З А П И С Н И К
од единаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации
Единаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации,
свикан од претседателот на Комисијата се одржа на 28.09.2018 година, со почеток во
16:45 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации.
На состанокот присуствуваа
1. Гордана Клинчарова, претседател
2. Петар Есмеров, член
3. Горан Велинов, член
4. Дешира Имери , член
5. Бојана Гошева Стефановска - советник на Директорот за правни работи - во
својство на записничар,
На состанокот се работеше по предложениот дневен ред:
1. Усвојување на

дневниот ред за единаесетиот состанок за 2018 година на

Комисијата на АЕК. Дневниот ред за единаесетиот состанок за 2018 година на
Комисијата на АЕК беше едногласно усвоен.
2. Усвојување на записникот од десеттиот состанок на Комисијата на АЕК.
Записникот од десеттиот состанок на Комисијата беше едногласно усвоен.
3. Барање согласност за јавна набавка на Адаптивна надградба на системот за
мерење на параметри за квалитет на интернет пристап во фиксна мрежа.
Комисијата побара објаснување за оваа точка од стручните служби, по што
беше повикано одговорното лице кое објасни дека, Агенцијата за електронски
комуникации има потреба од ваква јавна набавка, бидејки со Договор за јавна
набавка бр.0507-2091/24 од 13.11.2017 година склучен

помеѓу Агенцијата за

електронски комуникации и АМЦ ДОО Скопје е набавен Систем за мерење на
параметри за квалитет на широкопојасен пристап на интернет во фиксна мрежа за
потребите на Секторот за телекомуникации со финансиска вредност од 4.998.600
денари без ДДВ, од која 3.311.998 денари без ДДВ се однесуваат на вредноста на
софтверот , а остаточната вредност во износ од 1.686.602 денари се однесуваат за
36 месечно одржување на системот.
Систем за мерење на параметри за квалитет на широкопојасен пристап на
интернет во фиксна мрежа е во гарантен период и во период на одржување, во

наведените периоди ексклузивно право за адаптивна надградба на системот може
да изврши само одреден економски оператор АМЦ ДОО Скопје ( Потврда од
Стопанска Комора на Република Македонија бр.21-180/2 од 05.02.2018).
По ова комисијата даде согласнот за оваа точка.
4. Барање согласност за јавна набавка на Адаптивно одржување на системот за
управување на радиофреквенцискиот спектар.
Комисијата побара објаснување и за оваа точка од стручните служби, по што
беше повикано одговорното лице кое објасни дека, целта на оваа набавка е Во
согласност со годишниот план за јавни набавки, и презентираше хронологија за
набавката на системот за управување со радиофреквенцискиот спектар (СМС), при
што беа објаснети потребите од превентивното одржување на СМС, за кое има
склучен договор за јавна набавка на одржување на системот за управување
(планирање) со радиофреквенцискиот спектар во времетраење од 36 месеци и
Адаптивното одржување на СМС, кое претставува измени и надградби во
софтверското решение кои не се грешки во неговата работа, а се изведуваат на
барање на договорниот орган.
Системот за управување со радиофреквенции претставува затворен
софтверски систем за кој Агенцијата поседува различен број лиценци за користење
на различни софтверски модули, при што изворниот код на софтверот не е купен
ниту може да се купи. Бидејќи ЛС телком АГ е сопственик на изворниот код, тие се и
единствените кои можат да вршат одржување и надградба на целиот систем. ЛС
телком АГ постојано го развива и надоградува СМС на кој начин на корисниците
меѓу кои и АЕК, им обезбедува стабилен, функционален и технички надграден
систем за секојдневна употреба.
Бидејќи не постои можност да се склучи договор за долготраен период со кој
би се набавувале нови верзии на софтверите, предлагаме набавката за адаптивно
одржување да биде еднократна при што ќе се набават најновите верзии за секој
модул на софтверот.
По ова комисијата даде согласнот за оваа точка.
5. Разно.
Под точката разно беше разгледано барањето од службата за логистика за
продолжување

на

рок

за

изведба

на

објектот

-

Антенски

контрола и мониторинг на радиофрекфенции на територија на РМ.

систем

за

Комисијата побара објаснување и за оваа точка од стручните служби, по што
беше повикано одговорното лице кое објасни дека, ГД Гранит достави Барање за
продолжување на рокот на изведба на Антенски систем за контрола и мониторинг
на радиофрекфенции на територија на РМ, бр.10-1744 од 27.09.2018, Наш бр. 1703701/41 од 27.09.2018, а кое барање е доставено врз основа на допис од ГД Гранит,
бр. 1703-701/2 од 15.02.2018 год. за промена во динамиката на работите и
влијанието врз крајниот рок на завршување на градбата и

допис за ажуриран

динамички план доставен до надзорен орган за одобрение и одобрен ажуриран
динамички план од надзорен орган, Геинг, Krebs und Kiefer, бр. 1703-701/36 од
29.08.2018 год. За продолжување на рокот е побарана согласност, според која ќе
се изготви Анекс на Основниот договор за продолжување на рокот, согласно новата
динамика која е предвидена заклучно со 30.12.2020 год.
Покрај доставените дописи, Комисијата побара од стручните служби да
обезбедат одобрување од страна на Надзорот, во кое прецизно ќе бидат
дефинирани роковите и деновите за продолжување на изградбата на Антенски
систем за контрола и мониторинг на радиофрекфенции на територија на РМ, со
ажуриран динамички план
Состанокот заврши на 28.09..2018 во 19:30 часот.
Гордана Клинчарова, претседател___________
Петар Есмеров, член______________________
Горан Велинов , член____________________
Дешира Имери, член_____________________

