
 

                                                                                              Су.бр.122/2022-4  
  
   Претседателот на Апелациониот суд во Штип, Корнелија Давчева, 
врз основа на чл. 88 од Законот за судовите и  чл.112 ст.1 од Законот за 
јавни набавки (Сл.Весник на РМ бр.24/19), на ден 22.02.2022 год. го 
донесе следното: 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

За најповолен понудувач, носител на набавката на 
Електрична енергија на пазарот на електрична енергија од 
лиценциран снабдувач за потребите на Апелациониот суд 
Штип за период од 12 месеци, по спроведената 
поедноставна отворена постапка со објавување на оглас 
бр 01212/2022, СЕ ИЗБИРА ДПТУ „ МИСТ ЕНЕРЏИ ЕКО“  
ДООЕЛ Скопје. 

 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
 Со одлука Су.бр.122/2022 од 01.02.2022 год., е утврдена 
потребата од набавка на Електрична енергија на пазарот на електрична 
енергија од лиценциран снабдувач за потребите на Апелациониот суд 
Штип. Вредноста на набавката изнесува 1.800.000,00 денари без ДДВ 
односно 2.124.000,00 денари со ДДВ за 80.500 kwh, за период од 12 
месеци. 
  Како критерум за избор за најповолен понудувач е определно да 
биде најниската цена- понудената маржа изразена во проценти која ќе се 
користи како показател за пресметка на цената на потрошена 
електрична енергија за секој изминат месец. 
 Комисијата за јавни набавки објавила оглас бр.01212/2022 во 
ЕСЈН и изготвила тендерска документација, која ја прикачила во ЕСНЈ, 
со рок на поднесување на понудите до 21.02.2022 година до 10.00 часот. 
Во определениот рок понуди доставиле 2 економски оператори и тоа  
ДПТУ „ МИСТ ЕНЕРЏИ ЕКО“  ДООЕЛ Скопје и ДТУЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ 
СОЛУШНС АД Скопје. 

Од страна на комисијата се отворени понудите на  двајцата 
економски оператори за кој е составен записник и е извршена евалуација 
при што е констаирано дека  и двете  понуди  се навремени, дека сите 
потребни документи кој ги барал договорниот орган се доставени и 
валидни,  при што е констатирано дека ДПТУ „ МИСТ ЕНЕРЏИ ЕКО“  
ДООЕЛ Скопје, имал понудена маржа изразена во проценти од 17,50% , 
а ДТУ ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје понудил маржа  
изразена во проценти од 27,00 %, поради што комисијата достави 
предлог за избор на најповолна понуда да се избере ДПТУ „ МИСТ 
ЕНЕРЏИ ЕКО“  ДООЕЛ Скопје, кој имал понудена најниска маржа 
изразена во проценти од 17,50%, која ќе се користи како показател за 
пресметка на цената на потрошена електрична енергија за секој изминат 
месец. 

 Претседателот на Апелациониот суд во Штип имајки ги во 
предвид предлогот на комисијата за јавни набавки, извештајот поднесен 
од Комисијата за јавни набавки, како и останатите писмени докази  
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одлучи како најповолен понудувач, носител на набавката на Електрична 
енергија на пазарот на електрична енергија од лиценциран снабдувач за 
потребите на Апелациониот суд Штип за 12 месеци да го избере 
понудувачот ДПТУ МИСТ ЕНЕРЏИ ЕКО ДООЕЛ Скопје, кој понудил  
најниска цена – најниска маржа изразена во проценти - 17,50 % ,која ќе 
се користи како показател за пресметка на цената на потрошена 
електрична енергија за секој изминат месец. 

Од погоре изнесените причини, а врз основа на чл.112 од Законот 
за јавни набавки  се одлучи како во изреката на ова решение. 

 
АПЕЛАЦИОНЕН СУД ШТИП – 22.02.2022 година. 

 
 
 

                        Претседател на судот 
                                                                               Корнелија Давчева с.р. 
 
 
ПОУКА: Против решението за избор на најповолна понуда 
незадоволниот економски оператор има право на    жалба во рок од 5 
дена по приемот на истото до Државната комисијата за жалби по Јавни 
набавки.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 


