Оглас за прием на понудувачи во квалификациски систем
преку веб базирана платформа
За склучување на договор за набавка на електрична енергија за
потребите на универзалниот снабдувач со електрична енергија

Број на оглас: ОКС 01/19

Скопје, 2019

Број на оглас: ОКС 01/19
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје Друштво за обезбедување на
универзална услуга за снабдување со електрична енергија
I.1.2) Адреса: 11-ти Октомври бр. 9
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса: www.evn.mk
I.1.5) Лице за контакт:
Благица Поповска , е-пошта: blagica.popovska@evn.mk Телефон: +389 72 933 667
Љубен Илиоски , е-пошта: ljuben.ilioski@evn.mk
Телефон: +389 72 933 526
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на
е-пошта: bids.home@evn.mk
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ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ОГЛАСОТ

Врз основа на член 101 став (1) точка 6) од Законот за енергетика (Службен весник на Република
Македонија бр. 96/2018) и член 3 став (3) од Правилата за набавка на електрична енергија за
универзалниот снабдувач ( Службен весник на Република Македонија, бр. 172/2018), Универзалниот
снабдувач со електрична енергија објавува:
Оглас за прием на понудувачи во квалификациски систем
За склучување на договор за набавка на електрична енергија за потребите на
универзалниот снабдувач со електрична енергија

1. Предмет на набавката
Се објавува оглас со кој Универзалниот снабдувач (во понатамошниот текст: УС) ги поканува сите
заинтересирани страни да покажат интерес за склучување на Билатeрален договор за набавка на
електрична енергија за потребите на домаќинствата и малите потрошувачи. Со Билатeралниот договор
УС ја дефинира потребата за набавката на електрична енергија за потребите на домаќинствата и
малите потрошувачи.
2. Дефиниции и кратенки
(1)

Одделните изрази употребени во овој оглас го имаат следното значење:
Билатерален договор
(БД)

Договор склучен помеѓу Квалификуван понудувач и УС

Понудувач

Производители, снабдувачи и/или трговци со електрична енергија од
Република Северна Македонија и/или странство кои се регистрирани во
согласност со законските прописи на Република Северна Македонија, и
кои поседуваат соодветна лиценца издадена од страна на Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија
како и EIC код издаден од страна на АД МЕПСО односно од соодветни
институции од странство

Квалификуван
понудувач

Понудувач кој има склучено Билатерален Договор со УС

Избран понудувач

Квалификуван понудувач кој ќе биде избран за најповолен во постапката
за набавка на електрична енергија и ќе биде поканет да склучи
Индивидуален Договор со УС

Оглас за прием на
понудувачи во КС

Документ кој ќе биде објавен преку веб базирана платформа како и во
два дневни весници во Република Северна Македонија и достапен на
интернет страната www.evn.mk

Набавка на
електрична енергија

Постапка која ја спроведува УС во согласност со Правилата за набавка на
електрична енергија за универзалениот снабдувач донесени од РКЕ

Индивидуален договор

Купопродажен договор помеѓу квалификуван понудувач и УС со кој се
утврдуваат условите за купопродажба на електрична енергија.

Понуда

Понуда за продажба на електрична енергија (MWh) по одредена цена
(ЕUR/MWh) заокружена на две децимали, доставена од страна на
квалификуван понудувач.
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Покана до
квалификуваните
понудувачи за
поднесување на
понуда за набавка на
електрична енергија
(ППП)

Документ во електронска форма кој е испратен од страна на УС до сите
квалификувани понудувачи преку електронска пошта и/или веб базирана
платформа во кој прецизно се утврдуваат условите според кои ќе биде
спроведена постапката за набавка на електрична енергија

Постапка за набавка
на електрична
енергија

Редослед на настани поврзани со набавка на електрична енергија кои
почнуваат со ППП од страна на УС, доставени понуди од страна на
квалификуваните понудувачи, евалуација, избор на најповолен
квалификуван понудувач и склучување на Индивидуален Договор со
избраните понудувачи или доставување на известување дека никој од
понудувачите не е избран да склучи ИД.

Дијаграм за испорака
на електрична
енергија и моќност

Барање на УС во кој е содржана распределбата на електрична енергија и
моќност, на часовно ниво, за одреден временски период.

(2)

Кратенките користени во овoj оглас ќе го имаат следното значење:
УС

Универзален снабдувач со електрична енергија кој има обврска за
снабдување со електрична енергија како универзална услуга и снабдување со
електрична енергија во краен случај (назив на правното лице)

РКЕ

Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија

БД

Билатерален договор

ИД

Индивидуален договор

ППП

Покана до квалификуваните понудувачи за поднесување на понуда за
набавка на електрична енергија

КС

Квалификациски систем

3. Времетраење на Квалификацискиот систем
Времетраење на важноста на КС:
Од денот на објавување До датумот на важење на „Лиценца за вршење на енергетска дејност
снабдување со електрична енергија со обврски за обезбедување на снабдување со електрична енергија
како универзална услуга и за снабдување со електрична енергија во краен случај“
Дополнителни информации
Сите заинтересирани понудувачи за учество во квалификацискиот систем за горенаведениот предмет
треба да ја достават бараната документација преку веб базирана платформа најдоцна до 24.05.2019
до 24:00 часот по локално македонско време како првичен рок за доставување на пријавите за
учество. По истекот на првичниот рок за достава на барање за прием во КС, заинтересираните
понудувачи може да поднесат барање за прием во воспоставениот квалификациски систем
дополнително, во кое било време од времетраењето на квалификацискиот систем.
Датум на објава: 09.05.2019
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4.

Право на учество на Огласот

Право на покажување на интерес за склучување на БД имаат производители, снабдувачи и/или трговци
со електрична енергија од Република Северна Македонија кои се регистрирани во Република Северна
Македонија и/или странство, и кои поседуваат лиценца за вршење на соодветна енергетска дејност
издадена од страна на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија како и EIC код издаден од страна на АД МЕПСО, односно од соодветни институции од
странство и ги исполнуваат критериумите за утврдување на способност за прием во квалификацискиот
систем.
УС го задржува правото да го модифицира или измени КС доколку дојде до промени на законски или
подзаконски акти.
5. Постапка што се применува за доделување на договор за набавка на електрична
енергија
УС ќе набавува електрична енергија наменета за снабдување на потрошувачите од категориите
домаќинства и малите потрошувачи кои што ги снабдува универзалниот снабдувач со примена на
транспарентни, недискриминаторни и конкурентни постапки.
Оваа постапка е структурирана на следниот начин:
А) Оглас за прием на понудувачи во квалификацискиот систем преку веб базирана
платформа
УС воспоставува и води квалификациски систем на понудувачи на веб базирана платформа за перидот
за кој е избран или назначен да обезбеди универзална услуга во снабдувањето со електрична енергија.
Б) Барање за прием во КС
Сите заинтересирани понудувачи за прием во квалификацискиот систем за горенаведениот предмет
треба да достават барање за прием во квалификацискиот систем и бараната документација согласно со
овој оглас да ја достават преку веб базирана платформа на начин утврден во Упатството за користење
на веб платформата кое е во прилог на овој Оглас за прием на понудувачи во КС.
Во барањето за прием во КС барателот е должен да ја наведе официјалната електронска пошта која ќе
се користи за комуникација во врска со предметот на овој Оглас за прием на понудувачи во КС.
В) Оценување на способност на понудувачот
Оценувањето на способноста на Понудувачите кои покажуваат интерес за склучување на БД го вршат
овластени лица од страна на УС во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето. Овластените
лица од УС по доставување на документите од страна на понудувачот, а кои се наведени во точка 6 од
овој Оглас за прием на понудувачи во КС вршат проверка дали доставените документи се важечки (не
постари од шест месеци од денот на поднесување на барањето за прием во КС).
Овластените лица од УС го информираат Понудувачот за комплетноста на документацијата и доколку
истата е целосна го покануваат да склучи БД со УС и да се стекне со статус на квалификуван понудувач
кој може да учествува во постапката за набавка на електрична енергија.
Ако барањето за прием во квалификацискот систем е нецелосно УС му определува на понудувачот
дополнителен рок од седум дена за доуредување на барањето. Дополнителните документи
понудувачот ги доставува преку веб базираната платформа.
По извршеното оценување УС донесува одлука за прием на Понудувач или одбивање на барањето за
прием на понудувач во квалификациски систем.
Против оваа одлука Понудувачот може да поднесе приговор до РКЕ.
Г) Склучување на БД
Понудувачот кој ќе склучи БД со УС, се стекнува со правото на квалификуван понудувач и истиот ќе
може да учествува во постапката за набавка на електрична енергија,
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Д) Покана до квалификуваните понудувачи за поднесување на понуда за набавка на
електрична енергија (ППП)
Сите квалификувани понудувачи ќе добијат ППП преку електронска веб платформа и/или електронска
пошта, во случај кога е иницирана постапка за набавка на електрична енергија. Секое ППП ќе содржи
информации,насоки и правила за доставување на понуда од страна на Понудувачот. Понудувачот со
доставување на неговата понуда во целост ги прифаќа правилата дефинирани во ППП, и се обврзува да
постапува по истите согласно постапката за набавка на електрична енергија.
Е) Избор на најповолен Понудувач
Ранг листа на најповолни понудувачи го вршат овластени лица од УС преку евалуација на понудите по
пат на “Листа на приоритетно подредување”. Листата на приоритетно подредување се формира со
растечки редослед, така што, прворангирана, односно најповолна понуда е понудата за електрична
енергија со најниска цена изразена преку Евро за Мегаватчас [EUR / MWh]. Цените за електрична
енергија се сметаат за единствен критериум за избор на најповолна понуда. Времето на прием на
Понудите ќе биде земен како секундарен критериум, единствено доколку два или повеќе
квалификувани понудувачи понудиле иста цена. Во таков случај најповолна ќе биде рангирана
понудата од квалификуваниот понудувач кој прв ја доставил. Изборот на најповолни квалификувани
понудувачи го вршат законските застапници на УС, земајќи го во предвид рангирањето на најповолните
квалификувани понудувачи во согласност со критериумите од овој Оглас.
Ѓ) Објавување на резултатите и известување
Објавувањето на резултатите од постапката за набавка на електрична енергија за потребите на УС се
врши со испраќање на известување преку електронска пошта до сите квалификуванипонудувачи кои
земале учество во постапката на набавка на електрична енергија и кои имале валидна понуда согласно
инструкциите и правилата дефинирани во ППП.
Е) Потпишување на Индивидуален договор
УС ќе го достави до Избраниот Понудувач ИД, а избраниот понудувач има рок од пет работни дена од
приемот на договорот да го потпише и достави до УС, во спротивно ќе се смета дека избраниот
понудувач се откажал од договорот, а УС има право да ја наплати гаранцијата на понудата. Во ИД ќе
бидат дефинирани правата и обврските помеѓу УС и квалификуваниот понудувач.
6. Критериуми за утврдување на способност на понудувачот за прием во квалификацискиот
систем
За да се изврши прием во квалификацискиот систем, Понудувачите треба да ги достават следните
документи:
1. Потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
2. Потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
3. 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;
4. 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;
5. Потврда од Регистарот 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;
6. Документ за регистрирана дејност како доказ дека понудувачот е регистриран како правно
лице за вршење на дејноста поврзана со купопродажба на електрична енергија од надлежен
орган;
7. Тековна состојба издадена од надлежен орган;
8. Потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата
каде Понудувачот е регистриран;
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9. Известување од АД МЕПСО за одобрен и регистриран ENTSO-E идентификационен код (EIC)
или од соодветни институции од странство;
10. Изјава дека во последните 5 (пет) години не му била изречена правосилна пресуда за учество
во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари заверена на нотар;
11. Изјава дека неповратно и безусловно ги прифаќа условите од БД и ИД;
12. Изјава со наведена официјална електронска пошта на Понудувачот за комуникација со УС
како и наведени овластени лица за комуникација и нивните електронски пошти со кои ќе
можат да учествуваат во понатамошните постапки за набавка на електрична енергија за
потребите на УС
Сите наведени потребни документи се доставуваат на веб базирана платформа заверени со штембил
„верно на оригинал“ од страна на понудувачот.
Во Република Северна Македонија надлежен орган за издавање на потврди, документите со реден број
од 1 до 7 е Центален регистар, документот со реден број 8 го издава Управа за Јавни приходи, а
документите од 10 до 12 ги издава самиот понудувач.
Ако земјата во која е регистриран понудувачот не ги издава некои од бараните документи наведени во
оваа точка, или ако тие не ги опфаќаат сите погоренаведени случаи, понудувачот може да достави
изјава за непостоење на дел од бараните документи, заверена кај надлежен орган во земјата каде
истиот е регистриран.
Документите треба да бидат во согласност со законодавството на земјата во која се наоѓа седиштето на
субјектот кој се јавува на отворениот повик и истите да не бидат постари од шест месеци.
Напомена: Нецелосните пријави за покажување на интерес за склучување на БД со непотполна
документација нема да се сметаат за важечки се додека не се доуредат. Доставените прилози не се
враќаат.
При секоја промена на некој од горенаведените документи квалификуваниот понудувач е должен во
рок од 7 (седум) дена да го информира УС.
7. Минимален број на понудувачи
Минималниот број на понудувачи што треба да бидат примени во квалификацискиот систем при
воспоставувањето и за времетраењето на системот не треба да е понизок од минималниот број
предвиден за овозможување вистинска конкуренција.
8. Останати одредби
Сите трошоци настанати за Понудувачот во подготвувањето и испраќањето на документите во врска со
овој оглас паѓаат на товар на Понудувачот.
УС ќе ги земе предвид само комплетните документи согласно Точка 6 од овој оглас.
Сите прашања во врска со овој оглас треба да бидат проследени во писмена форма преку соодветната
веб платформа и/или следната електронска пошта bids.home@evn.mk.
9. Административни и дополнителни информации
Прилог 1 на овој Оглас е Упатство за користење на веб платформата со кое заинтересираните
понудувачи се запознаваат со правилата за користење на квалификацискиот систем и веб базираната
платформа
Прилог 2 на овој Оглас е Барањето за прием во КС.
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10.

Модел на договор за набавка

Прилог 3: Билатерален договор
Прилог 4: Индивидуален договор
11.

Индикативна динамика на набавка и индикативна количина на електрична енергија

Прилог 5: Индикативна динамика на набавка и индикативна количина на електрична енергија
12.

Изјава за прифаќање на услови како прилог

Прилог 6: Изјава за прифаќање на услови
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