ПРАВИЛА
за
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБИТЕ
ВО ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Вовед
Член 1
Потребата за обезбедување на електрична енергија за покривање на загубите во
електропреносната мрежа се утврдува согласно член 67, став 13 од Законот за
енергетика согласно кој АД МЕПСО е должен да обезбеди количини на електрична
енергија за покривање на загубите во електропреносната мрежа на транспарентен,
недискриминаторен и конкурентен начин, според правилата за пазар на електрична
енергија.
За реализација на набавката, АД МЕПСО, согласно овие правила за набавка
електрична енергија за покривање на загубите на електрична енергија
електропреносната мрежа (во понатамошниот текст Правила) за 2014 година
организира јавен повик за набавка на електрична енергија за покривање на загубите
електрична енергија во електропреносната мрежа.
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Потребните количини на електрична енергија за покривање на загубите на електрична
енергија во електропреносната мрежа од страна на АД МЕПСО за секоја тековна
година, се вклучени во Планот на работење, во Финансискиот план на АД МЕПСО.
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II. Начин и постапка за обезбедување на електрична енергија за
покривање на загубите на електрична енергија во електропреносната
мрежа
Член 2
Постапката за обезбедување на електрична енергија за покривање на загубите на
електрична енергија во електропреносната мрежа започнува од страна на Операторот на
ЕЕС, со барање до генералниот директор на АД МЕПСО за одобрување на набавката и
формирање на комисија задолжена за подготовка и реализација на предметната набавкa.
Барањето содржи:
- предмет на набавката,
- количини на набавката,
- планирани средства.
Член 3
Врз основа на барањето, Генералниот Директор донесува Одлука за отпочнување на
набавката, во која ќе бидат наведени:
- предмет на набавката,
- количини на набавката,
- планирани средства,
- членовите на Комисијата задолжени за подготовка и спроведување на постапката.
Член 4
Комисијата формирана од страна на генералниот директор е задолжена за:
Подготовка на Документација за јавен повик која ќе содржи:
 Дел I Инструкции за понудувачите
1. Општи информации
2. Способност на понудувачите
2.1 лична способност
2.2 способноста за вршење професионална дејност,
2.3 економската и финансиска состојба
2.4 техничката способност,
3. Појаснување, измена и дополнување на документација
4. Подготовка и поднесување на понудите
5. Отворање и евалуација на понудите
6. Доделување на договорот за набавка
7. Модел на договор
8. Поништување на постапката
 Дел II Технички спецификации
1. моќност, коефициент на модулација и количини на електричната
енергија за секој месец одделно
2. точка на испорака на електричната енергија
3. толеранција на месечните количини во висина до +/- 20% од
договорените количини
4. минимална понудена моќност


Дел III Образец на понуда
1. Општ дел
2. Прилози
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III. Право на учество
Член 5
Право на учество на јавниот повик има секое заинтересирано домашно и странско правно
лице - понудувач регистрирано во согласност со националните законски прописи, при
што поседуваат валидна лиценца ( производство на електрична енергија или трговија со
електрична енергија или снабдување со електрична енергија) и EIC код издадени на
соодветен државен орган.

IV. Финансиски гаранции
Член 6
- Гаранција на понудата
Како дел од понудата, од понудувачите задолжително ќе се бара гаранција на
понудата во вид на банкарска гаранција во висина од 3% од вкупната вредност на
понудата (цена), без вклучен ДДВ, во форма на банкарска гаранција, издадена од
реномирана банка избрана од понудувачот и прифатлива за АД МЕПСО, со важност
не помалку од 14 дена од денот на истекот на важноста на понудата.
Гаранцијата на понудата треба да се достави заедно со понудата во оригинална
форма.
АД МЕПСО ќе ја наплати гаранцијата на понудата ако понудувачот:
- ја повлече својата понуда пред истекот на периодот на нејзината важност,
- не го потпише договорот или
- не ја обезбеди гаранцијата за квалитетно извршување на договорот.
Гаранцијата на понудата треба да им се врати на понудувачите кои не се избрани за
најповолни по потпишување на договорот со најповолниот понудувач.
Гаранцијата на понудата на понудувачот чија понуда е избрана за најповолна треба
да му се врати откако ќе го потпише договорот и ќе достави гаранција за квалитетно
извршување на договорот.
- Гаранција за квалитетно извршување на договорот
Од понудувачот чија понуда е избрана за најповолна треба да обезбеди гаранција за
квалитетно извршување на договорот во вид на банкарска гаранција издадена од
реномирана банка избрана од понудувачот и прифатлива за АД МЕПСО, во висина
од 10% од вредноста на електричната енергија од првиот месец во кој почнува
испораката, со важност до 7 дена по завршување на месецот. Најкасно 5 дена пред
почетокот на секој нареден месец во кој има испорака на електрична енергија
понудувачот е должен да обезбеди гаранција во висина од 10 % од вредноста на
електричната енергија за месецот со важност до 7 дена по завршување на месецот.
Гаранцијата треба да биде неотповиклива, безусловна и платива на прв писмен повик.
Договорна казна
Понудувачот е должен да плати договорна казна во висина од 15% од вкупната
вредност на договорот како и штетата што ја претрпел Купувачот која е поголема од
износот на договорната казна во следните случаи:
- во предвидениот рок во целост не обезбеди банкарска гаранција, (обврските од
Договорт во врска со испорака на електрична енергија за тој месец се суспендирани).
- ако понудувачот не одговори на бараните количини за испорака во односниот месец
или неосновано ја прекине испораката на електричната енергија (во овој случај се
наплаќа и банкарската гаранција).
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V. Објавување на јавниот повик
Член 7
Повикот за поднесување понуда треба да биде јавен, со право на учество на сите правни
лица регистрирани за ваква дејност, а треба да се објави во:
- Службен весник на Р.Македонија,
- Веб страница на АД МЕПСО,
- Два национални дневни весници во Р. Македонија и
- Службено гласило на Европска Унија ( Publication of Supplement of the Official Jurnal of
the Europian Union)
Член 8
Документација за јавниот повик се предава на заинтересираните понудувачи лично, во
просториите на АД МЕПСО, а по писмено барање на понудувачите и по обична или брза
пошта на адреса наведена во барањето, со претходно приложување на доказ за уплатена
котизација во висина од 50,00 Евра која служи за покривање на трошоците за подготовка,
спроведување и реализација на постапката на набавка
Член 9
Крајниот рок за поднесување на понудите треба да изнесува најмалку 7 дена од денот на
објавувањето на Јавниот повик за поднесување понуда во јавно гласило во Р. Македонија
и Службено гласило на Европска Унија.

VI. Јавно отварање на понудите
Член 10
Понудите треба да се отвараат јавно.
Член 11
Само овластените претставници од понудувачите имаат право на коментари – забелешки.
Член 12
Цените по кои се набавува електричната енергија за покривање на загубите во
преносната мрежа се формираат врз основа на листа на мериторно подредување,
согласно понудите добиени на јавниот повик кои ги исполнуваат пропишаните
критериуми за утврдување на способноста.
Член 13
Цената на електричната енергија содржана во доставените понуди согласно јавниот
повик ќе претставува единствен критериум за листата на мериторно подредување.
Листата на мериторно подредување се формира по растечки редослед, каде што како
прворангирана понуда се подредува понудата на електрична енергија со најниска цена.
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Член 14
Најповолна понуда/понуди ќе се избере врз основа на критериумот најниска прифатена
цена за секој месец одделно, утврден во Јавниот повик за поднесување понуда, од
понудите кои ги исполнуваат пропишаните критериуми за утврдување на способност.
Комисијата има право да побара од понудувачите пред јавното отварање на доставените
понуди процентуално намалување на понудената цена за вкупните количини на
електрична енергија.
Член 15
Комисијата составува извештај од евалуацијата со предлог до генералниот директор за
избор на најповолна понуда или предлог за поништување на постапката.
Член 16
Генераралниот директор донесува одлука за избор на најповолен понудувач, или одлука
за поништување на постапката.
Член 17
По донесување на одлуката, во рок од 1 (еден) ден, комисијата ги известува
понудувачите за донесената одлука.

VII. Правна заштита
Член 18
Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за набавка по јавен
повик и кој има забелешки за направени пропусти или грешки во работењето на
комисијата за евалуацијата на понудите и не е задоволен од донесената одлука за избор
на најповолен понудувач може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и
пропуштањата за преземање дејствија по пат на жалба доставена до Управниот Одбор на
АД МЕПСО во рок од 2 (два) календарски дена од денот на приемот на известувањето за
избор на најповолен понудувач, со доставување на жалбата лично или по пошта, со
јасно и прецизно образложени причини за истата.

VIII. Потпишување на договор
Член 19
АД МЕПСО е должен да потпише договор со понудувачот/понудувачите кои се избрани
како најповолни.
Член 20
АД МЕПСО е должен да достави извештај до Регулаторната комисија за енергетика за
спроведената набавка на електричната енергија за покривање на загубите во
преносната мрежа во рок од 5 дена од потпишување на договорот.
Член 21
Овие правила стапуваат на сила од денот на нивното одобрување од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
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Анекс

Методологија за утврдување на количините на електрична енергија за
покривање на загубите во електропреносниот систем
За одредување на вкупните месечни количини на електрична енергија потребни за
покривање на загубите во електропреносниот систем на Р. Македонија како и
соодветната моќност и коефициент на модулација за секој месец посебно се земаат
реални податоци за остварените загуби на електрична енергија на часовно ниво за
претходниот период. Врз основа на овие податоци се изработува дијаграм на
електрична енергија за покривање на загуби на месечно ниво, односно се креира
карактеристичен месечен дијаграм на загуби.
Од податоците за вкупните потреби од електрична енргија за наредната година
доставени од корисниците на преносната мрежа на месечно ниво, се дефинираат
месечните количини на електрична енергија за покривање на загубите во
електропреносниот систем.
Месечните количини на електрична енергија за покривање на загубите во
електропреносниот систем се добиваат како производ од вкупните месечни потреби за
дадениот месец и процентот на загуби на годишно ниво од претходната година.
Врз основа на вкупните месечни загуби од претходната година и прогнозираните
месечни количини за покривање на загубите во преносната мрежа за наредната година
се врши прилагодување на месечниот дијаграм на загуби за наредната година за секој
месец посебно.
Вака добиените прилагодени месечни дијаграми се делат на ноќен период (00-07
часот, со времетраење од 7 часа) и дневен период (07-24 часот, со времетраење од 17
часа). Времетраењето на периодите се добиени емпириски.
Во периодите се врши упросечување на часовните вредности и се добива една
просечна вредност за моќноста на загубите во соодветниот период со што се одредува
моќноста за покривање на загубите за секој месец посебно во ноќен период и во
дневен период (коефициент на модулација за дадениот месец).
Вака одредените моќности и количини на електрична енергија за секој месец одделно
ќе бидат предмет на набавка.

АД МЕПСО
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