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ДО
СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА КОНСУЛТАНТИ
Според договор за грант од донатор: Фонд за иновации и технолошки развој,
Кофинансирани грантови за подобрување на иновативноста
ИМЕ НА ПРОЕКТОТ: „Брза комуникација на ризици по здравјето и безбедноста на
работното место “

Почитувани,
Ми претставува задоволство што можам да ве информирам дека сте поканети да
учествувате во постапка за доставување на понуди за повеќе позиции.
Целосната документација е приложена кон ова писмо и содржи:
A. Упатства за понудувачи и барања
B. Aнекси:
▪
Организација и методологија-барање за понуда/Опис на проектот и
техничка спецификација (Анекс 5.3)
▪
Кратка биографија на консултантите (CV)
▪
Техничка понуда- организација и методологија (ја поднесува понудувачот Анекс 5.4)
▪
Буџет (го поднесува понудувачот како Финансиска понуда, користејќи го
урнекот приложен во Анекс 5.6).

Со почит,
Снежана Јанкова Петковска
Уравител,

Скопје,
01.10.2018 г.
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УПАТСТВА ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ
1. Услуги што треба да се обезбедат
Услугите што ги бара Нарачателот се опишани во Описот на проектот (ToR).
2. Содржина на понудите
Понудите, целата кореспонденција и документите поврзани со постапката кои ги
разменуваат понудувачот и Нарачателот мора да бидат напишани на македонски јазик.
Постапката мора да се состои од Техничка и Финансиска понуда.
2.1 Техничка понуда
Техничката понуда (Организација и методологија) – ја поднесува понудувачот според
приложениот урнек – Анекс 5.4.
2.2 Финансиска понуда
Финансиската понуда мора да биде презентирана во денари, со ДДВ/персонален данок,
следејќи ги приложениот формат (Анекс 5.6).
3. Поднесување на понуди
Понудите мораат да се поднесат најдоцна до 18.10.2018 година до 16 часот на следната
адреса:
Проген З ДОО, Проект „Брза комуникација на ризици по здравјето и безбедноста на
работното место “ адреса: ул. 11 – Октомври бр.19-1/3, 1000 Скопје или на:
info@progenz.biz
Понудите мора да ги содржат сите потребни документи, наведени во точка 2.1 и 2.2.
4. Потпишување на договорот
Нарачателот го задржува правото да побара дополнителни документи од понудувачот.
Најуспешниот понудувач ќе биде поканет да склучи договор за извршување на услугите.
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5. Евалуација
Добиените понуди кои ќе ја поминат административната проверка ќе бидат евалуирани
од страна на евалуциона комисија, за најповолна понуда ќе биде избрана понудата која
ќе добие највисоки поени според следниве критериуми:
• Квалитет на понудата (методологија и организација) - 30 поени
• Портфолио/Работна биографија - 30 поени
• Понудена цена - 40 поени
ВКУПНО МОЖНИ ПОЕНИ 100.
Понудата со најмногу освоени поени ќе биде земена предвид за разгледување и
склучување договорот.

