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Владата на Република Северна Македонија доби заеми од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка за 
имплементација на Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор. Целите за развој на проектот се: (i) намалување на 
потрошувачката на енергија во општинскиот сектор; и (ii) го поддржуваат развојот и спроведувањето на одржлив механизам 
за финансирање на енергетската ефикасност во јавниот сектор. Проектот има за цел да ги постигне овие цели преку 
овозможување инвестиции во згради во општинска и (централна) влада и употреба на обновливи извори на енергија. Во 
согласност со условите од договорот има намера дел од средствата да ги насочи за обезбедување на техничка помош за 
фонд за развој на енергетска ефикасност. 

Консултантските услуги ("услуги") опфаќаат  поддршка во  воспоставувањето и операционализација на предложениот фонд 
за ЕЕ преку развој на целосен пакет документи за основање и операционализација на Фондот. Документите ја дефинираат 
визијата и мисијата на Фондот, обемот на активности, изворите на финансирање, корисниците. Множеството документи 
вклучува основачки правен акт, повелба, долгорочна стратегија и акциски план (10 години), деловен план за пет години, 
оперативен прирачник, внатрешни процедури. Нацрт-документите треба да бидат поддржани со детална анализа на 
соодветната правно-регулаторна рамка. Подетални информации во однос на потребните квалификации може да се најдат на 
следниот линк: https://finance.gov.mk/proekt_za _energetska_efikasnost/. 

Министерството за финансии ги повикува квалификуваните консултантски фирми ("консултанти") да искажат интерес за 
обезбедување на услуги. Заинтересираните консултанти треба да достават информации со кои ќе докажат дека ги 
поседуваат потребните квалификации и релевантно искуство за извршување на услугите. Истите треба да ги исполнуваат 
следните критериуми: 

(1) Најмалку 5 години искуство во консултантски услуги обезбедени во областа на енергетската ефикасност во различни 
типови сектори (јавни, приватни), подготовка на студии и анализи за енергетска ефикасност во јавниот и приватниот 
сектор, специфично искуство во дизајнирање аранжмани за имплементација и механизми за финансирање на ЕЕ, како и 
специфична правна експертиза поврзана со законодавството и финансирањето за ЕЕ.  

(2) Специфично искуство во изработка на документи за воспоставување мрежа и операционализација на јавна или 
приватна агенција слична на Фондот за ЕЕ.  

(3) Најмалку 5 проектни референци во подготовка на релевантни студии и анализи за ЕЕ во јавен или приватен сектор, 
дизајнирање политики и механизми за финансирање на ЕЕ, анализа или изготвување законски рамки поврзани со 
политиката за ЕЕ и финансирање и воспоставување и операционализација на јавнa или приватна агенција слична на 
Фондот за ЕЕ. 

Потребно е да се достават одделни информации во однос на секој од зададените критериуми.  Во однос на критериум број  
(2) потребно е да се поднесе табела во која ќе биде наведено името на проектот, датумот на имплементација, информации 
за тоа дали  проектните референци во подготовка на релевантните студии и анализи за ЕЕ биле целосно подготвени од 
страна на понудувачот или во соработка со други лица, контакт лице во однос на референците (име, позиција, електронска 
адреса и број на телефон, доколку е возможно) - не повеќе од ½ страница за проект. 

Согласност со Правилникот за набавки на Светската банка за заемопримачи за ФИП– Набавки во рамки на финансирање 
инвестициски проекти“ од јули 2016 година, ревидиран во ноември 2017 и август 2018 година („Правилник за набавки“),.  
Консултантите може да формираат конзорциум или заедничко вложување со други фирми со цел подобрување на своите 
квалификации. Консултантот ќе биде избран во согласност со методот за избор на консултанти назначен во Насоките за 
консултанти. 

Дополнителни информации можат да се добијат на адресата којашто е наведена подолу во текот на работното време од 8:30-
16:30 часот, од понеделник до петок. 

Изразувањето на интерес треба да се достави во пишана форма на адресата којашто е наведена подолу (лично, по пошта, или 
e-mail) најдоцна до 23  август 2021 година 16:30 часот. 
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