Согласно чл.65 точка 1 од Законот за Енергетика (Службен весник на РМ
броj16/2011,36/11,79/13,164/13,41/14,138/14,25/15,6/16 и 189/16) и Одлуката донесена од
страна на Управниот одбор на претпријатието бр.02-631/1 од 22.11.2017 год. ЈП
"Стрежево"Битола со седиште на ул. Булевар 1-ви Мај бр. 77 – Битола
ОБЈАВУВА
ЈАВЕН ПОВИК
за продажба на електрична енергија по пат на прибирање на понуди
Предмет на јавниот повик е продажба на електрична енергија од 4(четири)-мали
ходроцентрали , со профил на испорака од 0,0 МWh/h до 3,232 MWh/h.
Точка на испорака е дистрибутивна мрежа на ЕВН – Македонија АД – Скопје – КЕЦ
Битола.
Период на продажба на електрична енергија ќе биде од 01.01.2018 година па се’ до
31.03.2019 година.
ПРАВО НА УЧЕСТВО
Право на учество на наддавање имаат правните лица, кои се регистрирани како
снабдувачи на електрична енергија или како трговци на електрична енергија на пазарот
на електричната енергија, операторот на електро преносниот систем и операторите на
електродистрибутивните системи.
УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО
Заинтересираните правни лица поднесуваат пријава во затворен плик за учество
на јавниот повик во писмена форма комплетирана со следните документи:
1.Пријавите за учество на јавниот повик до нивното комисиско отворање се чуваат во
архивата на претпријатието. Пријавата за учество на јавниот повикот треба да биде
заверена и потпишана од страна на одговорното лице на понудувачот, во затворен
плик, со ознака "НЕ ОТВАРАЈ" и со назнака "за објава на продажба на електрична
енергија".
2.Доказ за регистрација на правното лице од соодветниот регистар – регистрирани како
снабдувачи или како трговци на електрична енергија.
3.Да поседуваат договор со МЕПСО дека се регистрирани како балансно одговорна
страна ( БОС ) и дека поседуваат балансна одговорност.
4.Решение за упис во Централен регистар или тековна состојба.
5.Потврда за бонитет.
6.Уверение од Управа за јавни приходи за платени даноци и други јавни давачки
пропишани со закон.
7.Потврда дека не е отворена постапка за стечај.
8.Потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган.
9.Потврда од регистарот на казни за сторени кривични дела сторени од правните лица
дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапка за јавен повик.

10.Понудувачот се обврзува дека во целост ќе ги покрива трошоците за
балансирање на производителот на електрична енергија(продавачот) и дека ќе ги
толерира евентуалните одстапувања во најавите за планираното дневно
производствo на електрична енергија.
Документите за позиција 2,4,5,6,7,8 и 9 не треба да бидат постари од шест месеци.
Пријавите кои не се комплетирани со погоре наведените документи нема да
влезат во постапката на евалуација.
ПОЧЕТНА ЦЕНА
Минималната почетната цена изнесува: 2,6ден./кWh.
Во оваа цена е вкалкулиран процент од 1% за Фондот за води на Р.М.
Понудената цена треба да биде без ДДВ, а додека трошоците за балансирањето
ќе ги сноси понудувачот – купувачот.
РОКОВИ
Пријавите за учество на јавниот повик можат да се достават во рок од 7 дена, а
најкасно до 30.11.2017 година во писмена форма преку архивата на претпријатието на
улица “Булевар 1.мај“ бр.77-Битола.
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на 01.12.2017 год. во 9,00 часот,
во просториите на претпријатието.
ПОСТАПКА
1.Јавното отворање може да отпочне со најмалку една пристигната понуда.
2.Понудувачот кој понудил највисока цена се стекнува со статус на најповолен
понудувач.
3.Во случај на две исти понуди најповолна ќе биде порано пристигнатата и
регистрирана понуда.
4.Комисијата по отврањето на понудите изготвува записник.
5.Со најповолниот понудувач ќе се склучи договор.
НАЧИН НА ОГЛАСУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ ПОВИК
Продажбата на електричната енергија се врши со јавен повик и истиот ќе биде
објавен во дневните весници кои се издаваат на македонски јазик - Нова Македонија,
Вечер и еден дневен весник кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од
граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик во Општините,
Општините во градот Скопје и градот Скопје на чие подрачје се врши продажбата
предмет на објава – Лајм, и на официјалната веб страна на ЈП ,, Стрежево ,, - Битола –
www. strezevo.com.mk.
Лице за контакт:
Јован Адамовски
тел.070/207-504 или
adamjovan@yahoo.com

в.д.Директор
Методија Граматковси
дипл.ел.инж.

