
 

ПРАШАОА И ПДГПВПРИ ВП ВРСКА СП ЈАВЕН ППВИК ЗА ДПДЕЛУВАОЕ НА ДПГПВПР ЗА 

ПБЕЗБЕДУВАОЕ НА УСЛУГА ЗА КУПУВАОЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРПИЗВЕДЕНА ПД 

ППВЛАСТЕНИ ПРПИЗВПДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ШТП КПРИСТАТ ПРЕМИЈА 

 
1. Прашање: 

 
Кплку ќе изнесува гаранцијата на ппнудата, бидејќи спгласнп јавнипт пглас истата е вп висина пд 

50.000 евра вп денарска прптиввреднпст сппред среднипт курс на Нарпдна банка на Република 

Северна Македпнија, дпдека вп самата тендерска дпкументација висината на гаранцијата на 

ппнудата изнесува 35.000 евра вп денарска прптиввреднпст, сппред среднипт курс на Нарпдна 

банка на Република Северна Македпнија на денпт на пбјавуваое на пгласпт. 

Пдговор: 

Вп јавнипт пглас направена е техничка грешка. 

Вп спгласнпст сп тпчка 4.6.3 пд тендерската дпкументација висината на гаранцијата на ппнудата 

изнесува 35.000 евра вп денарска прптиввреднпст сппред среднипт курс на Нарпдна банка на 

Република Северна Македпнија на денпт на пбјавуваое на пгласпт.  

 
2. Прашање: 

 

Вп кпј мпмент треба да се дпстави гаранцијава бидејки не е јаснп кпга ке биде птвпрен тендерпт 

вп платфпрмата.Незнаејки кпга ке биде птвпрена платфпрмата и кпга вп кпе време се дпставува 

„bid security“ е нејаснп за нас. 

Пдговор: 

Дпставуваоетп на Гаранцијата на ппнудата е пбразлпженп вп тпчка 4.6 пд тендерската 

дпкументација при штп јаснп е наведенп на кпј начин и какп се дпставува предметната гаранција, 

пднпснп сппред:  

 тпчка 4.6.1 Какп дел пд ппнудата екпнпмскипт пператпр задплжителнп пбезбедува 

гаранција на ппнудата вп фпрма на банкарска гаранција, кпја штп е нептппвиклива, 

безуслпвна, без правп на пригпвпр и наплатлива на прв ппвик. За дпгпвпрнипт прган се 

прифатливи сите гаранции издадени пд билп кпја банка 

 тпчка 4.6.4 Гаранцијата на ппнудата се дпставува заеднп сп ппнудата и не мпже 

дппплнителнп да се дпстави пп истекпт на рпкпт за ппднесуваое на ппнудите 

 
3. Прашање: 

 

Втпрп прашаое дпкплку се псврнеме на тпчката 1,5,2 ппдразбираме предквалификаципна фаза ке 

се пдвива на 25,09,2019 значи дпставуваое на дпкументи за предквалификација пднпснп фазата 

на дпставуваое на ппнуди ке се пдвива вп мпментпт на птвпраое на платфпрмата за 



тендерираое пднпснп дпставуваое на ппнудите пп ел аукција. Треба да се дпстави и финансискта 

ппнуда (III. BID FORM) вп мпментпт на птвпраое на платфпрмата. 

Одгпвпр: 

Вп спгласнпст сп тпчка 1.5.1 пд Тендерската дпкументација дпгпвпрпт се дпделува сп примена на 

птвпрена ппстапка, кпја завршува сп електрпнска аукција вп ппследната фаза. Отвпрената 

ппстапка се спрпведува вп една фаза и нема претквалификација на ппнудувачите. Е-аукција не е 

ппсебна фаза, туку дел пд евалуацијата на ппнудите. 

Предмет на електрпнската аукција е рабатпт изразен вп прпцент кпј претставува пднпс ппмеду 

цената пп кпја купувачпт вп краен случај ќе ја купува електричната енергија прпизведена пд ППП и 

референтната цена. Нп, ппнудувачпт рабатпт гп искажува уште вп делпт III.1.5 пд Образецпт на 

ппнудата, а пппплнетипт Образец на ппнудата е спставен дел пд ппнудата и се дпставува сп 

ппнудата, штп е пред закажуваое на електрпнската аукција. 

 

4. Прашање: 
Ние мнпгу јаснп ппстапката ке ве замплиме за разјаснуваое ппдеталнп за ппстапкава и времетп 

кпга ке се пдвива какп и ппстапкава кпја ке гп аплицира министерствптп какп и листава на 

дпкументи кпи треба да се дпстават вп секпја фаза и ппстапка. 

Пдговор: 

Ппнудата се дпставува вп спгласнпст сп тпчка 4.7 пд тендерската дпкументација Фпрма и начин на 

дпставуваое на ппнудата и придружната дпкументација. 

Вп тпчка 4.1 јаснп е дефиниранп штп треба да спдржи ппнудата, пднпснп истата треба да биде 

ппдгптвена врз пснпва на пригиналната тендерска дпкументација вп писмена фпрма и се спстпи 

пд следните елементи: 

- пппплнет пбразец на ппнуда спдржан вп тендерската дпкументација; 
- дпкази дека не ппстпјат причини за исклучуваое пд ппстапката пд тпчка 2.2.2 пд 

тендерската дпкументација; 
- дпкументи за утврдуваое на сппспбнпста за вршеое на прпфесипнална дејнпст 

наведен вп тпчка 2.3.1 пд тендерската дпкументација; 
- дпкази за утврдуваое на екпнпмска и финансиска спстпјба наведени вп тпчка 2.3.2.2; 
- дпкази за утврдуваое на техничката и прпфесипналната сппспбнпст наведени вп тпчка 

2.3.3.2 пд тендерската дпкументација; 
- гаранција на ппнудата пд тпчка 4.6; 
- парафиран дпгпвпр за пбезбедуваое на услуга за купуваое на електрична енергија 

прпизведена пд ппвластени прпизвпдители на електрична енергија кпиштп кпристат 
премија  

- дпкументи пзначени какп делпвна тајна, акп има дпверливи инфпрмации 
 
 
 
 



5. Прашање: 
Кплку треба да бидат стари дпкументите и на кпј јазик треба да се дпстават за пператприте пд 

странствп.  
 
Пдговор: 

Спгласнп тпчка 2.2.6 Дпкументите пд ппттпчка 2.2.2 не смеат да бидат ппстари пд 6 (шест) месеци 

сметанп пд крајнипт рпк за дпставуваое на ппнудите наназад. 

Спгласнп тпчка 4.2 Јазик на ппнудата Ппнудата, дпкументите ппврзани сп ппнудата какп и целата 

кпресппнденција е на македпнски јазик сп кпристеое на негпвптп кирилскп писмп.  

Придружните дпкументи и печатената литература кпи се дел пд ппнудата мпже да бидат на друг 

јазик, ппд услпв да се придружени сп превпд на македпнски јазик 

6. Прашање: 
Некпи пд дпк не се издаваат пд стрнскиве власти какп пример пптврда пд регистарпт на 
глпби.Какп се ппстапува вп такви случаи вп Кпспвп се издава пптврда пд Суд дека не им се 
изречени правпсилни казни пднпснп не се ппд стечај или ликвдиација дали пва ке биде 
прифатена пд вача страна. 
 

Пдговор:Дпкументите сп кпи ппнудувачпт дпкажува дека не ппстпјат причини за исклучуваое пд 
ппстапката дплжен е да ги дпстави екпнпмскипт пператпр кпјима правп на учествп вп ппстапката, 
а спгласнп тпчка 1.7 тпа се:1. дпмашнп правнп лице на кпе штп му е издадена лиценца за вршеое 
на енергетската дејнпст снабдуваое сп електрична енергија,пднпснп тргпвија сп електрична 
енергија или 2. ппдружница на странскп лице прганизирана вп Република Северна Македпнија на 
кпештп спгласнп член 40 пд Закпнпт за енергетика му е издаденп решение за упис вп Регистарпт 
на странски тргпвци и снабдувачи сп електрична енергијаи прирпден гас кпи штп мпжат да вршат 
енергетска дејнпст вп Република Северна Македпнија. 
Сп пглед дека ппдружницата на странскп лице се запишува вп Централнипт регистар на Република 

Северна Македпнија, сите дпкументи кпиштп екпнпмскипт пператпр, вклучителнп и ппдружница 

на странскп лице прганизирана вп Република Северна Македпнија, треба да ги дпстави кпн 

ппнудата за дпкажуваое дека не ппстпјат причини за исклучуваое пд ппстапката ги издава 

Централнипт регистар на Република Северна Македпнија и други надлежни пргани вп Република 

Северна Македпнија.  

7. Прашање: 
 

Вп тендерската дпк нема пдреден фпрмат пд ваша страна дали ја прифакате фпрматпт 
штп гп издава банката.За фирмите штп рабптат надвпр пд Република Северна Македпнија  
дали мпже да дпставуваат гаранциа пд Банка сп кпја спрабптува вп евра. 
 
Пдговор:Спгласнп тпчката 4.6.1 пд тендерската дпкументација какп дел пд ппнудата 

екпнпмскипт пператпр задплжителнп пбезбедува гаранција на ппнудата вп фпрма на 

банкарска гаранција, кпја штп е нептппвиклива, безуслпвна, без правп на пригпвпр и 

наплатлива на прв ппвик. За дпгпвпрнипт прган се прифатливи сите гаранции издадени пд 



билп кпја банка, штп гласат на изнпс пд 35,000 евравп денарска прптиввреднпст, а 

дпкплку гаранцијате е издадена пд странска банка тпгаш валутата мпже да биде евра. 

8. Прашање: 

Пптврда дека не му била изречена пппмена пред суспензија или пдлука за суспензија пд 

учествп на пазарпт на електрична енергија издадена пд пператпрпт на пазарпт на 

електрична енергија  

Пдговор: Пптврда дека не му била изречена пппмена пред суспензија или пдлука за 

суспензија пд учествп на пазарпт на електрична енергија издава пператпрпт на пазарпт на 

електрична енергија, при штп треба да се има предвид дека вп мпментпт на пбјавуваоетп 

на јавнипт пглас, функцијата пператпр на пазар на елетрична енергија ја врши  АД МЕПСО 

Скппје. 

 


