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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНOT
ЗА КОНЦЕСИИ И ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.144 од 30.09.2014 година

Член 1
Во Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ брoj 6/12), во членот 4 став 2 по точката 16 се додава
нова точка 17, која гласи:
„17.„Електронска аукција“ е повторлив процес на позитивно или негативно
наддавање кој се реализира по првична целосна евалуација на понудите, во кој
понудувачите имаат можност, исклучиво со користење на електронски средства
да ги ревидираат дадените цени, така што рангирањето се врши автоматски со
помош на електронски средства“.
Точките 17 и 18 стануваат точки 18 и 19.
Во членот 15 ставот 3 се брише.

Член 2

Член 3
По членот 15 се додаваат осум нови члена 15-а, 15-б, 15-в, 15-г, 15-д 15-ѓ, 15-е
и 15-ж, кои гласат:
„Член 15-а
Електронска аукција
Јавниот партнер задолжително користи електронска аукција како последна фаза
во отворена постапка и ограничена постапка во кои се пристигнати прифатливи и
соодветни понуди како и во постапка со преговарање со претходно објавување на
оглас во случаевите кога не е пристигната ниту една прифатлива понуда или ниту
една соодветна понуда во отворена постапка, ограничена постапка или во
конкурентен дијалог, а при што е поништена претходната постапка без битно да
се променат почетните услови во тендерската документација, пред доделување на
договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.
Јавниот партнер го наведува користењето на електронска аукција во огласот за
доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство и во
тендерската документација.
Член 15-б
Јавниот партнер должен е во тендерската документација или во поканата за
учество на електронска аукција да ги вклучи:
- делот на понудата кој ќе биде предмет на електронска аукција, под услов истиот
да може да се определи и изрази во бројки или проценти,
- информациите кои ќе им бидат достапни на понудувачите во текот на
електронската аукција и кога овие информации ќе им бидат достапни,
- соодветни информации за спроведувањето на електронската аукција (начин на
регистрирање на системот на електронска аукција, начин на легитимирање на
учесниците на електронската аукција) и
- услови под кои понудувачите ќе можат да наддаваат, а особено минималните
разлики кои се дозволени во процесот на позитивно и негативно наддавање.
Член 15-в
Пред да започне со електронска аукција јавниот партнер врши целосна
евалуација на способноста и на првичните понуди на понудувачите согласно со
условите и критериумите од тендерската документација.
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Јавниот партнер ги поканува сите понудувачи кои поднеле прифатливи понуди да
достават нови цени или нови вредности за делот на понудата кој е предмет на
електронска аукција. Поканата истовремено се доставува до сите понудувачи по
електронски пат.
Во поканата се наведува датумот и времето на започнување на аукцијата,
начинот на спроведување на аукцијата, како и сите потребни информации за
поврзување со електронските средства што се користат во Министерството за
економија.
Ако критериумот за доделување на договорот за воспоставување на јавно
приватно партнерство е економски најповолна понуда, во поканата се наведува и
исходот од целосната евалуација на соодветната првична понуда на понудувачот
до кој се испраќа поканата.
Електронското позитивно или негативно наддавање може да започне најрано два
дена од датумот на кој се испратени поканите за учество на електронската
аукција.
Член 15-г
Во случај кога е поднесена само една понуда која е прифатлива или останала
само една прифатлива понуда, јавниот партнер задолжително го поканува
единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку електронскиот систем за
електронска аукција за доделување на договор за воспоставување на јавно
приватно партнерство во Министерството за економија.
Во случаите од ставот 1 на овој член поканата до единствениот понудувач
особено содржи:
- идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување на
конечна цена и
- времето на поднесување на конечната цена кое не може да биде порано од 48
часа од испраќањето на поканата.
Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време од
ставот 2 алинеја 2 на овој член само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена
првично понудената цена ќе се смета за конечна.
Член 15-д
Предмет на електронска аукција може да биде:
- само цената, кога критериумот за доделување на договорот за воспоставување
на јавно приватно партнерство е највисоката или најниската понудена цена или
- цената или новите вредности на делот од понудата кој е предмет на електронска
аукција наведен во тендерската документација, ако критериумот за доделување
на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство е економски
најповолна понуда.
Електронската аукција може да се спроведува во неколку последователни
кругови.
Член 15-ѓ
За време на секој круг од електронската аукција, јавниот партнер на сите
понудувачи им ги доставува информациите потребни да утврдат како се
рангирани во секое време. Јавниот партнер може да им доставува и други
информации во врска со:
- бројот на учесниците во соодветниот круг од електронската аукција и
- новите цени или вредности што биле поднесени во соодветниот круг од
електронската аукција од другите понудувачи, под услов тендерската
документација да предвидува таква можност.
При спроведување на круговите од електронската аукција, јавниот партнер не
смее да го открие идентитетот на понудувачите.
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Член 15-е
Електронската аукција се затвора на еден или повеќе од следниве начини:
- во однапред утврдено време за кое понудувачите биле известени во поканата за
електронска аукција,
- кога бројот на кругови утврден во поканата за електронска аукција е исполнет,
при што поканата, исто така содржи временска рамка за секој круг или
- кога ќе престанат да се добиваат нови цени или нови вредности кои ги
задоволуваат барањата во врска со минималните разлики при што јавниот
партнер во поканата го наведува времето што ќе биде дозволено да помине по
добивање на последната понуда, а пред затворање на електронската аукција.
Врз основа на резултатите добиени по затворањето на електронската аукција,
јавниот партнер ја избира најповолната понуда, за што донесува одлука, врз
основа на критериумот за доделување на договорот за воспоставување на јавно
приватно партнерство утврден во огласот за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство и во тендерската документација,
ако понудувачот чија понуда е најповолна ги исполнува пропишаните критериуми
за утврдување на способност.
Доколку електронската аукција не успее, за најповолна понуда ќе се смета
најповолната првична понуда на понудувачот поднесена во претходната фаза на
постапката за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно
партнерство, освен за постапката со преговарање со претходно објавување на
оглас во случаевите кога не е пристигната ниту една прифатлива понуда или ниту
една соодветна понуда во отворена постапка, ограничена постапка или во
конкурентен дијалог, а при што е поништена претходната постапка без битно да
се променат почетните услови во тендерската документација.
Член 15-ж
Електронската аукција за доделување на договор за воспоставување на јавно
приватно партнерство се спроведува во електронскиот систем за електронска
аукција воспоставен во Министерството за економија.
Министерството за економија управува и оперира со електронскиот систем за
електронска аукција за доделување на договор за воспоставување на јавно
приватно партнерство.
Начинот на користење на електронскиот систем за електронска аукција за
доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство го
пропишува министерот за економија.”
Член 4
Во членот 16 став 2 алинеја 1 се брише.
Член 5
По членот 21 се додава нов член 21-а, кој гласи:
„Член 21-а
Одлука за избор на најповолна понуда и Одлука за поништување на постапката
за доделување на договор
Концедентот или јавниот партнер е должен да донесе одлука за избор на
најповолна понуда или одлука за поништување на постапката за доделување на
концесија на добра од општ интерес или договор за воспоставување на јавно
приватно партнерство во рок од 30 дена, сметајќи од денот определен како краен
рок за поднесување на понудите.
Кога концедент или јавен партнер е Република Македонија одлуката од ставот 1
на овој член ја донесува Владата на Република Македонија по предлог на
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министерот надлежен за областа во која се доделува јавно приватно партнерство
или концесија.
Кога концедент или јавен партнер е општината,градот Скопје или општината во
градот Скопје, одлуката од ставот 1 на овој член ја донесува советот на
општината, советот на градот Скопје или советот на општината во градот Скопје
по предлог на градоначалникот на општината, градоначалникот на градот Скопје
или градоначалникот на општината во градот Скопје.
Кога јавен партнер е еден од субјектите од членот 4 точка 5 алинеи 3 и 4 од овој
закон, одлуката од ставот 1 на овој член ја донесува органот на управување, а на
истата согласност дава основачот.”
Член 6
По членот 33 се додава нов член 33-а кој гласи:
„Член 33-а
Електронска аукција
Концедентот може да користи електронска аукција со позитивно наддавање како
последна фаза во постапката за доделување на концесија на добра од општ
интерес,пред доделувањето на договорот ако:
- електронската аукција е уредена во законот кој го регулира доделувањето на
концесијата на добро од општ интерес;
- е воспоставено софтверското решение од страна на надлежниот орган во
областа за која се спроведува постапката за доделување на концесијата на добра
од општ интерес и
- концедентот го наведе користењето на електронска аукција во јавниот повик за
доделување на концесијата и во тендерската документација.
Електронската аукција се спроведува на начин и под услови пропишани со
законот кој го регулира доделувањето на концесијата на доброто од општ
интерес.
Концедентот ја доделува концесијата на добра од општ интерес согласно со
членот 35 од овој закон, а врз основа на резултатите добиени по затворањето на
електронската аукција.“
Член 7
Министерството за економија ќе го воспостави единствениот електронски систем
за електронска аукција за доделување на договор за воспоставување на јавно
приватно партнерство во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на
овој закон.
Член 8
Подзаконскиот пропис утврден со овој закон ќе се донесе во рок од три месеци од
денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 9
Одредбата од членот 3 од овој закон ќе отпочне да се применува во рок од шест
месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 10
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија”.
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