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О Г Л А С И

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Врз основа на член 97 став 3) од Законот за елек-
тронските комуникации (“Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 
193/2015) и Одлуката за распишување на јавен тендер 
за избор на давател на универзална услуга, донесена од  
директорот на Агенцијата за електронски комуника-
ции,објавена во „Службен весник на Република Маке-
донија“ број 203/2016 од 10.11.2016 година, Агенцијата 
за електронски комуникации објавува

ЈАВЕН ТЕНДЕР БРОJ: 0201-2135/27

1. ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ТЕНДЕР
Предмет на  јавниот  тендер  е избор на даватели на 

универзална услуга за секоја од следните услуги опфа-
тени со универзалната услуга и тоа:

а) Поврзување на краен корисник на фиксна локаци-
ја со јавна комуникациска мрежа;

б) Обезбедување на целосен телефонски именик и 
целосна телефонска служба за информации;

в) Обезбедување на јавни телефонски говорници 
или други јавни пристапни точки за обезбедување на го-
ворни телефонски услуги.

2. БРОЈ НА ДАВАТЕЛИ НА УНИВЕРЗАЛНАТА 
УСЛУГА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ ПРЕД-
МЕТ НА ЈАВНИОТ ТЕНДЕР

2.1. Услуга за поврзување на фиксна локација со јав-
на комуникациска мрежа

Агенцијата за електронски комуникации објавува ја-
вен тендер за избор на еден давател на универзална ус-
луга што ќе обезбеди поврзување на краен корисник на 
фиксна локација со јавна комуникациска мрежа, врз ос-
нова на негово разумно барање, што треба да биде во 
можност да поддржи говор, факсимил и пренос на пода-
тоци со брзина од 2 Mb/s за дојдовна насока (downlink) 
што е доволна да се обезбеди ефикасен пристап на ин-
тернет,  како и обезбедување на соодветни услуги, тер-
минална опрема за пристап до услугата, пренос на пода-
тоци со брзина доволна да се обезбеди ефикасен прис-
тап на интернет за учениците со посебни образовни 
потреби во редовните и посебните основни и средни 
училишта, во согласност со законите за основното и 
средното образование во Република Македонија.

2.2. Обезбедување на целосен телефонски именик и 
целосна телефонска служба за информации

Агенцијата за електронски комуникации објавува ја-
вен тендер  за избор на еден или повеќе даватели на 
универзална услуга за обезбедување на целосен теле-
фонски именик за телефонските претплатници во Ре-
публика Македонија и целосна телефонска служба за 
информации. Целосната телефонска служба за инфор-
мации е должна да им обезбеди информации од целос-
ниот телефонски именик на сите крајни корисници во 
Република Македонија, вклучувајќи ги и корисниците 
на јавните телефонски говорници. 

2.3. Обезбедување на јавни телефонски говорници 
или други јавни пристапни точки за обезбедување на го-
ворни телефонски услуги 

Агенцијата за електронски комуникации објавува ја-
вен тендер за избор на еден давател на универзална ус-
луга за обезбедување на јавни телефонски говорници 
или други јавни пристапни точки за обезбедување на го-
ворни телефонски услуги со цел да се задоволат разум-
ните потреби на крајните корисници од аспект на геог-
рафската покриеност, бројот на телефонски говорници 
или други пристапни точки, со можност за пристапност 
на крајните корисници со инвалидитет и со соодветен 
квалитет на услугата. 

3. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ ТЕНДЕР 
И ДОКУМЕНТАЦИЈА ШТО ТРЕБА ДА ЈА ДОСТА-
ВАТ КАНДИДАТИТЕ

Право на учество на јавниот тендер за обезбедува-
ње на услугите  определени во точките а), б) и в) од точ-
ка 1 на јавениот тендер имаат сите домашни и странски 
правни лица, кои ќе ja подигнат  тендерската докумен-
тација и ќе поднесат понуда за учество во постапката 
за избор на давател на универзална услуга согласно ус-
ловите утврдени во тендерската документација. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ, ЗА ИЗБОР 
НА ДАВАТЕЛ НА УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА

4.1.Критериуми за оценување врз основа на кои ќе 
се изврши избор на давател на универзална услуга  за 
услугите определени под потточка а) од точка 1 на оваа 
објава

4.1.1. Подготвеност на кандидатот да ја обезбеди 
услугата ќе се оценува според рокот за кој давателот на 
универзална услуга треба да ја обезбеди брзината на 
пренос на податоци од 2 Mb/s во висина од 20 бодови.

Понудувачите за обезбедување на услугата добива-
ат бодови според следната формула:

К1=(1-Ai/12) * 20
каде што Ai е рокот (изразен во месеци) за кој пону-

дувачот се обврзува дека ќе ја обезбеди брзината на 
пренос од 2 Mb/s на понудувачот кој се оценува.

4.1.2. Оценка за висината на потребните средства 
за обезбедување на услугата, односно предвидениот из-
нос на надомест од компензацискиот фонд за универ-
зална услуга што кандидатот ќе го побара за обезбеду-
вање на услугата во висина од 80 бодови.

Понудувачот кој има најнизок проценет нето тро-
шок за обезбедување на услугата на која се однесува по-
нудата за вкупно времетраење на договорот добива -80 
бодови. Останатите понудувачи за обезбедување на ис-
тата услуга добиваат бодови според следната формула:

К2= (Amin / Ai) * 80, каде што
Amin е најнискиот понуден нето трошок на било 

кој од понудувачите;
Ai е понуден нето трошок на понудувачот кој се 

оценува.
4.2.Критериуми  за оценување врз основа на кои ќе 

се изврши избор на давател на универзална услуга  за 
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услугата  определена  во потточка б) од точка 1 на оваа 
објава 

4.2.1. Подготвеност на кандидатот да ја обезбеду-
ва универзалната услуга 

Понудувачот треба да има најмалку една референца 
за успешно обезбедување на ваков тип на услуга за дру-
га компанија или за сопствени потреби. Доколку нема 
ниту една референца понудата на понудувачот нема да 
биде разгледувана.

4.2.2. Оценка за висината на потребните средства 
за обезбедување на услугата,односно предвидениот из-
нос на надомест од компензацискиот фонд за универ-
зална услуга што кандидатот ќе го побара за обезбеду-
вање на услугата во висина од 100 бодови.

Понудувачот кој има најнизок проценет нето тро-
шок за обезбедување на услугата на која се однесува по-
нудата за вкупно времетраење на договорот добива 100 
бодови. Останатите понудувачи за обезбедување на ис-
тата услуга добиваат бодови според следната формула:

К3 = (Amin / Ai) * 100, каде што
Amin е најнискиот понуден нето трошок на било 

кој од понудувачите;
Ai е понуден нето трошок на понудувачот кој се 

оценува.
Доколку повеќе од еден понудувач не побаруваат 

средства од компензацискиот фонд и со тоа имаат ист 
број на бодови по оценувањето, ќе бидат избрани и по-
веќе од еден даватели на оваа услуга.

4.3.Критериуми за оценување врз основа на кои ќе 
се изврши избор на давател на универзална услуга  за 
услугите определени во потточка в) од точка 1 на оваа 
објава

4.3.1. Подготвеност на кандидатот да ја обезбеди 
услугата ќе се оценува според рокот за кој давателот на 
универзална услуга треба да ја обезбеди услугата во ви-
сина од 20 бодови.

Понудувачите за обезбедување на услугата добива-
ат бодови според следната формула:

К4=(1-Ai/12) * 20, каде што
Ai е рокот (изразен во месеци) за кој се обврзува де-

ка ќе ја обезбеди услугата на понудувачот кој се оце-
нува.

4.3.2. Оценка за висината на потребните средства 
за обезбедување на услугата, односно предвидениот из-
нос на надомест од компензацискиот фонд за универ-
зална услуга што кандидатот ќе го побара за обезбеду-
вање на услугата во висина од 80 бодови.

Понудувачот кој има најнизок проценет нето тро-
шок за обезбедување на услугата на која се однесува по-
нудата за вкупно времетраење на договорот добива 80 
бодови. Останатите понудувачи за обезбедување на ис-
тата услуга добиваат бодови според следната формула:

К5 = (Amin / Ai) * 80, каде што
Amin е најнискиот понуден нето трошок на било 

кој од понудувачите;
Ai е понуден нето трошок на понудувачот кој се 

оценува.

5. БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО 
ИСПОЛНУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ

Кандидатите треба со понудата да достават банкар-
ска гаранција за квалитетно исполнување на обврските 
од  договорот со избраните даватели на универзална ус-
луга во висина од 5% од понудениот износ на надомест 
од компензацискиот фонд за универзална услуга, посеб-
но за секоја од услугите опфатени со универзалната ус-
луга.

6. РОК И НАЧИН НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 

Рокот за доставување на понудите е 14 декември 
2016 година, 11:00 часот.

Понудата со придружните документи се доставува 
во еден примерок во оригинал во писмена форма на ма-
кедонски јазик или фотокопија заверена кај понудува-
чот и потпишана од одговорното лице на понудувачот 
или од лице овластено од него. Доколку понудата ја 
потпишува лице овластено од одговорното лице во при-
лог се доставува и овластување за негово потпишу-
вање, потпишано од одговорното лице. Сите страници 
на понудата и придружните документи треба да бидат 
парафирани од одговорното или овластеното лице. По-
нудата и придружните документи не треба да бидат по-
стари од шест месеци.

Понудата треба да се достави во затворен коверт во 
кој треба да се стават два затворени и запечатени ко-
верти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и 
носи ознака „ПОНУДА“, а другиот внатрешен коверт 
ја содржи документацијата и носи ознака „ДОКУМЕН-
ТАЦИЈА“. Предната страна на ковертот на горниот лев 
агол треба да носи ознака „НЕ ОТВОРАЈ“ и бројот на 
јавниот тендер. На ковертот не треба да стојат ознаки 
со кои може да се идентификува подносителот. Понуда-
та со придружните документи се доставува по пошта 
или во архивата на Агенцијата на следната адреса:

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКА-
ЦИИ

(Комисија за спроведување на јавен тендер за избор 
на даватели на универзална услуга)

Кеј Димитар Влахов број 21, Скопје
Република Македонија

7. МЕСТО И ВРЕМЕ  КОГА ЗАИНТЕРЕСИРАНИ-
ТЕ СТРАНИ МОЖАТ ДА ДОБИЈАТ ТЕНДЕРСКА ДО-
КУМЕНТАЦИЈА, ЦЕНА НА ТЕНДЕРСКАТА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА, НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ И ЛИЦА 
ЗА КОНТАКТ

Заинтересираните страни можат да ја добијат тен-
дерската документација по уплата на износ од 15 (пет-
наесет) евра во денарска противвредност по средниот 
курс на Народна банка на Република Македонија на де-
нот на уплатата на следната сметка на Агенцијата за 
електронски комуникации: 210-0600528401-42, депо-
нент НЛБ Банка, цел на дознаката: за Тендерска доку-
ментација за јавен тендер за избор на давател на уни-
верзална услуга. Тендерската документација ќе може 
да се подигне од архивата на Агенцијата за електрон-
ски комуникации секој работен ден од 08:30 до 16:30 
часот.

Лица за контакт од кои заинтересираните страни мо-
жат да побараат дополнителни информации се:

- Дафина Пауновска (за правни прашања) dafina. 
paunovska@aec.mk 

- Синиша Апостолоски (за технички прашања) 
sinisa.apostoloski@aec.mk 

Сите прашања и одговори во врска со Тендерската 
документација, ќе бидат објавувани анонимно и на веб 
страната на Агенцијата за електронски комуникации, 
со адреса www.aec.mk .

8. АДРЕСА, МЕСТО, ДАТУМ И ВРЕМЕ НА ЈАВ-
НОТО  ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Јавното отворање на понудите ќе се изврши во прос-
ториите на Агенцијата за електронски комуникации е 
14 декември 2016 година, 12:00 часот.

Претставниците на понудувачите кои ќе присуству-
ваат на јавното отварање на понудите, треба да и преда-
дат на Комисијата за спроведување на јавен тендер 
писмено овластување од понудувачот за учество на јав-
ното отворање.

9. РОК ВО КОЈ КАНДИДАТИТЕ ЌЕ БИДАТ ИЗ-
ВЕСТЕНИ ЗА ДОНЕСЕНАТА ОДЛУКА

Кандидатите ќе бидат известени за донесената одлу-
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ка за избор на даватели на универзална услуга во рок 
од пет дена од денот на нејзиното донесување.

10. РОК ВО КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ ДОГОВОР СО 
ИЗБРАНИТЕ ДАВАТЕЛИ НА УНИВЕРЗАЛНА УСЛУ-
ГА 

Агенцијата склучува договор со определените дава-
тели на универзална услуга во рок од 10 дена, сметано 
од денот на донесување на одлуката за избор.

11. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ
Агенцијата за електронски комуникации со избрани-

те даватели на универзалната услуга, по спроведената 
постапка на јавен тендер ќе склучи договор за обезбеду-
вање на универзалната услуга за период од пет години.

                                                            Директор,
Сашо Димитријоски,с.р.


