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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.
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АНЕКС: ОПИС НА РАБОТНА ЗАДАЧА
Имплементатор:
Проген З ДОО, Скопје
Вовед и историјат
Проект „Брза комуникација на ризици по здравјето и безбедноста на работното место“
финансирани под инструментот Кофинансирани грантови за подобрување на иновативност на
Фондот за иновации и технолошки развој.
Општа цел: Интерактивна апликација за паметни телефони
Крајни корисници: работници, работодавачи, вработени, јавни институции.
Специфична цел:
Проектот се состои од меѓусебно поврзани компоненти:
1. Разработка на техничко–технолошките аспекти за развој и воведување на нови производи или
услуги;
2. Значително подобрување на постојните производи или услуги;

1. ЦЕЛ И ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1.1 Општа цел
Општа цел на овој повик е ангажирање на консултант за: безбедност и здравје при
работа и консултант за здравје при работа.
1.2 Резултати кои треба да се постигнат од страна на Консултантите:
Како резултат на спроведувањето на проектот ќе се постигнат следниве резултати:
• Изработена андроид апликација
• Развој на комуникациски применливи алатки
• Подготвена анализа од истражување на целна група
• Анализа на база на податоци
• Консултации поврзани со безбедноста и здравјето при работа во период на
изработка на апликацијата.
2. ОБЕМ НА РАБОТА
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2.1 Опис на задачата
Креирање интерактивна апликација за паметни телефони каде што корисникот, во овој
случај работниците би можеле на самото свое работно место откако ќе го детектираат
ризикот по нивното здравје и безбедност, истата да ја сликаат и директно да ја испратат
до предефинираната on-line адреса на веб базираната платформа. Истата ќе биде
групирана според дојдовните параметри, како што е географска локација, степен на
ризик, итн. со што стручните лица кои се ангажирани од работодавачот (следбено на
обврските од Законот за безбедност и здравје при работа) можат веднаш да пристапат
кон прво:
1. Нотифицирање на работодавачот за потенцијалните ризици,
2. Превземање на контролни механизми за ризикот да се донесе во прифатливи рамки
со изготвување на соодветни техничко/технолошки/административни решенија за
превенирање на можни несреќи на работа. Пријавата испратена до датабазата може да
биде анонимна, со што се зачувува интегритетот на пријавувачот,
3. Соодветно документирање на превземените активности како совесен работодавач, и
4. Создавање на превентивна култура за заштита на безбедноста и здравјето на
вработените, а со тоа и намалување на финансиските и правните ризици за самото
претпријатие и управата.
За потребите на оваа активности ќе бидат ангажирани два консултанти:
1.Консултант за безбедност и здравје при работа кој ќе даде насоки во корист на
апликациата од тематските области:
- Законска регулатива, стандарди, стратегии, практична имлементација на БЗР
во работните системи, управување со ризик на работно место.
2. Консултант за здравје при работа кој ќе даде насоки во корист на апликацијата од
тематските области од тематските области:
- Законска регулатива, практична примена на БЗР во работните системи, дејноста
на медицина на труд согласно прописите од областа на здравството за
спроведување на здравствена заштита при работа.
2.2 Специфични активности
Иновацијата е развој за прв пат како во Република Македонија, така и во поширокото
опкружување на самостојна апликација (андроид и iOS) која има за задача брзо и
директно да ги комуницира ризиците поврзани со работното место помеѓу работниците
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и работодавачот, поточно неговите ангажирани стручни лица за безбедност и здравје
при работа.
Активност 1
Консултантите ќе подготват акционен план за ангажирање. Планот треба да ги содржи
планираните активности кои треба да се постигнат согласно описот.
Активност 2
Консултантите треба да достави методологија за спроведување на целокупната
активност.
Активност 3
По одобрување од страна на нарачателот, од страна на консултантите ќе бидат
изготвени финални извештаи за извршување на активностите.
3.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Иновативен пристап, користење на соодветните ИКТ и самото апликативно решение да
допринесе до револуционерно менување на споделувањето на информации помеѓу
директно засегнатите страни, како што се работодавачите и работниците се со цел
навремено и стручно решавање на тековните проблеми на работните места во
Република Македонија. Изработка на апликација од областа на безбедноста и здравјето
при работа.
Со развојот на оваа апликација, истата ќе придонесе за елиминирање на т.н.
бирократски бариери на разбрани/неразбрани ризици, несвесно неодговорени дојави
за ризични ситуации, но секако и појава на т.н. ”професионално слепило” – ситуација
која одредена ризична ситуација која премногу долго постои, веќе се прифаќа како
неминовност и не се работи на нејзино отстранување.
Развојот на идеата е базиран на одговорноста која ја имаат пред се работодавачите
следбено на Законот за безбедност и здравје при работа, каде што недвосмислено е
потенцирано дека единствен кој ја има одговорноста да ја обезбедни безбедноста и
здравјето на вработените во производствениот процес е работодавачот. Но секако, тука
е и обврската на вработените да ја комуницираат секоја воочена неправилност на
работното место.
Преку функционирање на андроид апликацијата се генерира извештај кој се доставува
до работодавачот и потенцијално до Надлежните институции. Идеата е, следбено на

ул. 11 Октомври бр. 19-1/3, 1000 Скопје, Тел/факс: +389 2 3245 056, info@progenz.biz

добрите пракси да се утврдат најчестите типови на ризици на работните места во
Република Македонија, начините на нивното разрешување (административно, технички
итн.) и следбено на ова да им се стави на располагање на сите останати компании една
солидна база за начин на решавање на потенцијално сличнио проблеми во соодветната
индустриска гранка.
4.

ЛОКАЦИЈА

Република Македонија
5.

НАЧИН НА КООРДИНАЦИЈА

Избраните консултанти/ правна компанија е должен да води интензивна комуникација
со договорувачот на задачата.
6.

ВРЕМЕНСКА РАМКА

Согласно проектната документација, Консултантите ќе бидат ангажирани според
следната динамика:
7.

Консултант за безбедност и здравје при работа: 15 дена
Консултант за здрaвје при работа: 15 дена
НАЧИН НА КООРДИНАЦИЈА

Нарачателот на консултантите ќе им ги обезбеди сите релевантни и ажурирани
податоци кои ќе му бидат потребни за спроведување на активностите.
8.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ
•
•
•
•

9.

Индивидуални експерти или консултански фирми кои делуваат во областа на
советување со работењето и останато управување.
Работно искуство/регистрирани најмалку 4 години пред објавата на повикот.
Искуство во спроведување на квантитативно и квалитативно истражување.
Познавање на националната и ЕУ легислатива, правилници, процедури,
политики и др.
ПОСТАПКА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
Консултантските компании треба да ги поднесат следните документи:
•
•
•

Портфолио на компанијата
Методологија и организација на предложената активност
Цена на понудената услуга со ДДВ.
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Индивидуалните консултанти треба да ги поднесат следните документи:
•
•

•
•

Работна биографија
Краток опис кој ќе укаже дека го поседуваат соодветното
професионално знаење и искуство за да учествуваат во горенаведените
проектни активности
Методологија и организација на предложената активност
Бруто цена за понудената услуга

Потребните документи треба да се испратат на следната e – mail адреса:
Info@progenz.biz или лично на адреса „11 – Октомври бр.19-1/3, Скопје
Датум на затворање на приемот на апликации е 18.10.2018 година (четврток) до 16.00
часот.

*Напомена: Идејното решение е заштитено во агенцијата за заштита на интелектуална
сопственост „Берин” под реден број 502 од 11.06.2018.

