„Службен весник на РМ“ бр. 84 од 04.07.2007 година

Врз основа на член 14 точка а), а во врска со член 62 став 2 од Законот за електронските
комуникации (˝Службен весник на Република Македонија˝ бр. 13/2005, 14/2007 и 55/2007)
и во согласност со Одлуката за распишување на јавен тендер за доделување на одобренија
за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 3,4-3,6 GHz, за фиксен
безжичен пристап (˝Службен весник на Република Македонија˝ бр. 49/2007 и 63/2007),
како и Одлуката за избор на најповолни понудувачи за доделување на одобренија за
користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 3,4-3,6 GHz, за фиксен
безжичен пристап, бр. 11-55/1 од 28.06.2007 година, Комисијата, како орган на Агенцијата
за електронски комуникации на состанокот одржан на ден 28.06.2007 година донесе
ОДЛУКА ЗА ПОВТОРУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР БР. 02-1771/1 ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ
ОД РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИОТ ОПСЕГ 3,4-3,6 GHZ, ЗА ФИКСЕН БЕЗЖИЧЕН
ПРИСТАП ЗА ШЕСТ РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Се повторува Јавниот тендер бр. 02-1771/1 за доделување на одобренија за користење
на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 3,4-3,6 GHz, за фиксен безжичен
пристап (Fixed, Wireless Access – FWA), за шест региони во Република Македонија.
Член 2
Предмет на јавниот тендер е доделување на по три одобренија за користење на
радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 3,4-3,6 GHz, за фиксен безжичен
пристап за секој од шестте региони во Република Македонија определени во член 3 од
оваа одлука, односно од следните радиофреквенциски опсези:
2 x 14 MHz: C (3445-3459 MHz) и C’ (3545-3559 MHz) и
2 x 14 MHz: D (3462,5-3476,5 MHz) i D’ (3562,5-3576,5 MHz)
2 x 14 MHz: E (3480-3494 MHz) i E’ (3580-3594 MHz)
Член 3
Одобренијата за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука ќе се
доделуваат за шест региони во Република Македонија во кои се опфатени населените
места и териториите на општините и тоа:
- Регион 1: (град Скопје, Илинден, Петровец, Зелениково, Студеничани, Сопиште,
Чучер Сандево и Арачиново);
- Регион 2: (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Лозово, Македонска
Каменица, Пехчево, Пробиштип, Свети Николе, Чешиново-Облешево, Штип, Кратово,
Крива Паланка, Куманово, Липково, Ранковце и Старо Нагоричане);
- Регион 3: (Велес, Чашка, Градско, Росоман, Кавадарци, Неготино, Демир Капија,
Струмица, Радовиш, Конче, Василево, Босилево, Ново Село, Гевгелија, Валандово,
Богданци и Дојран);
- Регион 4: (Битола, Прилеп, Демир Хисар, Крушево, Долнени, Кривогаштани, Могила,
Новаци и Ресен);
- Регион 5: (Охрид, Струга, Дебарца, Вевчани, Кичево, М. Брод, Другово, Зајас,
Осломеј, Вранештица, Пласница, Дебар и Центар Жупа);
- Регион 6: (Тетово, Гостивар, Теарце, Јегуновце, Желино, Брвеница, Боговиње,
Врапчиште, Маврово и Ростуше).
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Член 4
Право на учество на јавниот тендер за доделување на одобрение за користење на
радиофреквенции од член 2 на оваа одлука имаат сите домашни и странски правни и
физички лица кои ќе ја подигнат тендерската документација од член 12 на оваа одлука и
кои согласно Законот за електронските комуникации поседуваат или употребуваат јавни
електронски комуникациски мрежи и обезбедуваат јавни електронски комуникациски
услуги или имаат намера да градат или употребуваат јавни електронски комуникациски
мрежи за обезбедување на јавни електронски комуникациски услуги.
Член 5
Одобренијата за користење на радиофреквенции што се предмет на овој тендер се
издаваат за време од 10 години со право на продолжување на важноста на одобрението на
начин и постапка утврдена во Законот за електронските комуникации.
Член 6
Критериуми за избор на најповолен понудувач за добивање на одобрение за користење
на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука се:
- Висината на еднократниот надоместок за добивање на одобрение за користење на
радиофреквенции (ќе се вреднува со 20 поени)
- План на изградба на мрежата со временски рокови за реализација (ќе се вреднува со
80 поени).
Член 7
Понудувачите треба да дадат писмена изјава дека ќе започнат со работа во рок од 6
месеци од денот на добивањето на одобрението за користење на радиофреквенции, дека
по една година ќе обезбедат најмалку 20% покриеност, по две години 40% покриеност, по
три години 60% покриеност, а по четири години 80% покриеност од вкупното население
во регионот на кој се однесува понудата и дека на крајот на првата година ќе понудат
услуги во 50% од вкупниот број на општини во регионот на кој се однесува понудата.
Член 8
(1) Најнискиот почетен износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како
еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од
член 2 на оваа одлука по пооделни региони изнесува:
- Регион 1:............................................... 50.000 евра;
- Регион 2:…………............................... 15.000 евра;
- Регион 3:…………............................... 15.000 евра;
- Регион 4:…………............................... 10.000 евра;
- Регион 5:…………................................ 10.000 евра;
- Регион 6:…………................................ 15.000 евра.
(2) Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во износ од 10% од висината
на понудениот износ на еднократниот надоместок за добивање на одобрение за користење
на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука.
Член 9
Понудувачот има право да поднесе по една понуда за доделување на одобрение за
користење на радиофреквенции во секој од регионите определени во член 3 од оваа
одлука.
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Член 10
(1) Рокот за доставување на понудите е 48 дена од денот на објавување на јавниот
тендер во ˝Службен весник на Република Македонија˝.
(2) Понудата и придружната документација треба да се достават во еден оригинален
примерок во писмена форма на македонски јазик, а техничките термини можат да бидат
на англиски јазик, потпишани и заверени од одговорното лице на понудувачот.
(3) Понудата треба да се достави во затворен коверт во кој треба да се стават два затворени и
запечатени коверти. Едниот, внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака ˝ПОНУДА˝, а
другиот, внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака ˝ДОКУМЕНТАЦИЈА˝.
(4) На предната страна на ковертот на горниот лев агол треба да биде испечатен текст
˝НЕ ОТВОРАЈ˝ и бројот кој се однесува на тендерот, а во средината на ковертот адреса на
која треба да се достави понудата.
Член 11
(1) Јавното отворање на понудите ќе се изврши во просториите на Агенцијата за
електронски комуникации на 20.08.2007 година, во 11:00 часот.
(2) Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на
понудите, треба да и предадат на Комисијата за спроведување на јавниот тендер писмено
овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.
Член 12
Заинтересираните страни можат да ја подигнат тендерската документација во архивата
на Агенцијата за електронски комуникации секој работен ден од 8,30 до 16,30 часот,
почнувајќи од 10.07.2007 година по уплата на износ од 500 (петстотини) евра во денарска
противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на една од
следните сметки на Агенцијата за електронски комуникации:
Агенција за електронски комуникации
Жиро сметка: 300000002366739
Депонент банка: Комерцијална банка АД Скопје
Даночен број: МК4030005556148
Агенција за електронски комуникации
Жиро сметка: 210060052840142
Депонент банка: Тутунска банка АД Скопје
Даночен број: МК4030005556148
Член 13
(1) Лица за контакт од кои заинтересираните страни можат да добијат дополнителни
информации исклучиво во писмена форма преку електронска пошта, се лицата вработени во
Агенцијата за електронски комуникации:
Лилјана Денковска (за правни прашања) и
Миле Вељанов (за технички прашања)
е-маил: fwatender@aec.mk
(2) Сите прашања и одговори во врска со јавниот тендер, ќе бидат објавувани анонимно
на веб страната на Агенцијата за електронски комуникации, со адреса www.aec.mk.
Член 14
Потребната придружна документација ќе биде поблиску специфицирана во тендерската
документација.
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Член 15
Понудувачите ќе бидат известени за донесената одлука по јавниот тендер во рок од 7
дена од нејзиното донесување.
Член 16
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ˝Службен весник на
Република Македонија˝.
Бр. 11-59/1
28 јуни 2007 година
Скопје

Агенција за електронски комуникации
Комисија
Претседател,
Софче Јовановска, с.р.
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