномошно да го
претставува Економскиот оператор во соодветната отворена постапка бр.
01/2019.
1.1.2. Be молиме да појасните во врска со одредбата 5.8. од Тендерската
документација, дали Економскиот оператор треба да обезбеди оригинален
образец на понуда заедно со целата побарана придружна документација во
еден плик, а потоа во друг плик копија на образецот на понудата заедно со
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копија на целата потребна придружна документација, или само копија на
образецот на понудата и дали копијата се става во посебен плик? Дали
таквата копија треба да биде заверена копија или обична копија?
1.2.

ГАРАНЦИЈА ЗА ПОНУДА

1.2.1.Be молиме потврдете, бидејќи тоа не е конкретно наведено во
одредбата 5.6.2. од тендерската документација и не е конкретно
одговорено во Одговорот бр. 24 од Прашања и одговори за Тендерска
документација за доделување премии со аукција за фотонапонски
електроцентрали на државно земјиште што ги добивме на 25.07.2019
година, дека Гаранцијата на понудата може да се издаде на англиски
јазик.
1.3.

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ

1.3.1. Be молиме потврдете дали Ревизорскиот извештај кој странскиот
економски оператор треба да го достави за докажување на неговиот
економски и финансиски состојба се смета како "печатена литература" и
дали може да се достави само на англиски јазик?
2.

ПРОЦЕС НА ПОНУДУВАЊЕ

2.1.

ОПШТО

2.1.1. Be молиме, појаснете што се подразбира подточка 11.3. од
Тендерската документација со "... најмногу четири.... од 11 или најмногу
три за локацијата Амзабегово и една за локацијата Манастирец". Дали
разбираме правилно дека во секој случај, Економскиот оператор може да
даде понуди исклучиво само за три парцели од локацијата "Амзабегово",
дури и ако не се наддава за парцелата на локацијата Манастирец? Или
дали тоа значи дека ако Економскиот оператор не дава понуда за
парцелата од локацијата Манастирец, тогаш може да поднесе понуди за
четири парцели одлокацијата Амзабегово?
2.1.2. Be молиме, појаснете го исходот, доколку за дадена парцела се
прими само една понуда - дали понудата автоматски победува без
спроведување на е-аукција или ова ќе се смета дека се примени недоволно
прифатливи понуди? Поточно, во врска со точката 2.4.6. од Тендерската
документација, во кој дел тендерската постапка ќе биде поништена во
случај на само една поднуда по парцела - односно дали ќе се поништи
само е-аукцијата за таа конкретна парцела (во случај ако единствената
понуда автоматски не победи), или целата постапка за доделување на
договорот за таа парцела? Ако е последното, Be молиме појаснете дали
тендерската постапка за таа парцела ќе се повтори.
2.2.

Е-АУКЦИЈА

2.2.1. Be молиме, известете не дали по поканите за учество на е-аукција
согласно одредбата 2.4.5. од тендерската документација и откако
учесниците ќе се регистрираат во системот за е-аукција, учесниците ќе
имаат можност да го тестираат системот и да се запознаат како работи
пред вистинскиот почеток на е-аукцијата?
2.2.2. Дали е предвиден некаков механизам за случаи на неуспех или
нарушување на системот за е-аукција, дали ќе постои можност да се
достави понудата преку е-маил или на друг начин?
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Одговор:

1.

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.1.

ОПШТО

1.1.1. Понудата и целокупната барана придружна документација
(релевантни изјави итн.) можат да бидат потпишани од овластено лице кое
има полномошно да го претставува Економскиот оператор во соодветната
отворена постапка бр. 01/2019.
1.1.2. Согласно точка 5.8 од тендерската документација, понудувачот го
приложува оригиналниот примерок во затворен внатрешен плик кој го
содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса.
Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој:


е адресиран со точна адреса на договорниот орган,



го содржи бројот на огласот, и



во горниот лев агол стои ознака „Не отворај“, да не се отвора пред
времето и датумот за отворањето на понудите.

Доколку двата плика не се затворени и обележани како што се бара,
договорниот орган не презема одговорност за затурање или предвремено
отворање на понудата. Понудите кои се отворени предвремено или
оштетени и притоа може да се види нејзината содржина поради
непридржување кон условите за затворање и обележување на истите, ќе се
отфрлат како неуредни.
1.2.

ГАРАНЦИЈА ЗА ПОНУДА

1.2.1. Гаранцијата на понудата може да се издаде на англиски јазик, но
треба да биде преведена на македонски од ивластен судски
преведувач, како составен дел од понудата

1.3.

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ

1.3.1. Ревизорскиот извештај кој странскиот економски оператор треба да
го достави за докажување на неговиот економски и финансиски состојба се
смета како печатена литература и истиот може да се достави само на
англиски јазик.
2.

ПРОЦЕС НА ПОНУДУВАЊЕ

2.1.

ОПШТО

2.1.1. Понудувачите можат да понудат најмногу три понуди на локацијата
Амзабегово и една на локацијата Манастирец. Треба да се имаат во
предвид одредбите од членовите 11.3 и 11.4 од тендерската
документација.
2.1.2. Договорот за право на користење на премија за електрична енергија
произведена од фотонапонската електроцентрала изградена на земјиште
во државна сопственост ќе се додели со примена на отворена постапка,
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која завршува со електронска аукција како последна фаза во постапката
2.2.

Е-АУКЦИЈА

2.2.1. Во поканите за учество на аукцијата кои ќе се достават во
електронска форма преку системот за е-аукции, по целосната евалуација
на првичните понуди до сите економски оператори кои доставиле
прифатливи понуди во првата фаза од постапката, ќе се бидат содржани
информации за денот и часот на одржување, начинот на спроведување на
е-аукцијата, времетрањење на е-аукцијата, како и податоци за логирање
во системот на секој економски оператор кој е поканет да учествува.
2.2.2. Согласно точка 5.1.2 од тендерската документација, економскиот
оператор понудата ја изготвува и доставува врз основа на образецот на
понуда даден во оваа тендерска документација, во писарницата на
Министерството за економија.
118. Прашање:
Во однос на дел 8 од јавниот оглас за договорот за користење на премија за
електрична енергија произведена од фотонапонски централи изградени на
градежно земјиште во сопственост на РСМ и во согласност со роковите за
понудување би сакале да побараме продолжување на рокот за доставување
на понуди која ќе ни обезбеди целосно и навремено подготвување и
издавање од валстите во Холандија кои се сеуште во тек но ни треба време
да бидат завршени.
Одговор:
Со оглед на тоа што рокот за поднесување на понуди беше еднаш
продолжен заради законските регулативи не е можно повторно
одложување.
119. Прашање:
Ве молиме за прецизирање на точка 11.4 од тендерската документација за
фотонапонска централа, алинеја 2, односно:
“Понудувачите кои ќе поднесат понуди за парцелите под редните броеви од
5 до 10 (АZ_1_1, АZ_1_2, АZ_1_3, АZ_1_4, АZ_1_5, АZ_1_6) можат да
понудат само по една понуда за една од наведените парцели.”
Дали еден понудувач може да поднесе по една понуда за 3 различни
парцели од наведените (АZ_1_1, АZ_1_2, АZ_1_3, АZ_1_4, АZ_1_5,
АZ_1_6)?
Одговор:
Според вториот став од дел 11. 4 од Тендерската документација
Понудувачите кои ќе поднесат понуди за парцелите под редните броеви од
5 до 10 (AZ_1_1, AZ_1_2, AZ_1_3, AZ_1_4, AZ_1_5 и AZ_1_6), можат да
понудат само по една понуда за една од наведените парцели.
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