
 

 

 

Прашања и одговори за Тендерската докумантација за 

доделување на премии по пат на аукции за фотонапонски 

електроцентрали изградени на земјиште кое не е во 

сопственост на Република Северна Македонија или на 

земјиште во сопственост на Република Северна Македонија 

на кое е воспоставено право на користење 

 

 

Бр. Датум:27.09.2019 год. 

17.  Прашање: 

Би салак да ве прашам во врска со бројот на тендерот бидејќи сега со 

измените е променете и местото 02/2019 прашањето ми е дали сега во 

Гаранцијата и потврдата од банка кој број на тендерот треба да стои? Дали 

да си остане стариот број и ле мора да се наведе какко што е со измената 

на целиот наслов број на тендерската документација? 

Одговор: 

Нема потреба од промена на бројот на банкарската гаранција во ваков 

случај. Нулата не се зема во предвид во овој случај. 

 

Бр. Датум:30.09.2019 год. 

18.  Прашање: 

Во врска со Гаранцијата на понудата во Јавен Оглас бр. 2/2019 за 

доделување договор за право на користење на премија за електрична 

енергија произведена од фотонапонски електроцентрали во точка 5.6.3 

наведено е дека Гаранцијата мора да има рок на важност најмалку 14 дена 

по денот на истекот на важноста на понудата која што е 150 дена од денот 

на јавното отварање. 

Поради тоа што рокот на поднесување на понудата е пролонгиран од 

02.10.2019 на16.10.2019  прашањето е дали доколку Гаранцијата на 

понудата е со датум до02.10.2019 ке има важност за новиот рок 16.10.2019 

или пак треба да се вади нова гаранција? 

Одговор: 

Согласно точка 5.6.3 од тендерската документација, Гаранцијата мора да има рок на 

важност најмалку 14дена по денот на истекот на важноста напонудата. Согласно 

точка 5.5.1,периодот на важност на понудата ќе изнесува150(сто и педесет) дена од 

денот на јавното отворање, односно од 16.10.2019 година. 

19.  Прашање: 

По анализа на изменетата и дополнета Тендерска документација за 

Отворена постапка бр. 02/2019 за доделување на договор за право на 

користење на премија за електрична енергија произведена од 

фотонапонски електроцентрали изградени на земјиште кое не е во 

сопственост на Република Северна Македонија или на земјиште во 
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сопственост на Република Северна Македонија на кое е воспоставено право 

на користење (во понатамошниот текст “ТД”), се појави потреба од 

појаснување на предвидените условите во ТД, па во согласност со точка 

4.1.1 од тендерска документација Ве молиме за следното појаснување 

(одговор на прашање): 

 

1) Дали при Групна понуда од група на понудувачи (домашно правно 

лице и домашно физичко лице), понудувачите ќе имаат обврска да 

основаат ново друштво во смисла на точка 2.7.1 и 2.7.2 од ТД 

(склучување на договорот за право на користење на премија), или 

пак домашното правно лице носител на групата може да го потпише 

и изврши договорот, ако групната понуда е избрана? 

 

2) Дали е дозволена Групна понуда од група на понудувачи (домашно 

правно лице и домашно физичко лице), на начин на кој домашно 

физичко лице ќе биде сопственик на земјиштето на кое имаат 

намера да се изгради електроцентралата, a Економска и финансиска 

состојба ќе биде докажана од домашното правно лице? 

 

3) Кои документи се поднесуваат при Групна понуда од група на 

понудувачи (домашно правно лице и домашно физичко лице), 

односно дали и Правното лице и Физичкото лице ги поднесуваат 

сите документи за докажување на нивната Лична состојба, како и 

дали Физичкото лице е должнo да поднесе документи за 

докажување на Професионална дејност т.е. Економска и 

финансиска состојба, кога истите се поднесени од страна на 

Правното лице, па доколку треба кои се тие документи? 

 

4) Дали при Групна понуда од група на понудувачи (домашно правно 

лице и домашно физичко лице), во која Правното лице го исполнува 

условот од точка 3.4.1 од ТД, односно има остварено кумулативен 

приход еднаков на 500 € по киловат инсталирана моќност во 

последните 3 (три) години, Физичкото лице е должно да достави 

доказ дека ќе му бидат овозможени финансиски средства за 

реализација на предвидената инвестиција од страна на финансиска 

институција (банка)? 

 

5) Дали е дозволено да учествува Економски оператор (понудувач), кој 

има право на користење (владение) врз земјиште согласно Договор 

за закуп склучен со домашно физичко лице, а на кое земјиште има 

намера да ја изгради електроцентралата? 

 

6) Дали постои било каков начин (договор за закуп, договор за 

послуга, согласност од сопственикот на земјиштето или сл.) врз 

основа на кој Економскиот оператор (домашно правно лице) може 

да учествува со земјиште кое е сопственост на домашно физичко 

лице, а кое земјиште ќе му биде дадено на користење (владение) 

повеќе од 20 години, и на кое земјиште има намера да ја изгради 

електроцентралата? 

 

7) Доколку е дозволено да учествува Економски оператор со земјиште 
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кое му е дадено на користење (владение) од домашно физичко лице 

по било кој основ (прашање 5 и 6 горе), дали е задолжително 

правото на користење да биде запишано во катастарот на 

недвижности (прибележано во Имотниот лист)? 

Одговор: 

1) Во случај на групна понуда од група на понудувачи (домашно 

правно лице и домашно физичко лице), понудувачите имаат обврска 

да основаат ново друштво и до Министерството да достави доказ 

дека е извршен упис во Централниот регистар на РСМ на друштво со 

ограничена одговорност или акционерско друштво со кое што ќе 

биде склучен Договорот за право на користење на премија. 

2) Дозволена е групна понуда од група на понудувачи (домашно 

правно лице и домашно физичко лице), кадешто еден член на 

групата е сопоственик на земјиштето, а другиот член ги исполнува 

условите за економска и финансиска состојба и истото треба да 

биде наведено во договорот за групна понуда коко краток опис на 

обврските на секој од членовите на групата економски оператори за 

извршување на договорот. 

3) Во случај на групна понуда кадешто групата е составена од 

домашно правно лице и домашно физичко лице, секој член на 

групата доставува документи за докажување на личната 

состојба,способност за вршење на професионална дејност 

иекономско-финансиската способност наведени во точките 3.2, 3.3 

и 3.4 од тендерската документација. 

4) Доколку понудата е поднесена од група на понудувачи, во тој случај 

се оценува вкупниот, односно кумулативниот приход на сите 

економски оператори кои ја сочинуваат групата на понудувачи во 

последните три години.   

5) Право да учествува има економски оператор кој има право на 

сопственост или право на користење на земјиште, при што треба да 

достави имотен лист издаден од Агенција за катастар на 

недвижности на Република Северна Македонија во кое е запишано 

право на сопственост или право на долготраен закуп во 

времетраење не покусо од 20 години од денот на доставување на 

понудата, на земјиштето на кое има намера да ја изгради 

електроцентралата за која ќе бара користење на премија, не постар 

од седум дена од денот на поднесување на понудата. 

6) Ова прашање треба да биде уредено во договорот за групна понуда 

при што правото да гради врз основа на долготраен закуп треба да 

биде на име на друштвото основано од групата на понудувачи со 

коешто ќе биде склучен Договорот за право на користење на 

премија. 

7) Одговорот на ова потпрашање е содржан во одговорот на 

потпрашањето бр. 5 погоре. 

 


