
 

 

 

Прашања и одговори за Тендерската докумантација за 

доделување на премии по пат на аукции за фотонапонски 

електроцентрали на државно земјиште 

 

 

Бр. Датум: 27.06.2019 год. 

1.  Прашање: 

Дали е прифатливо при доставување на понудата од група на понудувачи 

согласно т. 2.7.2 от тендерската документација, критериумот за Економска 

и финансиска состојба за приход еднаков на 500 € по киловат инсталирана 

моќност да се докужува заеднички од сите економски оператори во 

групата? 

Одговор: 

Да. Во случај на група на понудувачи секој учесник во групата поединечно 

треба да ги исполни личната и способноста за вршење на професионална 

дејност, додека економско-финансиската способност се евалуира заеднички 

за групата.  

Приход еднаков на 500 € по киловат инсталирана моќност треба да имаат 

заедно сите членови на групата на понудувачи. Согласно важечката 

регулатива доколку економски оператори поднесат групна понуда или 

пријава за учество, економската и финансиската состојба се докажува со 

земање предвид на ресурсите на сите членови на групата. 

2.  Прашање: 

Дали критериумот по т. 3.4.1 од тендерската документациjа за Економска 

состоjба за вкупен приход еднаков на 500 € по киловат инсталирана 

моќност е вкупно за сите 3 години или за секоjа одделно? 

Одговор: 

Во 3.4.1 од тендерската документација е недвосмислено утврдено 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. Во оваа смисла како кумулативен вкупен приход се 

смета збирот од приходите на економскиот оператор од секоја поединечна 

година  во последните три години 

3.  Прашање: 

Прифатливо ли е докажувањето на вкупниот приход по т. 3.4.1. да биде со 

резултати и од тековната 2019 година? 

Одговор: 

Во подточката 3.4.2 е утврдено дека доколку економскиот оператор ја врши 

дејноста во период помал од 3 (три) години, минимален услов за 

утврдување на економската и финансиската состојба е економскиот 
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оператор да го остварил условот од подточка 3.4.1 погоре, а во годините за 

кои постојат податоци. Бидејќи 2019 година сеуште не е завршена, истата 

не може да биде предмет на евалуацијата. 

 

4.  Прашање: 

Кога се плаќа квалификациониот надоместок – пред склучување на 

договорот за право на користене на премија или пред склучуване на 

договорот за користење на премија? 

Одговор: 

Во подточка 2.10.6 е наведено дека најповолниот понудувач има обврска 

да го уплати квалификациониот надоместок како услов за потпишување на 

Договорот за право на користење на премија. 

Квалификациониот надоместок се плаќа пред склучување на Договорот за 

право на користење на премија и плаќањето на овој надоместок 

претставува неопходен предуслов за склучување на овој договор. Во оваа 

смисла во подточка 7.4.3 од тендерската документација е утврдено дека 

Избраниот понудувач е 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, во спротивно Договорот за право на користење на 

премија нема да биде склучен, гаранцијата на понуда ќе се активира, а 

постапката ќе се поништи. 

5.  Прашање: 

Квалификациониот надоместок дали се плаќа еднократно пред склучување 

на договор или на друг начин? 

Одговор: 

Квалификациониот надоместок се плаќа еднократно. 

6.  Прашање: 

Кога тендерот е даден врз основ на понуда од група понудувачи, 

гаранцијата за извршување на договорот мора да биде издадена на 

друштвото, кое они мора да го основаат согласно т. 2.7.2 од тендерската 

документација или може да биде издадена на некои од понудувачите, кои 

ке бидат содружници во друштвото? 

Одговор: 

Во подточката 2.7.3 од Тендерската документација е утврдено дека 

составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда 

со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон 

Министерството се обврзуваат за извршување на договорот за право на 

користење на премија за електрична енергија произведена од 

фотонапонска електроцентрала а со кој се определуваат обврските во 

однос на основање на акционерско друштво или друштво со ограничена 

одговорност кое ќе го изврши договорот како и краток опис на обврските 

на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на 
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договорот. Оттука, групата на понудувачи во договорот за поднесување на 

групната понуда утврдуваат кој ќе ја издаде гаранцијата за извршувањето 

на договорот, а тоа може да биде новооснованото трговско друштво или 

еден од членовите на групата на понудувачите определен со договорот. 

7.  Прашање: 

Постои ли урнек за изјавата со коjа неотповикливо се потврдува дека 

понудувачот е целосно запознаен со условите и својствата на локацијата 

како и на парцелата на таа локација за која е заинтересиран да ја изгради 

електроцентралата? 

Одговор: 

Форматот на документот не е потребно да биде дефиниран, но потребно е 

од изјавата да може недвосмислено да се утврди дека понудувачот е 

целосно запознаен со условите и својствата на локацијата како и на 

парцелата на таа локација за која е заинтересиран да ја изгради 

електроцентралата. 

8.  Прашање: 

Во однос на документацијата за докажување на лична состоjба на 

економски оператор во случај кога е правно лице – кои од документите по 

т. 3.2.2 се барат за правното лице и кои за одговорното лице на правното 

лице како физички лица? Ви молиме за укажуване за секоj од документите 

по т. 3.2.2. од тендерската документација. 

Одговор:  

Кога настапува правно лице како економски оператор, треба да ги достави 

сите документи кои се барани во подточка 3.2.2, додека за одговорното 

лице како физичко лице не се бараат никакви документи. Во продолжение 

следи појаснување во врска со документите што треба да ги доставите како 

правно лице:  

Изјавата од алинеја 1 од потточка 3.2.2 ја изготвува и потпишува самиот 

економски оператор и истата не мора да биде заверена од надлежен орган. 

Останатите документи за докажување на лична состојба ги издаваат 

надлежни институции, при што во потточките 3.2.4, 3.2.5 и 3.2.6 од 

Тендерската документација појаснето е кои се надлежните институции во 

Република Северна Македонија кои ги издаваат овие документи. Притоа, 

треба да се има во предвид наведеното во потточка 3.2.7, а тоа е дека 

документите од потточка 3.2.2 не смеат да бидат постари од 6 (шест) 

месеци сметано од крајниот рок за доставување на понудите наназад. 

9.  Прашање: 

Во однос на т. 3.2.8. од документацијата – предвидено е „Ако земјата во 

која е регистриран економскиот оператор не ги издава документите 

наведени во потточка 3.2.2 погоре или ако тие не ги опфаќаат сите 

погоренаведени случаи, економскиот оператор може да достави изјава 

заверена кај надлежен орган“. Во каква форма мора да биде изjавата, Дали 

истата мора да биде заверена кај нотар? Коj би бил „надлежен орган“? 

Одговор:  
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Со Изјавата заверена кај надлежен орган, односно на нотар, странскиот 

економски оператор треба да потврди кои од бараните документи во 

потточка 3.2.2 надлежните органи во неговата земја не ги издаваат, 

односно кои документи се издаваат во неговата земја во замена за 

бараните, како и лично да изјави дека не исполнува ниту еден од условите 

за исклучување од постапката кои се таксативно наведени во потточка 

3.2.1 од тендерската документација. 

10.  Прашање: 

При поднесување на понудата согласно т. 5.7 се подготвува еден 

оригинален примерок и една копиjа – каде и како се поднесува копиjата 

согласно ставот на т. 5.8? 

Одговор: 

Во точка 5.7 и 5.8 детално е опишано формата и потпишувањето на 

понудата. Односно дека истата се состои од еден оригинален примерок и 

една копија и истата се поднесува во архивата на Министерството за 

економија.   

Препорака: Копијата се поднесува во исто време со оригиналот но 

запакувана одделно, а  на замото пакување треба да биде назначено 

„Копија“. 

11.  Прашање: 

На страна 8 од тендерската документација во делот на дефиниции е 

следнава за „техничка понуда“ – каков е овоj документ доколоку согласно 

теркот на понуда во прилог на документацията, фали ваков дел за 

пополнуване? Ако е посебен документ – со каква содржината и во каква 

форма? 

Одговор: 

Техничката понуда ги содржи сите документи кои се бараат во согласност 

со тендерската документација, освен Финансиската понуда. 

12.  Прашање: 

Во однос на условите по т. 2.4.4.6 и 2.10.4 – терминот „тоj што прв jа 

поднел понудата со фиксна премиjа 0,01 €/MWh во архивата на 

Министерството за економиjа“ се однесува за понудата со рок 10:00 часот 

на 21.08.2019 г. или за понудите во електронската аукција? 

Одговор: 

Терминот „тоj што прв jа поднел понудата со фиксна премиjа 0,01 €/MWh во 

архивата на Министерството за економиjа“ се однесува за понудата која е 

поднесена до крајниот рок 21.08.2019 год. до 10:00 часот. 

13.  Прашање: 

Какви би биле тршоците за комунали – како се пресметуваат, на каков 

износ и на каков основ – целата парцела за градба или површината на 

самата градбата? Како се плаќаат – еднократно, еднаш на почетокот или на 

некаков период секоjа година? 
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Одговор: 

Прашањето за плаќање на комуналии е дефинирано согласно условите 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. 

Согласно член 16.3 од тендерската документација истиот не може да биде 

повисок од 30,00 ден/m2 од изградена површина и е на товар на 

најповолниот понудувач. 

 

14.  Прашање: 

Кога се поднесуват документи на странски јазик со превод на македонски 

дали треба преведувачот да е лиценциран во РСМ? Соодветно дали е 

потребно потписот на преведувачот да е нотарски заверен? Какви други 

формални побарувања има кон документите на странски јазик? 

Одговор: 

Документите кои се поднесуваат на странски јазик, потребно е да бидат 

преведени од овластен судски преведувач во Република Северна 

Македонија.  

Оригиналниот документ треба да содржи потпис од овластеното лице кое го 

потпишува, судскиот превод не е потребно нотарски да биде заверен.  

15.  Прашање: 

Што се разбира под терминот „печатена литература“ во т. 5.2.2.? 

Одговор: 

Докoлку се работи за веќе испечатени брошури, референци за економскиот 

оператор, ревизорски извештаи и останати документи за кои не постои 

точно дефинирана форма во тендерската документација, може да се 

поднесат на англиски јазик. 

16.  Прашање: 

Во документациjата има информација за годишното производство на 

електроенергија, на база на направени симулации. Износите мора ли да се 

третират како максимално количество енергија, која може да ја произведе 

централата и да се реализира и да се постигне премиум цена? 

Одговор: 

Во Прилот 3 и Прилог 4 од тендерската документација дадени се 

просечните параметри добиени со користење на софтверски алатки 

достапни на пазарот. Износите се просечни а на годишно ниво сигурно ќе 

бидат различни секоја година во зависност од временските услови.  
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Наведените износи не се третираат како максималните кои можат да се 

постигнат. 

Секој понудувач може да користи и сопствени алатки, инструменти и 

останати помагала за да си го поредели потребниот износ на фиксна 

премија за пецелата за која ја поднесува понудата. Не постојат никакви 

ограничувања за тоа.  

17.  Прашање: 

Наведените износи за приклyчување, дали ги вклучуваат трошоците за 

изградба на сите неопходни трошоци за електрична опрема после 

комерцијалното броило до местото на приклучување? 

Одговор: 

Да. Износот ги опфаќа трошоците за потребните инвестиции во постоечката 

ТС Овче Поле, и пуштање на соодветен кабел до секоја од парцелите 

поединечно до местото на мерење. 

18.  Прашање: 

Процедурата по добивање на дозвола за градба и сите останати неопходни 

дозволи за градба за приклучок надвор од имотот, во кои е фото 

напонската централа во чија надлежност се? Има ли некакви обврзки на 

понудувачите во овоj дел? 

Одговор: 

Инвеститорот нема никаква обврска за прибавување на одобрение за 

градење за градби, вклучително и водови надвор од парцелата на која што 

ќе ја гради електроцентралата. Операторот на електродистрибутивниот 

систем е должен да ја обезбеди целокупната документација потребна за 

изградба и ставање во употреба на приклучокот од трансформаторската 

станица до парцелата на која што ќе се гради електроцентралата. 

19.  Прашање: 

Точката на мерење на произведеното количество енергија дали е на 

границата на имотот, во коj е изградена централата или е на точката за 

приклучок? 

Одговор: 

Точката на мерење на произведеното количество енергија е во границата 

на површината на која е предвидена изградбата на фотонапонската 

електроцентрала. 

20.  Прашање: 

Дали има спроведени геолошки испитување на терените? Ако има дали 

може да ни бидат доставени? 

Одговор: 

Посебно за оваа потреба нема направено геолошки испитувања, но постои 

можност да се побараат од Геолошкиот завод на Република Северна 

Македонија доколку постојат и можат да бидат достапни. 
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21.  Прашање: 

Дали има спроведени геодетски слики за висина ниво на терените? Ако има 

дали може да ни бидат доставени? 

Одговор: 

За двете локации се направени Геодетски елаборати – Ажурирана геодетска 

подлога кои опфаќаат поголеми површини од оние кои се предмет на 

тендерот заради потребите на изготвување на Урбанистичка планска 

документација која е во надлежност на Агенцијата за планирање на 

просторот на Република Северна Македонија. Покрај ова подготвени се и 

два фајла во kmz формат и доставени заедно со тендерската 

докумантација. Од овие два фајла може да се видат сите висини на 

терените кои се предмет на тендерот. 

22.  Прашање: 

Во договорот за право на користене на премија, чл. 4 (3) – предвидените 

трошоци за приклучување дали се истите посочени в т. 15.3 од тендерската 

документација – во износ од 33 712 евро на MW за локација Амзабегово и 

во износ од 22 000 евра на MW за локација Македонски брод? 

Одговор: 

Да 

23.  Прашање: 

Ви молиме за појаснување на одредбата на член 11, (7) Во договорот за 

право на користење на премијата? 

Одговор: 

Се работи за ненамерна грешка која ќе биде исправена така што 

ставот (7) од членот 11 треба да се брише. Изменетиот Договор ќе 

биде објавен на веб страната на Министерството и доставен до сите 

кои подигнале тендерска документација. 

24.  Прашање: 

Ве молиме да ни доставите терк на банкова гаранциjа кон понудата 

согласно т. 5.6 од тендерската документациjа коjа би била прифатлива за 

Договорниот орган - на англиски jазик. 

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: 05.07.2019 год. 

25.  Прашање: 

Каде може да се видат прашањата и одговорите од другите економски 

оператори (како не би поставувале исти прашања) 
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Одговор: 

Сите поставени прашања и одговори можат да се видат на веб страната на 

Министерството за економија: www.economy.gov.mk/, во делот кој е 

наменет за јавниот повик. 

26.  Прашање: 

Доколку аплицира странска фирма, дали треба докумантацијата со која се 

докажува способноста треба да биде на англиски јазик или е доволно да 

биде на официјалниот јазик од земјата од која доаѓа. 

Одговор: 

Во точка 5.2.1 јасно стои дека понудата, како и целата кореспонденција и 

документи поврзани со понудата се доставува на македонски јазик. 

27.  Прашање: 

Дали докумeнтите треба да бидат превеведени од овластен преведувач? 

Одговор: 

Документите кои се поднесуваат на странски јазик, потребно е да бидат 

преведени од овластен судски преведувач во Република Северна 

Македонија. 

28.  Прашање: 

Доколку се аплицира за повеќе парцели дали е потребен број на 

оригинални документи еднаков на бројот на парцели или е доволно да 

бидат оригинали судските преводи (доколку се потребни). 

Одговор: 

Доволно е во една понуда да биде доставен оригинален документ, таму 

каде што се бара, а во останатите да се достави фото копија и да се наведе 

во која понуда е доставен документот во оригинал. 

29.  Прашање: 

Дали изјавата наведена во точката 3.2.8 надлежниот орган треба да ја 

издаде дека во земјата не се издаваат документите или треба да завери 

изјава од операторот дека ги исполнува условите? 

Одговор: 

Економскиот оператор може да достави изјава заверена кај надлежен орган 

дека во земјата во која е регистриран економскиот оператор не се издават 

документите наведени во потточка 3.2.2 од тендерската документација. 

Бр. Датум: 09.07.2019 год. 

30.  Прашање: 

Кога е предвидено да се одржи е-аукцијата? Истиот ден кога се врши 

отворањето на понудите, или покасно (колку покасно)? Колку време е 

предвидено за е-аукцијата, неколку саати или неколку денови??? 

Кои фирми се присутни на пазарот со електрична енергија со кои може да 

http://www.economy.gov.mk/
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се преговара за продажба на електричната енергија? Можете ли да ни 

дадете список или да не упатите каде можат да се најдат овие информации?  

Одговор: 

Во однос на првото прашање за одржување на е-аукцијата го даваме 

следниот одговор. По отворањето на сите доставени понуди, Комисијата 

надлежна за спроведување на тендерската постапка ќе пристапи кон 

прегледување на доставените документи на секоја понуда. Потоа следува 

доставување на покана за учество на е-аукција до сите економски 

оператори кои ги задоволуваат тендерските услови. Оние кои не ги 

задоволуваат ќе бидат исто така известени. 

Во потточка 2.4.5 од тендерската документација е наведено дека поканите 

за учество на аукцијата 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. Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски 

испратена во поштенското сандаче на корисничкиот профил на системот за 

е-набавки на лицето за контакт наведено во Образецот за понуда кое 

претходно е регистрирано во системот е-аукции на Министерството за 

економија. 

Во потточка 2.4.2 од тендерската документација е наведено дека повеќе 

информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе 

најдете во Упатството за користење на системот за е-аукции на веб 

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

Во однос на второто прашање за пазарот на електрична енергија во 

Република Северна Македонија, го даваме следниот одговор.  

Во Извештајот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги за 2018 година, достапен на 

http://www.erc.org.mk/pages.aspx?id=18, во поглавјето II.2. Состојба на 

пазарот на електрична енергија, се објавени релевантните податоци за 

состојбите и учесниците на националниот пазар на електрична енергија. 

31.  Прашање: 

Во тендерската документација на англиски јазик, приметивме дека се 

дадени и два анекси (7 i 8) со KMZ фајлови. KMZ за Македонски Брод е 

комплетен, бидејќи таму се наоѓа само една парцела од 10 MW. Меѓутоа 

KMZ за Свети Николе. (Амзабегово) содржи само парцелата со број 6 за 1 

MW (AZ_1_6), но не и другите парцели. Претпоставувам дека и 

консултантот ова добро го приметил, но настанала некоја грешка при 

поставувањето на податоците. Дали може да ги добиеме овие фајлови? 

Одговор: 

Консултантот кој ја подготви целокупната тендерска докумантација ги 

подготви и двата kmz фалја со цел понудувачите да имаат визуелна 

претстава каде се наоѓаат локаците и соодветните парцели кои се предмет 

на доделувае на премии по пат на аукции. 

Kmz фајловите може да ги одтвори секој кој има инсталирано Google Earth 

апликација на компјутер или телефон. 

http://e-koncesii.mk/jpp/Account/Login?ReturnUrl=%2fjpp
http://www.erc.org.mk/pages.aspx?id=18
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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 префрлани целосните податоци за сите парцели за 

локацијата Амзабегово, Свети Николе. Овее техничка грешка е отстранета 

подхотвен е соодветниот kmz фајл за локацијата Амзабегово и истиот ќе 

биде испратен до сите кои имаат подигнато тендерска докумантација. 

32.  Прашање: 

Приметивме дека се дадени и два анекси (7 i 8) со KMZ фајлови. KMZ за 

Македонски Брод е комплетен, бидејќи таму се наоѓа само една парцела од 

10 MW. Меѓутоа KMZ за Свети Николе. (Амзабегово) содржи само парцелата 

со број 6 за 1 MW (AZ_1_6), но не и другите парцели. Претпоставувам дека 

и консултантот ова добро го приметил, но настанала некоја грешка при 

поставувањето на податоците. Дали може да ги добиеме овие фајлови? 

Одговор: 

Ве молиме видете го одговорот на прашањето бр. 31. 

Бр. Датум: 10.07.2019 год. 

33.  Прашање: 

Во тендерската документација не го гледаме теркот на договорот за 

поднесување на групна понуда. Дали може да ни го доставите? 

Одговор: 

Модел на договор за поднесување на групна понуда не е предвиден во 

тендерската документација, односно истиот самостојно го изготвувате, при 

што треба да бидат опфатени податоците кои се предвидени во потточка 

2.7.3 од тендерската документација. 

34.  Прашање: 

Дали за формата на друштво што ќе треба да го основаат понудувачите (АД 

или ДОО) може да одлучат самите понудувачи или формата ќе биде 

наложена од Министерството за економија? 

Одговор: 

Со оглед дека договорниот орган ќе побара само од групата на понудувачи 

чијашто понуда е избрана за најповолна понуда да основаат друштво со 

ограничена одговорност или акционерско друштво со коешто ќе биде 

склучен Договорот за право на користење на премија, групата на 

понудувачи чијашто понуда ќе биде избрана за најповолна самостојно 

одлучува за тоа каква формата на друштво ќе основа, односно дали ќе 

основа АД или ДОО.  

35.  Прашање: 

Еден член од групата веќе има постоечки профил на Бирото за јавни 

набавки. Доколку овој член на групата биде назначен како носител на 

групата, дали преку истиот профил ќе може да се аплицира на оваа јавна 

набавка или ќе треба да се направи нов профил? 



 

Прашања и одговори за Тендерската докумантација за доделување на премии по пат на 

аукции за фотонапонски електроцентрали на државно земјиште 

 

Page 11 of 12 

 

Одговор: 

Начинот на подготовка и поднесување на понудите е опишан во точка 5 од 

тендерската документација. Со оглед дека станува збор за постапка која се 

спроведува во хартиена форма и завршува со е-аукција, која се спроведува 

преку системот за ЈПП електронски аукции на Министерството за економија, 

а имајќи го предвид Упатството за користење на системот за е-аукции 

според кое „сите корисници кои веќе го користат модулот за аукции на 

системот за ЕСЈН, за најава на системот за ЈПП електронски аукции, ги 

користат истите кориснички имиња и лозинки“, доволно е носителот на 

групата на понудувачи да биде регистриран во системот на ЕСЈН или 

системот за ЈПП електронски аукции, за да може да учествува на е-

аукцијата. 

36.  Прашање: 

Дали групата понудувачи може да основа правен субјект  (преддруштво или 

целосно основано друштво) пред да аплицира за јавната набавка и доколку 

да, дали и како ова преддруштво или друштво ќе ја докаже економската и 

финансиската состојба? 

Одговор: 

Согласно потточка 2.7.2 од тендерската документација: „Право да достави 

понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна 

правна форма“. Ова подразбира дека здружувањето на групата на 

понудувачи во соодветна правна форма пред поднесување на понудата е 

дискреционо право на групата на понудувачи. Во случај групата на 

понудувачи да одлучи да се здружи во соодветна правна форма пред 

поднесување на понудата, тогаш новоформираниот правен субјект ќе треба 

да ги исполни во целост условите за способност утврдени во точка 3 од 

тендерската документација. Притоа за докажување на економско-

финансиската способност, новооснованиот правен субјект треба да го 

исполнува бараното во потточка 3.4.2 од тендерската документација, а кое 

гласи: „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 

потточка 3.4.1 во годините за кои постојат податоци“.  

Бр. Датум: 11.07.2019 год. 

37.  Прашање: 

Во однос на оваа постапка имаме прашања и тоа во однос на точка 5.1 

 парафиран модел на договор за право на користење на премија; 

 парафиран модел на договор за користење на премија за 

електрична енергија произведена од обновлив извор на енергија; 

Што треба точно да се пополни од овие два договори? Дали само 

податоците за фирмата во преамбулата на договорот или треба и нешто 

друго? 

Што точно треба да стои во изјавата за независна понуда? Дали има 

некаков универзален терк? 
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Дали точно знаете кога ќе биде посетата на локациите? 

Одговор: 

Моделите на договорите приложени кон тендерската документација треба 

да бидат доставени заедно со понудата со тоа што на секоја страница од 

договорот треба да биде ставен параф од одговорното лице за застапување 

и претставување на понудувачот. Во случај на групна понуда потребен е 

параф од членот на групата определен во договорот за поднесување групна 

понуда. 

Образецот на Изјава за независна понуда е даден во поглавје 21 од 

тендерската документација и во неа се содржани податоците што треба да 

бидат наведени од страна на понудувачот. 

Во потточка 2.8.1 е наведено дека 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, за што 

понудувачите ќе бидат навремено известени. 

 


