
17.09.2021 

Втор сет одговори 

22.  Прашање 

Дали електронската аукција ќе оди преку БЈН а со тоа и фирмата да 

биде регистрирана 

Одговор  

Како што е наведено во точките 1.4.3, 1.5.2 и 1.5.3 од тендерската 

документација, електронската аукција ќе се спроведува преку 

системот за ЈПП е-Аукции на Министерството за економија достапен 

на веб страницата: http://e-

koncesii.mk/jpp/Account/Login?ReturnUrl=%2fjpp. 

 

23.  Прашање 

Дали поднесувањето на документите за утврдување на способноста на 

понудувачот може да бидат добиени по електронски пат или треба да 

бидат оригинални од Централен регистар 

Одговор 

Ако понудувачот го набавил Единствениот документ за докажување 

на способноста  во електронска форма од Централниот регистар на 

Република Северна Македонија, може истиот да го испечати и 

поднесе во прилог на понудата во хартиена форма. 

 

24.  Прашање  

прелиминарно техничко решение составено од графички прикази и 

текстуален опис со кои се утврдуваат основните облици, 

функционалните и технички решенија на електроцентралата и се 

прикажува поставеноста на електроцентралата на локацијата; - Дали е 

задоволително за исполнување на оваа точка во понудата да се 

достави Основен проект? 

Одговор 

Да. Ако понудувачот веќе има изработено основен проект за 

фотонапонската електроцентрала за која ја поднесува понудата, може 

да го поднесе истиот како замена за прелиминарното техничко 

http://e-koncesii.mk/jpp/Account/Login?ReturnUrl=%2fjpp
http://e-koncesii.mk/jpp/Account/Login?ReturnUrl=%2fjpp


решение. 

25.  Прашање  

Економска и финансиска состојба точка 2.3.2 – Дали за исполнување 

на овој услов може да се достават изводи од банка каде се 

евидентирани уплати на заеми од сопствениците на понудувачот и 

притоа да се задоволи условот од 200 еур по киловат инсталирана 

моќност? 

Одговор 

Уплатите на заеми (позајмици) од страна на сопствениците не може да 

се сметаат како приходи за кои се очекува да бидат остварени од 

тековното работење на економскиот оператор, односно од вршење на 

дејноста за која е основан 

26.  Прашање  

Доколку понудувачот поднесува понуда за повеќе од една парцела 

дали за секоја парцела се поднесува целокупната документација 

(точка 2.2.2, точка 2.3.1, точка 2.3.2.) во оригинал? 

Одговор 

Не. Во таков случај доволно е понудувачот да ја достави придружната 

документација во еден примерок. 

27.  Прашање 

Краен рок за поднесување на понуди е 05.10.2021 а за кога е 

планирана елктронската аукција? 

Одговор 

Во овој момент не може да се определи точниот датум за одржување 

на е-аукција. По отворањето на понудите ќе следува детална и целосна 

проверка на комплетноста и валидноста на доставената документација 

и евалуација на понудите. Сите понудувачи коишто поднеле 

прифатливи понуди ќе бидат навремено известени за точното време на 

одржување на секоја е-аукција. 

28.  Прашање 

 Кога е најраната фаза кога што може да се стави во употреба ново 

изградената фотонопонска централа а да не се изгуби правото на 

користење премија, односно дали може фотонапонската централа да 

се изгради, стави во употреба и започне со продажба на ел.енергија на 

слободен пазар  во периодот меѓу завршување на рокот за 



поднесувања на понуди и пред датум на потпишување на договорот за 

користење на премија а да не се изгуби правото за учество на јавниот 

оглас? 

Одговор 

Електраната не смее да биде изградена и да биде пуштена во употреба 

до потпишување на Договорот за право на користење на премија , 

односно првиот договор кој се склучува по донесување на одлуката за 

избор 

 

29.  Прашање 

Со каква форма се изразува економската и финансиската подобност на 

економски оператор што користи способност од друг субјект за 

докажување на условот од точка 2.3.2.1. 

Одговор 

Поддршка од друг субјект се докажува со валиден доказ кој може да 

биде во форма на изјава дадена од субјектот кој ја дава поддршката 

или со договор склучен помеѓу субјектот кој ја дава поддршката и 

понудувачот.  

30.  Прашање 

Дали може на повеќе парцели со право на користење од еден 

економски оператор да се гледа како збирна целина иако не се 

оформени како една градежна парцела до моментот на испраќање 

понудата (оформување на една градежна парцела е во процедура) со 

цел да се аплицира во дел за поголема снага?  

Одговор 

Да, може. 

31.  Прашање 

Кај група на понудувачи како се оценува економската и финансиската 

подобност? Кој член треба да ги исполнува условите од  точка 2.3.2.1. 

Одговор 

Во случај на групна понуда, се земаат предвид вкупните ресурси 

(приходи) на членовите на групата на понудувачи (конзорциум) 

заради докажување на исполнување на критериумот за економско-

финансиска способност од точка 2.3.2.1. 



32.  Прашање 

2.3.2.2Ако економскиот оператор не го исполнува условот од точка 

2.3.2.1, односно нема остварено кумулативен приход еднаков на 200 € 

по киловат инсталирана моќност, или е новоформирано правно лице 

специјално за оваа намена, или е физичко лице, потребно е да достави 

доказ дека ќе му бидат овозможени финансиски средства за 

реализација на предвидената инвестиција од страна на финансиска 

институција (банка). Ако економскиот оператор поднесе понуда за 

повеќе од еден дел од деловите од точка 1.4.2, тогаш финансиските 

средства кои ќе му бидат овозможени треба да ја покријат 

предвидената инвестиција кумулативно за сите делови. 

  

Компанијата е регистрирана само за таа намена и нема никаков 

приход, но не е нова, регистрирана е 2014-та година 

Ако може појаснување како да се исполнат условите предвидена во 

оваа точка? 

 

Одговор  

Првиот дел од реченицата од оваа точка од тендерската документација 

го опфаќа секој економски оператор како вашиот, кој не е 

новоформиран и не го исполнува условот од точка 2.3.2.1, односно 

нема остварено кумулативен приход еднаков на 200 € по киловат 

инсталирана моќност. 

 

33.  2. 2.3.2.4 Економскиот оператор од точка 2.3.2.2 треба да достави 

писмен доказ издаден од финансиска институција (банка)со кој јасно и 

недвосмислено се потврдува дека ќе му бидат овозможени 

финансиски средства за реализација на предвидената инвестиција 

согласно неговата понуда.Доколку економскиот оператор поднесе 

понуди за два или повеќе делови, тогаш во доказот треба да биде 

наведено дека со финансиските средства кои ќе му бидат овозможени 

ќе биде покриена предвидената инвестиција кумулативно за сите 

делови за кои поднел понуди. 

 

Прашање: 

Дали критериумот ќе биде исполнет со писмо на намери од банка со 

кое писмо банката потврдува дека би финансирала ваков проект,или 

со доказ за веќе обезбедени финансиски средства,т.е обезбедена 

кредитна линија? 

И дали може да се финансира изградбата со сопствени средства,или со 

средства обезбедени од друга компанија 

Одговор  

Во однос на првото прашање, доволно е понудувачот да достави 

писмо на намери од банка со кое банката потврдува дека би 

финансирала ваков проект. Ако понудувачот веќе има обезбедено 

кредитна линија, односно склучен договор или друг правен аранжман 

со банката за кредитирање на инвестицијата, со доставување на истиот 

ќе се смета дека понудувачот го исполнил условот. 

 



Во однос на второто прашање, избраниот понудувач е слободен во 

изборот на начинот и изворот на средства со кои ќе ја финансира 

изградбата на електроцентралата. Ова се однесува и во случај ако 

понудувачот доставил писмо на намери од банка со кое банката 

потврдува дека би финансирала ваков проект, но во текот на 

реализацијата на договорот за право на користење на премија се 

одлучил изградбата да ја финансира со други извори на средства.  

 

 


