Врз основа на член 19 од Статутот на Оператор на електропреносниот систем на
Македонија – Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување
со електроенергетскиот систем на Македонија во државна сопственост Скопје АД
МЕПСО, (Сл. Весник на Р.М. бр. 21/2008), а во врска со член 182 и 192 од Законот за
јавните набавки (Сл весник бр.136/2007, 130/2008, 97/2010, 53/2011 и 185/2011) и
член 67 од Законот за енергетика, дописот од РКЕ бр. 07-2373/1 од 17.12.2012 година
(заведен во АД МЕПСО под бр. 09-7718 на 17.12.2012 година) како и Одлуката на
Управниот одбор на АД МЕПСО на Седницата одржана на 18.12.2012 година,
АД МЕПСО објавува:

ПРОЦЕДУРА
за
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ВО СЛУЧАЈ НА ЗАГРОЗУВАЊЕ НА СИГУРНОСТА ВО СНАБДУВАЊЕТО СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ХАВАРИИ ИЛИ ПОГОЛЕМИ ОТСТАПУВАЊА НА
ПОТРОШУВАЧКАТА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ПРЕДВИДЕНИТЕ
КОЛИЧИНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ТАРИФНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ

1. Потребата за обезбедување на електрична енергија во случај на загрозување на
сигурноста во снабдувањето со електрична енергија, хаварии или поголеми
отстапувања на потрошувачката на електрична енергија од предвидените количини
која ќе се користи како терциерна резерва, во понатамошниот текст “Резервна
моќност и електрична енергија за тарифните потрошувачи” се утврдува согласно
член 67, став 18 од Законот за енергетика.
2. Обезбедувањето на “Резервна моќност и електрична енергија за тарифните
потрошувачи” се утврдува согласно дописот од РКЕ бр. 07-2373/1 од 17.12.2012
година ( заведен во АД МЕПСО под бр. 09-7718 на 17.12.2012 година).
3. За реализација на набавката, АД МЕПСО, ќе организира јавен повик за набавка на
Резервна моќност и електрична енергија за 2013 година.
4. Потребите за обезбедување на “Резервна моќност и електрична енергија за
тарифните потрошувачи” од страна на АД МЕПСО за секоја тековна година, се
вклучени во Финансискиот план на АД МЕПСО.
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Предмет на оваа Процедура е:
Начин и постапка за обезбедување и активирање на Резервна моќност и
електрична енергија за тарифни потрошувачи
1. Предмет на набавка
1.1 Предмет на набавка е обезбедување на електрична енергија од Резервна моќност
во висина од 100 MW за тарифните потрошувачи која ќе се искористи во случај на
загрозување на сигурноста во снабдувањето при хаварии и поголеми отстапувања на
потрошувачката на електрична енергија во Република Македонија во секоја деловна
година, утврдена со Планот на работење на Подружница ОЕЕС.
1.2 Постапката за обезбедување на електрична енергија од Резервна моќност во висина
од 100 MW за тарифните потрошувачи, 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,
- Вредност на набавката,
- Услови за обезбедување на електрична енергија од Резервна моќност во висина од
100 MW за тарифните потрошувачи
2. Одлука за јавна набавка
2.1 Врз основа на барањето, Генералниот Директор донесува Одлука за отпочнување на
набавката, во која ќе бидат наведени:
- предмет на набавката,
- вид и количина на набавката
- износ и извори на средствата,
- начин и постапка за доделување на Договор
- Комисијата за изготвување на јавен повик и спроведување постапката за набавка
- критериум за избор на најповолен понудувач
3. Критериум за изборот на најповолен понудувач/понудувачи
3.1 Критериумот за избор на најповолен понудувач/понудувачи е најголема понудена
количина на електрична енергија која може да се испорача од резервната моќност од
100 MW во висина на средствата на набавката, одобрени за оваа намена од страна на
РКЕ. Доколку се јават две или повеќе понуди со иста количина на понудена електрична
енергија, во тој случај Договорот ќе се додели на понудувачот кој понудил пониска
единечна цена за закуп на 100 MW Резервна моќност (ЕУР/MW). Доколку две или
повеќе понуди, покрај истат количина на понудена електрична енергија имаат понудена
иста единечна цена за закуп на 100 MW Резервна моќност (ЕУР/MW) договорот ќе се на
понудувачот кој прв ја доставил својата понуда во архивата на АД МЕПСО.
4. Вид на постапка на јавната набавка
4.1 Реализацијата на потребите за обезбедување на резервна моќност ќе се спроведе со:
Јавна покана за поднесување понуда
4.2 Крајниот рок за поднесување на понудите треба да изнесува најмалку 7 дена од
денот на објавувањето на Јавната покана за поднесување понуда во Сл. Весник на Р.
Македонија,
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5. Комисија
Комисијата формирана од страна на Генералниот директор е задолжена:
5.1 Да подготови Документација за јавен повик во која ќе бидат наведени
потребните документи за докажување на лична состојба, економска и финансиска
способност, техничка способност и способност за вршење на професионална дејност на
понудувачите, со што се стекнуваат со право да учествуваат со свои понуди во изборот
на најповолна понуда за Резервна моќност и електрична енергија за тарифните
потрошувачи.
5.1.1 Потребни документи за докажување на лична состојба:
- изјава на понудувачот дека во последните 5 години не му била изречена
правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама
или перење пари;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен
орган од земјата каде понудувачот е регистриран;
- 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;
- 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 и
- потврда 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.
5.1.2 Потребни документи за докажување на економската и финансиската
способност со кои понудувачот докажува дека целокупниот промет на понудувачот
треба е најмалку три пати повисок од вредноста на понудата, без ДДВ, кумулативно, во
последните три финансиски години (2009, 2010 и 2011 година):
извештај за билансот на состојбата заверен од надлежен орган, односно
ревидиран биланс на состојба, или извадоци од извештајот за билансот на состојба
во случаи кога објавување на билансот на состојба е пропишано со закон во
земјата каде што понудувачот е регистриран;
- извод од целокупниот промет на претпријатието (податок од билансот на
успех издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на успех) и онаму
каде што е соодветно, од прометот во областа која се покрива со договорот за
набавка по јавен повик и тоа најмногу за последните три финансиски години за
кои се расположливи ваквите информации во зависност од датумот на кој
претпријатието е основано или започнало со работа и во зависност од достапноста
на таквите информации.
5.1.3 Потребни документи за докажување на техничката способност
- Апликација во која за вредноста на набавката ќе биде побарано понудувачот да
ги исполни следните услови:
o Понудената Резервна моќност да не биде помала од 100 MW
o Понудената количина на електрична енергија да не биде помала од 25 GWh.
o Времетраење на една испорака да биде од 24 до 48 часа
o Минимално време помеѓу две активирања да не е помало од 24 часа
- Изјава за прифаќање на условите за испорака на електрична енергија на
Македонско – Српската граница и/или
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- Изјава за прифаќање на условите за испорака на електрична енергија на
Македонско – Бугарската граница и/или
- Изјава за прифаќање на условите за испорака на електрична енергија од Резервна
моќност за тарифни потрошувачи обезбедена во контролната област на АД МЕПСО.
5.1.4 Потребни документи за докажување професионална дејност
- За да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност, понудувачот
треба да достави документ за регистрирана дејност или лиценца за вршење на
енергетска дејност како доказ дека е регистриран како правно лице за вршење на
дејноста поврзана со предметот на договорот за набавка по јавен повик или доказ дека
припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде
што е регистриран.
5.1.5 Образец на понудата со кој ќе побара од понудувачот задолжително да
наведе единечна цена за закуп на 100 MW Резервна моќност ( ЕУР/MW) и единечна
цена за испорачана електрична енергија од Резервната моќност за тарифните
потрошувачи (ЕУР/MWh).
5.1.6 Да подготви модел на Договор
5.1.7 Да побара Финансиски гаранции
5.1.7.1 Гаранција на понудата
Како дел од понудата, од понудувачите задолжително треба да се бара гаранција
на понудата во вид на банкарска гаранција во висина од 3% од вредност на набавката,
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.
5.1.7.2 Гаранција за квалитетно извршување на договорот
Понудувачот чија понуда е избрана за најповолна ќе обезбеди гаранција за
квалитетно извршување на договорот во вид на банкарска гаранција во висина 15% од
вредност на набавката, со важност до целосно реализирање на договорот.
Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот треба да му се врати на
понудувачот во рок од 14 дена од денот на целосното реализирање на договорот.
5.1.7.3 Авансно плаќање
Понуди кои содржат целосно или делумно авансно плаќање нема да се земаат во
предвид и ќе бидат отфрлени како неприфатливи.
5.2 Да објави Покана за поднесување понуда, со право на учество на сите физички
и правни лица регистрирани за ваква дејност во:
- Службен весник на Р.Македонија,
- Веб страница на АД МЕПСО,
- Два национални дневни весници и
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- Службено гласило на ЕУ или во соодветна деловна публикација или технички
или професионален весник достапен на широката меѓународна стручна и друга јавност.
5.2.1
Документацијата 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 ЕУР која
служи за покривање на трошоците за подготовка, спроведување и реализација на
постапката на набавка.
5.3 Да спроведе отварање на понудите
5.3.1 Понудите се отвараат јавно.
5.3.2 На отварањето на понудите можат да присуствуваат овластени претставници
на понудувачите.
5.4 Да изготви Записник од јавното отварање
5.5 Да изготви Извештај од евалуација на понудите со предлог за избор на
најповолен понудувач согласно Критериумот за изборот на најповолен
понудувач/понудувачи
6. Одлука за доделување на Договор
6.1 Генераралниот директор донесува Одлука за доделување на Договор за
активирање на Резервната моќност и испорака на електрична енегија за тарифните
потрошувачи со најповолниот понудувач/понудувачи.
6.2 По донесување на одлуката за доделување на Договор со најповолниот
понудувач/понудувачи, во рок од 1 (еден) ден, Комисијата ги известува понудувачите
за донесената Одлука
7. Правна заштита
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 по фах и електронски средства со доставување на
жалбата лично или по пошта, со јасно и прецизно образложени причини за истата.
8. Технички спецификации
Активирање и користење на Резервната моќност и електрична енергија за тарифните
потрошувачи:
8.1 За испорака на електричната енергија од Резервната моќност за тарифните
потрошувачи ќе се користи TRM на интерконективните врски на
електроенергетскиот систем на Република Македонија и електроенергетските
системи на Р.Србија и Р. Бугарија.
8.2
Поради ограничената вредност на TRM во висина од 100 MW, големината на
Резервната моќност за тарифните потрошувачи изнесува до 100 MW.
8.3 Начинот на обезбедувањето на TRM на интерконективните врски со соседните
електроенергетски системи за испорака на електричната енергија од Резервната
моќност за тарифните потрошувачи е обврска на АД МЕПСО.
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8.4
Резервната моќност за тарифните потрошувачи ќе се активира за испорака на
електрична енергија на барање на БОС (Балансно одговорната страна на Балансната
група составена од АД ЕЛЕМ (вклучително и ЕЛЕМ Енергетика), ЕВН Македонија
согласно Протоколот за уредување на односите помеѓу АД ЕЛЕМ Скопје, АД
МЕПСО Скопје и ЕВН Македонија АД, Скопје во однос на планирањето,
номинациите на физички распореди, пресметки на отстапувањата од номинациите на
физички распореди и порамнување на отстапувањата одобрен од РКЕ).
8.5 Испораката на електрична енергија при едно активирање не смее да биде
пократка од 24 часа, и подолга од 48 часа.
8.6 Почетокот на испораката на електрична енергија од Резервната моќност за
тарифните потрошувачи е најмалку 2 часа од моментот кога БОС побарал од АД
МЕПСО активирање на истата.
8.7
Помеѓу крајот на една испорака и почетокот на следната испорака на
електрична енергија од Резервната моќност за тарифните потрошувачи, мора да
поминат најмалку 24 часа.
8.8 Распределбата на трошоците за обезбедување и користење на Резервната
моќност за тарифните потрошувачи е дефинирана во Протоколот за уредување на
односите помеѓу АД ЕЛЕМ Скопје, АД МЕПСО Скопје и ЕВН Македонија АД,
Скопје во однос на планирањето, номинациите на физички распореди, пресметки на
отстапувањата од номинациите на физички распореди и порамнување на
отстапувањата одобрен од РКЕ.
Оваа процедура стапува на сила од денот на нејзиното донесување.

АД МЕПСО
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