РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЈАВЕН ПОВИК
ЗА ИЗБОР НА НОСИТЕЛ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РЕГУЛИРАН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА
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Скопје, Октомври 2012 година

ИНСТРУКЦИИ ЗА БАРАТЕЛИТЕ
1.Надлежен орган за издавање на лиценцата
Давател на лиценцата е Регулаторната комисија за енергетика на
Република Македонија, со адреса на Ул. Димитрие Чуповски бр.2/4, 1000
Скопје, телефон за контакт 02 3233580, факс 023233586, електронска
адреса erc@erc.org.mk
2. Предмет на јавниот повик
Предмет на јавниот повик е избор на носител на лиценца за регулиран
производител на топлинска енергија на дел од подрачјето од град
Скопје.
Предметот на јавниот повик е неделив.
3. Енергетски и технички карактеристики на објектите, постројките и
инсталациите за производство на топлинска енергија
За обезбедување на јавна услуга регулиран производител на топлинска
енергија барателите треба да поседуваат опрема за производство на
топлинска енергија и тоа:
- Котелски постројки со вкупна моќност не помала од две третини од
вкупниот конзум од 505.344 kW на корисници на топлинска
енергија,
- Горилници кои се адаптирани за користење на природен гас и
мазут,
- Циркулациони пумпи со соодветна моќност,
- Вентилатори,
- Опрема за хемиска подготовка на вода,
- Уреди за обезбедување на еколошки стандарди,
- Оџаци со соодветен дијаметар и висина,
- Резервоари за мазут и
- Мерни уреди за мерење на параметрите од технолошкиот процес
(притисок, температура и проток на вода)
4. Начин на докажување на способноста на барателот
За да учествуваат во постапката за избор на носител на лиценца за
регулиран производител на топлинска енергија, барателите се должни:
1) да поседуваaт, или да имаат право на користење на капацитети
што се наменети за производство на топлинска енергија, не помали
од две третини од вкупната инсталирана моќност на приклучените
потрошувачи во годината која и претходи на годината во која се
објавува јавниот повик за времетраење на лиценцата;
2) да имаат способност да го одржува пропишаниот температурен
режим на своите постројки за производство на топлинска енергија и
потребниот притисок на топлоносителот утврден со мрежните
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правила за дистрибуција на топлинска енергија;
3) да приложат докази за финансиска способност за набавка на
потребното гориво за производство на топлинска енергија и
4) да имаат организациона структура и стручни лица кои ќе
овозможат сигурно, безбедно и непрекинато производство на
топлинска енергија со пропишан квалитет.
За докажување на способноста за добивање на лиценца, барателот е
должен да ја достави документацијата од член 16 и Прилог 1, табела 21
од Правилникот за лиценци за вршење на енергетска дејност („Службен
весник на Република Македонија„ бр. 143/11).
Документите не смеат да бидат постари од 6 месеци, а се доставуваат
во оригинал или копија заверена од барателот. Ако давателот на
лиценцата се сомнева во документите за утврдување на способноста на
барателот, тој го задржува правото да побара информации директно од
надлежните органи кои ги издале документите.
5. Критериуми за доделување на лиценцата
Елементи
Поени
да поседува, или да има право на користење на капацитети што се наменети
за производство на топлинска енергија, не помали од две третини од вкупната
30
инсталирана моќност на приклучените потрошувачи во годината која и
претходи на годината во која се објавува јавниот повик, за времетраење на
лиценцата
да приложи докази за финансиска способност за набавка на потребното
гориво за производство на топлинска енергија
30
да има способност да го одржува пропишаниот температурен режим на
своите постројки за производство на топлинска енергија и потребниот
20
притисок на топлоносителот утврден со мрежните правила за дистрибуција на
топлинска енергија
да има организациона структура и стручни лица кои ќе овозможат сигурно,
безбедно и непрекинато производство на топлинска енергија со пропишан
20
квалитет
6. Изготвување и поднесување на барањето за добивање на
лиценца
6.1. Начин на изготвување на барањето
Барањето се изготвува во согласност со член 14 од Правилникот, како и
на начин и под услови предвидени со оваа тендерската документација,
со користење на оригиналните обрасци дадени во прилог.
Барањето се пишува со неизбришливо мастило/или се пополнува
електронски и се потпишува од страна на одговорното лице на
барателот.
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Сите страници на барањето, освен за неизменетата печатена
литература, ги парафира лицето кое ја потпишува понудата. Секое
пишување меѓу редовите, бришење или пишување врз претходен текст
важи само доколку е парафирано од лицето кое ја потпишува понудата.

6.2. Елементи на барањето
Барањето треба да е составено од следниве елементи и според
следниов редослед:
- Образец за барање за издавање на лиценца за вршење на
енергетска дејност кој е составен дел од Правилникот;
- Изјава за веродостојноста на поднесените податоци и
документација од страна на одговорните лица во претпријатието
која е составен дел на Правилникот;
Доколку кон барањата не бидат доставени прилозите од алинеја 2 и 3,
барањето ќе се отфрли како неприфатливо.
6.3. Јазик на барањето
Барањето, како и целата кореспонденција и документи поврзани со
барањето кои се разменуваат со барателот, се пишуваат на македонски
јазик со користење на неговото кирилично писмо. Придружните
документи и печатената литература кои се дел од барањето може да
бидат на друг јазик, под услов да се придружени со точен превод на
македонски јазик.
6.4. Период на важност на барањето
Периодот на важност на барањето ќе изнесува 90 дена од денот на
доставувањето на барањето за чие времетраење барањето во сите
негови елементи е обврзувачко за барателот. Барањата кои содржат
покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската
документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.
6.5. Запечатување на барањето
Барателот го приложува оригиналниот примерок во запечатен
внатрешен плик кој го содржи називот на барателот со целосна и точна
адреса.
Внатрешниот плик се приложува во запечатен надворешен плик кој:
- е адресиран со точна адреса на давателот на лиценцата;
- го содржи бројот на јавниот повик; и
- во горниот лев агол стои ознака „Не отварај”.
Доколку сите плика не се запечатени и обележани како што се бара,
давателот на лиценцата не презема одговорност за затурање или
предвремено отворање на барањето.
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6.6. Принцип на едно барање
Едно правно лице не може да поднесе две барања за истиот јавен повик.
Во спротивно сите барања во кои се јавува тоа правно лице се
отфрлаат.
7. Краен рок и место за поднесување на барањето
7.1. Краен рок за поднесување на барањето е 13.10.2012 година, до 12
часот во архивата на Регулаторната комисија за енергетика.
7.2. Барањата се поднесуваат на следнава адреса: Ул. Димитрие
Чуповски бр. 2/4, 1000 Скопје.
8. Известување на барателите
Сите баратели кои учествувале во постапката за доделување на
лиценца ќе бидат писмено известени за изборот на носители на лиценца
во рок од три дена од денот на донесување на одлуката за доделување
на лиценца, а во прилог на известувањето давателот на лиценцата ќе
достави и примерок од одлуката со образложение.
9. Правна заштита
Против одлуката за избор на носител на лиценца, незадоволните
баратели имаат право на жалба до Комисијата за решавање на жалби во
областа на енергетиката.
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