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Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ОДГОВОРНОСТА ЗА ТЕНДЕР    

СУМА СУМАРУМ СÈ Е ИСТО 
- ИГРАЧИТЕ ОСТАНУВААТ 

НЕПОЗНАТИ ЗА ЈАВНОСТА 

Постапката за учество на 
меѓународен тендер за 
изработка на лични до -

кументи за идентификација 
на граѓаните во Република 
Македонија се фати во до бро-
изработената и осмислена 
ше ма, која ја подготвија ло-
бистите од високите поли-
тички кругови, како и по зна-
тите или непознатите фактори 

Полицијата вели дека за 23,4 милиони евра, кол-
ку што е понудата на "Гисеке и Девријант", ќе 
биде на бавен систем за изработка на па со-
шите и бланко документи: 1,5 милион па со-
ши, 1,8 милиони лич ни карти и 500.000 со-
обраќајни дозволи.

Домашни и странски експерти го преиспитале 
ква ли тетот на понудата на "Гисеке и Де ври-
јант", а ја про чешлале и севкупната понудена 
документација, при што пронашле значајни 
пропусти во квали те тот на изработката на 
новите пасоши, но и други неправилности 
во однос на системот кој треба да го под др-
жува веќе постојниот систем во МВР.

чај никој не ја презема одго-
ворноста за прекршувањето 
на правилата и на крите ри-
умите од огласениот тендер, 
кој пред повеќе месеци го 
објави МВР, сакајќи да се до-
ближиме до Европа. Меѓутоа, 
интересот и профитот секо-
гаш ги отвораат железните 
порти, така што сигурносните 
брави на системот се про-
биени, а од колачот се "омр-
суваат" неколкумина значајни 
фактори, кои претставуваат 
сопирачка во остварувањето 
на пасошкиот процес.

им ја гарантира тајноста на 
личните податоци на граѓа-
ните. Оној кој ја има мувата на 
капата секогаш си ја брани 
позицијата со демант.    

"Постапката за учество на 
меѓународниот тендер за из-
ра ботка на нови пасоши и 
лични документи беше тр ан с-

ја подготвиле нивната тен-
дерска документација и до-
ставената понуда.

Претседателот на прво сте-
пената Комисија ги отфрли 
шпекулативните обвинувања 
на ВМРО-ДПМНЕ дека тен де-
рот е незаконски, односно де-
ка 5 отсто од 23,4 милиони ев-

во МВР. Оттаму, овој исклу-
чително важен тендер се пр ет-
вори во циркус од висок и 
ризичен степен, кој одго вор-
носта за мајтаплукот ја пре-
фрли на Второстепената вла-
дина комисија за јавни на-
бавки. 

На тој начин и едната и 
другата комисија играат пинг-
понг со учесниците на тен-
дерот, но уште повеќе со гра-
ѓаните, кои треба да го платат 
овој економски "данок во 
крв". Како по обичај, и во овој 
"набилдан" и измонтиран слу-

ДЕМАНТИРАЊЕ

Ако ја следиме Дарви но-
вата еволутивна теорија за 
настанувањето на цивили за-
цијата, тогаш треба да пове ру-
ваме дека "мајмунските ра-
боти" и жолчната расправа за 
изработка на документи за 
лична идентификација ја со з-
дале т.н. стручњаци, кои има-
ат ѓон на лицето. Згора на тоа, 
посочените узурпатори на 
гра ѓанската волја си пои гру-
ваат со севкупниот систем, кој 

парентна и согласно Законот 
за јавни набавки и Правилата 
за тендерска документација 
за набавка на систем на Св ет-
ска банка", истакна Живко Те-
мелковски, претседател на Ко-
мисијата за јавни набавки при 
МВР, кој бранејќи ја "соп с-
твената кожа", всушност ги по-
крива иницијаторите на тај на-
та игра.

Тој повторно се обиде да 
појасни дека сите десет по-
нудувачи биле должни да ги 
декларираат своите партне-
ри, односно консултанти кои 

ра наменети за пасошите, ќе 
бидат исплатени на не позната 
адреса во Австрија.

"Сумата и целта на про ви-
зијата - како што потенцира 
Темелковски - е содржана во 
самиот формулар на Светска 
банка. Согласно тоа, прови-
зијата е деловен однос меѓу 
понудувачот и неговиот кон-
султант и таа претставува тро-
шок на понудувачот, а не на 
МВР како набавувач или, пак, 
граѓаните на Република Маке-
донија".

Инаку, во јавноста почна 

ЖИВКО ТЕМЕЛКОВСКИ И ЕМИЛИО ФРИШЧИЌ, ЖИВКО ТЕМЕЛКОВСКИ И ЕМИЛИО ФРИШЧИЌ, 
ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ПРИ МВРПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ПРИ МВР
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да се одмоткува "замрсеното 
клопче", по обелоденувањето 
на информациите за навод-
ните врски и лобирањата кај 
претседателот Бранко Црвен-
ковски и Владата. Според ис-
тите извори, кумовите биле 
блиски до фирмите "Ултра" и 
"Пексим", кои претставуваат 
локална и техничка поддршка 
на германската компанија "Ги-
секе и Девријант", која го доби 
контроверзниот тендер за на-
бавка на системот за изра-
ботка на нови лични доку-
менти за идентификација, кој 
тежи близу 23,4 милиони ев-
ра. Во овој контекст не прет-
ставува спорно единствено 
информацијата за сопствени-
ците на македонските фирми, 
"Ултра" е во сопственост на 
Антони Пешев, кој беше ми-
нистер за транспорт и врски 
во првата Влада на СДСМ, а 
поднесе оставка од оваа функ-
ција по паѓањето на авионот 
на "Палер" на скопскиот ае-
родром "Петровец". Исто така, 
не е тајна дека Пешев е бли-
зок пријател на шефот на др-
жавата. 

Во овој маѓепсан поли тич-
ко-економски круг мора да се 
бара и врската со една од нај-
познатите скопски инфор ма-
тички куќи "Пексим", која на-
водно лобирала во струк ту ри-
те во МВР. 

Откако на почетокот на ок-
томври МВР й го додели тен-
дерот на компанијата "Гисеке 
и Девријант", до Второ сте пе-
ната владина комисија под-
неле жалби француската "Шарл 
Обертур", италијанскиот "Инс-
титуто полиграфико", ав стрис-
киот "Сименс" и "Кана дијан 
банк ноу компани", кои учес-
твуваа на тендерот. Во ме ѓу-
време, Комисијата за жал би 
си даде дополнителен рок за 
да ги разгледа противар гу-
ментите на компаниите, кои 
го обжалија тендерот и избо-
рот на партнерот за овој про-
ект на македонската поли-
ција. 

Во контекст на ова, до маш-
ни и странски експерти, под-
држувачи на идејата за пре-
испитување на квалитетот на 
понудата на "Гисеке и Де ври-
јант" ја прочешлале севкуп-
ната понудена документација, 
при што пронашле значајни 
пропусти во квалитетот на из-
работката на новите пасоши, 
но и други неправилности во 
однос на системот кој треба 
да го поддржува веќе постој-
ниот систем во МВР. Според 

овие стручњаци, освен про-
блематичниот квалитет на те х-
нологијата за изработка на до -
кументите во понудата на по-
бедникот "Гисеке и Деври јант" 
немало и соодветни ви с тин-
ски референци во однос на 
понудата, што е пропишана 
во огласениот тендер. Имено, 
фирмата доставила две оддел-
ни понуди, што значително фр-
ла сенка врз процесот.  

Според обжалувачите на 
тендерот, фирмата "Гисеке и 
Девријант" не понудила це-
лосно одржување на систе-
мот, како што се барало во 
тен дерската документација. 
Таа предвидувала само де лум-
но одржување, но Комисијата 
при МВР тоа не го зела пр ед-
вид, затоа што наводно гер-
манската компанија врз таа 
основа би изгубила одредени 
поени. На тој начин експер-
тите оценуваат дека понудата 
на "избраникот" би била от-

дувала. Поради ова, тие за-
клучиле дека победникот на 
тендерот бил добро поткован, 
а во конструирањето на при-
казната наводно учествувале 
и некои членови на Коми си-
јата при МВР, а истовремено 
кај неа лобирале високи по-
литички кругови.

Познавачите на приликите 
велат дека и машините за пер-
сонализација, кои "Гисеке и 
Девријант" ги посочила во по-
нудата, се убедливо нај ло ши 
од другите понудени на тен-
дерот. Според нив, пред око-
лу две години такви маши ни й 
биле продадени на Ср бија, 
поради што се прет по ставува 
дека може да се оче кува тие 
да бидат користени за овој 
проект, бидејќи во Бел град 
планирале да ги заменат за 
подобри. Доколку ова сце на-
рио излезе на виделина, по-
стојат можности побед нич-
ката компанија да побара до-

ПРОЦЕНТ

Провизија или наплата на 
услугите за добиениот тендер 
се главните прашања кои ги 
преокупираа губитниците, но 
тоа мора да ги интересира и 
граѓаните на државава, би деј-
ќи вака стокмената приказна 
ќе биде исплатена од пли т-
киот џеб на сиромашниот на-
род. Оттаму, секој заплет ја 
загрозува македонската по-
зиција поврзана со "аван ту-
рата" за прием во НАТО и во 
ЕУ. Затоа секоја информација 
треба да се провери и да не се 
симнува од дневен ред. Од-
говорноста за тендерот паѓа 
врз грбот на МВР и тоа треба 
да е нормална работа, бидејќи 
за ова Министерство нема 
ниш то чудно ако анонимната 
фирма "ВХС" од Виена добие 
1.170.000 евра, или 5 отсто од 
вкупната вредност на тен де-
рот за пасоши на кој засега 
победи "Гисеке и Девријант". 
Фирмата "ВХС" е сопственост 
на српското семејство од Бос-
на, Сикима. Дел од другите 
уче с ници претпоставуваат де-
ка ова семејство била врската 
на "Гисеке и Девријант" и за 
тендерот во соседна Србија. 
Според нив, Сикима однапред 
ги знаеле тендерските пра ви-
ла во Македонија и ја скроиле 
понудата во нашата земја за 
да може да победи. Но, не се 
знае кој е нивниот внатрешен 
играч, бидејќи фирмата е ск ром-
на по капитал и по про сто рии. 
Во МВР велат дека ниш то не 
испитувале за фирмата, би-
дејќи тоа спаѓало во деловен 
однос меѓу "Гисеке и Деври-
јант" и фирмата "ВХС". Фир ми-
те кои се пласираа зад побед-
никот на нашиот тендер, об-
винуваат дека германската 
фир     ма нема можности да на-
прави квалитетен европски 
пасош. Сите тие се жалеа до 
владината Комисија, а во МВР 
имаат спротивставено мисле-
ње - ќе има квалитетни поли-
карбонатни пасоши.

"Нас ни е јасно дека овие 
четири фирми не успеаја да 
го добијат тендерот - тоа се 
нив ни бизнис интереси, пари 
итн. Меѓутоа, не ни се јасни 
оние лоби групи кои намерно 
шпекулираат и се повикуваат 
на експерти кои не постојат - 
се обидуваат да турнат еден 
чист законски тендер", изјави 
Горан Павловски, шеф на Ка-
бинетот во МВР.

фрлена или далеку позапо-
ставена на ранг-листата, која 
ја подготви Комисијата при 
МВР. Според изготвената по-
нуда на "Гисеке и Девријант", 
фирмата гарантирала само 
тригодишно чување на чипот 
во пасошите, а тие требало да 
важат 10 години. Истите из-
вори објаснуваат дека за ква-
литетот на чипот и на опе ра-
тивниот систем постои стан-
дард за оценување наречен 
"ЦЦ ЕАЛ" и дека наспроти дру-
гите понудувачи, кои добиле 
висока оценка од пет плус, во 
понудата на "Гисеке и Дев ри-
јант" пишувало дека се оче-
кува до крајот на годинава да 
добијат четири плус. Екс пер-
тите од оваа проблематика го 
спорат и одложеното пла ќа-
ње, кое кај другите понуду-
вачи било поповолно, а Коми-
сијата при МВР не го раз гле-

полнителни средства за за ме-
на на понудените машини со 
подобри и поефикасни. Име-
но, опремата за земање пода-
тоци, која се состои од пер-
сонални компјутери, ка ме ра 
за фотографирање, уред за 
отпечаток и апарати за зе ма-
ње потпис, според истите из-
вори, била уште полоша. На 
пример, уредот за земање от-
печатоци не ги задоволувал 
спецификациите на ФБИ на 
САД, а камерата била од не по-
знат понудувач и не мо жело 
да се утврди дали ги задо во-
лува бараните карак терис ти-
ки. Инаку, бараните карак те-
ристики на опремата се задол-
жителни, а одредени слабости 
биле утврдени и во доменот 
на информатичката техноло-
гија, меѓу кои, повр за носта на 
новата база на доку менти со 
постојниот систем на МВР.
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