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Одговори на поставени прашања во врска со тендерската документација по Јавен 

тендер 0201-626/17 од 07.10.2021 година 

 

 

До Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) пристигнаа следниве прашања во врска 

со Јавниот тендер 0201-626/17 од 07.10.2021 година. Во согласност со точка 12.3 од Тендерската 

документација, АЕК ги дава следниве одговори: 

1. Дали прилозите кои треба да се пополнат (Прилози А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7) може да се 
пречукаат електронски со цел да се обезбеди доволно место за вметнување на бараните 
информации, или мора исклучиво да се пополни образецот од тендерската 
документација? Во случај да мора да се пополни образецот од тендерската 
документација, дали истиот треба да биде пополнет на рака или со машина за пишување? 

АЕК: Прилозите може да се пречукаат електронски. Може и да се пополни образецот од 
тендерската документација и ќе биде прифатен пополнет на рака или со машина за 
пишување. 

2. Дали прилозите од точка 10.1 ДОКУМЕНТАЦИЈА треба да бидат потпишани и 
парафирани од одговорното лице два пати согласно точка 10.4 од Тендерската 
документација? 

АЕК: Сите прилози треба да бидат потпишани и парафирани како што е наведено во 
точка 10.4 од тендерската документација. 

3. Дали за услугата под б) од точка 2, бројот на референци ќе игра улога во назначувањето 
на давателот на услуга? Ако да, како ќе се вреднуваат? 
АЕК: Бројот на референци за услугата под точка 2 б) не е критериум за назначување на 
давател на предметната услуга и нема дополнително да се вреднува. 

4. Дали документот изгенериран електронски од надлежна институција (Централен 
регистар) ќе се смета за оригинал или копија која треба да се завери нотарски? 

АЕК: Изгенериран електронски документ од надлежна институција е валиден и истиот 
треба да биде парафиран од одговорното лице на понудувачот како што е наведено во 
точка 6.2 од тендерската документација. 

5. Дали документот ИЗВЕШТАЈ ЗА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА И ПОДАТОЦИ ОД 
БИЛАНСОТ НА УСПЕХ издаден од Централен регистар на Република Македонија за 
последните три финансиски години, е соодветниот документ што треба да биде доставен 
согласно Точка 10.1 алинеја 2 и алинеја 3? 

АЕК: Извештајот за билансот на состојба и извод од целокупниот промет на 
претпријатието (податок од билансот на успех издаден од надлежен орган, односно 
ревидиран биланс на успех) издадени од Централен регистар на Македонија за 
последните три финансиски години е соодветниот документ. 

6. Дали согласно точка 10.4 од тендерската документација секоја страница може да биде 
потпишана со факсимил од одговорното лице на понудувачот или мора со своерачен 
потпис? 



АЕК: Страниците треба да бидат потпишани од одговорното лице на понудувачот или 
лице овластено од него со своерачен потпис. 

7. Дали согласно точка 10.4 од тендерската документација треба и празните страници од 
Понудата и Документацијата да бидат потпишани? 

АЕК: Празни страници не се потпишуваат. 

8. Дали Изјавите кои се составен дел на точка 10.3 од тендерската документација треба да 
се заверат нотарски? 

АЕК:Изјавите кои се составен дел на точка 10.3 од тендерската документација не треба 
да се заведат нотарски. 

9. Каква банкарска гаранција треба да се достави во склоп на придружната документација 
на понудата за тендерот-тендерска или чинидбена? Доколку е тендерска предлагаме да 
се направи измена на тендерската документација во точка 10.6 на следниот начин: 

“10.6 Кандидатите треба со понудата да достават банкарска гаранција за 
квалитетно исполнување на обврските од тендерската документација по Јавен 
тендер бр. 0201-626/17 врз основа на која ќе се склучи Договорот со избраните 
даватели на универзална услуга во висина од 5 % од понудениот предвиден износ на 
надомест од компензацискиот фон за универзална услуга.“ 

АЕК: Банкарската гаранција е чинидбена и се однесува на квалитетно исполнување на 
обврските од договорот избраните даватели на универзална услуга. Тендерската 
документација во делот кој се однесува на доставување на банкарска гаранција 
соодветно ќе се измени и дополни, а изменувањето и дополнувањето на тендерската 
документација ќе биде објавено на веб страната на АЕK: www.aec.mk и ќе биде доставена 
заедно со писмено известување до сите заинтересирани страни кои веќе ја имаат 
подигнато тендерската документација. 

10. Кој е рокот на важност на банкарската гаранција? 

АЕК: Рокот на важност на банкарската гаранција треба да биде во согласност со важноста 
на новите договори кои ќе се склучат. Имено, за услугата за обезбедување на пристап на 
фиксна локација и обезбедување на телефонски услуги рокот на банкарската гаранција 
треба да започнува од 01.01.2022 и да трае заклучно со 14.01.2027, за услугата 
обезбедување на јавни телефонски говорници или други јавни пристапни точки за 
обезбедување на говорни телефонски услуги рокот на банкарската гаранција треба да 
започнува од 01.01.2022 и да трае заклучно со 14.01.2027 и за услугата обезбедување на 
целосен телефонски именик и целосна телефонска служба за информации рокот на 
банкарската гаранција треба да започнува од 01.04.2022 и да трае заклучно со 14.04.2027. 

11. Дали банкарската гаранцијатреба да биде обезбедена во денари или во евра? 

АЕК: Банкарската гаранција треба да биде обезбедена во денари. 

12. Каква банкарска гаранција треба да се достави во склоп на придружната документација 
на понудата за тендерот согласно точка 10.6? Банкарска гаранција за квалитетно 
исполнување на обврските (чинидбена), или банкарска гаранција за учество на тендер? 

AEK: Банкарската гаранција што треба да се достави треба да биде чинидбена и се 
однесува на квалитетот на квалитетно исполнување на обврските од договорот избраните 
даватели на универзална услуга. 

http://www.aec.mk/


13. Доколку се работи за банкарска гаранција за квалитетно исполнување на обврските 
(чинидбена), од банката добивме информација дека ваква гаранција издаваат само 
доколку фирмата има склучено договор или барем да е избрана како најповолен давател 
на услугата на тендерот. Доколку се работи за банкарска гаранција за учество на тендер, 
од банката добивме информација дека ваква гаранција издаваат само доколку тоа е 
наведено во тендерската документација (што не е случај во тендерската документација 
по јавен тендер број 0201-626/17). 

AEK:Тендерската документација во делот кој се однесува на доставување на банкарска 
гаранција соодветно ќе се измени и дополни, а изменувањето и дополнувањето на 
тендерската документација ќе биде објавено на веб страната на АЕK: www.aec.mk и ќе 
биде доставена заедно со писмено известување до сите заинтересирани страни кои веќе 
ја имаат подигнато тендерската документација. 

 
 
 

Скопје, 19.11.2021      Агенција за електронски комуникации 
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