ЈАВЕН ПОВИК
За избор на понудувач кој ќе врши набавка на електрична
енергија за ден однапред (Day ahead) за покривање на загубите
во електродистрибутивната мрежа

ЈП 01/2019

Скопје, јули - 2019 година

Врз основа на Правилата за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во
дистрибутивната мрежа, објавени на официјалната интернет страница на Електродистрибуција ДООЕЛ
Скопје, како оператор на електродистрибутивниот систем и одобрени од страна на РКЕ со Решение бр.
02-1927/1 од 03.10.2018 година, Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, Друштво за дистрибуција на
електрична енергија објавува

ЈАВЕН

ПОВИК

за избор на понудувач кој ќе врши набавка на електрична енергија за ден
однапред (Day ahead) за покривање на загубите во електродистрибутивната
мрежа

1. Предмет на Јавниот повик
Се објавува Јавен повик со кој Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, Друштво за дистрибуција на
електрична енергија (во понатамошниот текст: Електродистрибуција или ОДС) ги поканува сите
заинтересирани правни лица да покажат интерес за доставување на понуди за набавка на електрична
енергија за ден однапред (Day ahead) за покривање на загубите во електродистрибутивната мрежа.
2. Право на учество на Јавниот повик
Право на покажување на интерес за доставување на понуди имаат сите квалификувани
понудувачи кои имаат склучено Рамковен Договор со Електродистрибуција за набавка на електрична
енергија за покривање на загубите во дистрибутивната мрежа, и кои поседуваат соодветна лиценца
издадена од страна на РКЕ како и EIC код издаден од страна на АД МЕПСО.
3. Опис на процесот за набавка на електрична енергија
ОДС ќе набавува електрична енергија за ден однапред (Day ahead) за покривање на загубите во
електродистрибутивната мрежа на транспарентен, конкурентен и недискриминатроен процес. Овој
процес е структуриран на следниот начин:
а)

Покажување на интерес за учество во процесот на доставување на понуди

Сите заинтересирани Понудувачи кои сакаат да покажат интерес за учество во процесот на
доставување на понуди до ОДС за набавка на електрична енергија треба да ги достават сите
потребни документи согласно со овој Јавен повик наведени во точка 4.
Покажувањето на интерес за учество во процесот на доставување на понуди за набавка
на електрична енергија за покривање на загубите на електрична енергија во дистрибутивната мрежа,
треба да биде со доставување на документите на адреса: Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје Друштво
за дистрибуција на електрична енергија, ул. 11 Октомври бр. 9, 1000 Скопје, во архивата на
Електродистрибуција во затворен плик со назнака – Пријава за Покажување на интерес за учество во
процесот на доставување на понуди за набавка на електрична енергија за ден однапред за
покривање на загубите во електродистрибутивната мрежа – НЕ ОТВАРАЈ најдоцна до 23.08.2019
година.
б)

Оценување на понудувачите кои покажале интерес за учество во процесот на
доставување на понуди

По достава на документите од страна на Понудувачите кои се наведени во точка 4 од овој Јавен
повик, овластени лица од ОДС вршат проверка на пристигнатите документи.
Овластените лица од ОДС го информираат Понудувачот за комплетноста на документацијата и
доколку истата е целосна го покануваат да поднесе понуда за склучување на ИД за набавка на
електрична енергија за ден однапред (Day ahead)

Доколку доставената документација од страна на Понудувачот не е важечка, комплетна и
целосна, истиот ќе биде информиран за недостатоците и на истиот ќе му биде даден рок од три
работни дена за комплетирање на документацијата.
в)

Известување за комплетност на документацијата

Сите Понудувачите кои покажале интерес за учество во процесот на доставување на понуди и
кои имаат комплетна документација ќе добијат известување од страна на ОДС за комплетноста на
документацијата, а со тоа се стекнуваат со право да учествуваат во понатамошната постапка за
доставување на понуди за надомест за тргување за набавка на електрична енергија за ден однапред
(Day ahead) за покривање на загубите во електродистрибутивната мрежа.
г)

Барање за Доставување на Надомест за Тргување

Како составен дел на овој јавен повик ќе биде Барање за Доставување на Надомест за Тргување
(БДНТ) кое од страна на ОДС ќе биде испратено до сите Понудувачи кои имале комплетна
документација.
Во БДНТ ќе бидат дефинирани времето и начинот на доставување на понудите како и сите
останати услови.
д)

Доставување на понуди за склучување на ИД

Доставувањето на понуди ќе биде спроведено преку електронска (софтверска) апликација /
web платформа (Електронска Аукција) , https://trading.energy-marketplace.com , со негативно наддавање
на цени за најнизок надоместок за тргување (Trading Fee) на електрична енергија, согласно насоките
дефинирани во БДНТ како и овој Јавен.
Доставувањето на понуда подразбира прифаќање на сите услови наведени во овој Јавен Повик.
За понудувачот да има право да поднесе понуда за БДНТ на електронска (софтверска)
апликација / web платформа потребно е претходно во согласност со барањата од БДНТ да ги достави
следните документи во архивата на Електродистрибуција:
−

Гаранција на понудата согласно БДНТ или доказ за уплатен Депозит за понудата,

−

Изјава за прифаќање на условите и обврските од БДНТ (Прилог 1)

Документите треба да се достават пред почетокот на наддавањето согласно насоките од БДНТ,
е)

Рангирање и Избор на најповолен Понудувач

Рангирањето на најповолен понудувач го вршат овластени лица од ОДС преку евалуација на
понудите доставени на електронската (софтверска) апликација / web платформа, по пат на “Листа на
мериторно подредување”, почнувајќи со најнискиот надоместок за тргување (Trading Fee)
и
завршувајќи со највисокиот надоместок за тргување (Trading Fee). Изборот на најповолен Понудувач го
вршат Управителите на ОДС, земајќи го во предвид рангирањето на најповолните понудувачи со
најнизок надоместок за тргување.
ж)

Објавување на резултатите и известување

Објавувањето на резултатите од процесот за набавка на електрична енергија за потребите на
ОДС се врши со испраќање на известување преку електронска пошта до сите Понудувачи кои земале
учество во процесот на набавка на електрична енергија и кои имале валидна и комплетна понуда
согласно инструкциите и правилата дефинирани во овој Јавен Повик и БДНТ.
з)

Потпишување на Индивидуален договор

Пред истекот на важноста на понудата дефинирана во Барањето за доставување на надомест
за тргување и по изборот на најповолен понудувач , ОДС ќе го покани избраниот Понудувач да склучи

ИД во рок дефиниран во БДНТ. Во ИД ќе бидат дефинирани правата и обврските помеѓу ОДС и
Понудувачот.
4. Документација за покажување на интерес за учество во процесот на доставување
на понуди
Покажувањето на интерес од страна на заинтересираните квалификувани Понудувачи треба да
ги содржат следните документи:
-

Архивски број на Рамковниот договор кој го имаат склучено со Електродистрибуција.

-

За заинтересираните трговци и снабдувачи со електрична енергија:
Изјава дека во последните 2 години Понудувачот има учествувано на аукциите на
МЕПСО за прекуграничните капацитети и има закупено најмалку 5 пати (склучен договор)
прекугранични капацитети од минимум 5 MW за било која од границите на соседните Електро
Преносни Систем Оператори со МЕПСО како ОЕПС, за било кој период (месечна, годишна,
неделна). Во изјавата да бидат наведени закупените капацитети по период, количини и
граница.

-

За заинтересираните производители на електрична енергија:
Изјава дека Понудувачот има инсталиран производствен капацитет од минимум 50 MW
и во претходната година имал вкупно производство на електрична енергија од минимум 50
GWh/годишно

-

Извештај за биланс на состојба и биланс на успех за последните 3 години издаден од страна на
Централен регистар.

-

овластување потпишано од одговорното лице на понудувачот за овластените лица за учество
на електронската Аукција со листа на нивните е-mail адреси кои се регистрирани на веб
аукциската платформа, односно на кои им се доделени лозинки за најавување на
https://trading.energy-marketplace.com преку кои ќе можат да даваат понуди преку
електронската веб платформа.

Заинтерисираните Понудувачи кои немаат склучено рамковен договор со ОДС можат да
пoстапат согласно со насоките кои се опишани
во
Јавен Повик 02/2018 објавен на
https://www.elektrodistribucija.mk/Grid/Energy-procurement.aspx и да склучат Рамковен договор.
5. Останати одредби
Сите трошоци настанати за Понудувачот во подготвувањето и испраќањето на документите во
врска со овој Јавен повик паѓаат на товар на Понудувачот.
ОДС ќе ги земе предвид само комплетните документи согласно Точка 4 од овој Јавен повик.
Сите прашања во врска со овој Јавен повик треба да бидат проследени во писмена форма на
следната електронска пошта : blagica.popovska@evn.mk или ljuben.ilioski@evn.mk
6. Обезбедување на понудата со Банкарска гаранција или Депозит
Со цел понудите да бидат разгледувани како важечки, секој Понудувач мора да приложи
оригинал Банкарска Гаранција за понудата согласно БДНТ во износ од 10 000 ЕУР, или да приложи
доказ за депониран депозит во износ од 10 000 ЕУР во денарска противвредност на денот на уплатата
на следната сметка на Електродистрибуција:
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Трансакциска сметка: 200003105888388
Депонент Банка: Стопанска Банка АД Скопје

Гаранцијата за понудата или депозитот ќе бидат важечки до 01 ноември 2019. Гаранцијата за
понуда или депозитот ќе им биде вратена на сите Понудувачи кои строго ќе се придржуваат до
упатствата на овој Јавен Повик и БДНТ.
Доставената Гаранција за понудата или уплатениот депозит ќе биде активирана т.е. задржан во
следните случаи:
а)

Понудувачот кој е избран не склучи Индивидуален Договор со ОДС,

б)

Понудувачот кој е избран не обезбеди Банкарска гаранција за навремено и квалитетно
извршување согласно БДНТ или не уплати депозит за ИД согласно БДНТ,

в)

Понудувачот ја повлече понудата пред истекот на рокот на важност на понудата.
7. Фактурирање

Фактурирањето на набавката на електрична енергија ден однапред, ќе се врши месечно, со
издавање на фактура за вкупната количина која е набавена/продадена на дневно ниво за соодветниот
месец.
8. Издавање на Гаранција од страна ОДС
По потпишување на ИД со избраниот понудувач за набавка на електрична енергија ден
однапред, согласно дефинираните услови во Јавниот повик, ОДС ќе обезбеди банкарска или
компаниска гаранција за навремено плаќање на обврските издадена до избраниот понудувач, во износ
дефиниран во БДНТ..
9. Обезбедување на Банкарска гаранција / депозит за навремено и квалитетно
извршување од страна на Избраниот понудувач
Најдоцна за 5 (пет) работни дена по склучување на ИД избраниот Понудувач треба да достави во полза
на ОДС, оригинал Банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување или да уплати депозит
согласно условите дефинирани во БДНТ и ИД.

Прилози кон Јавен Повик бр.01/2019
-

Барање за Доставување на Надомест за Тргување (БДНТ)

