
 

 

ДО 

СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ 

 

 

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА НАДВОРЕШНА КОМПАНИЈА 

СПОРЕД ДОГОВОР ЗА ГРАНТ IPA/2019/413-818 

Буџетска линија 6.2.2 

 

Почитувани, 

 

Македонско здружение за заштита при работа во рамките на проектот “Обезбедување 
усогласеност со европските стандарди за добри практики за безбедност и здравје при работа за 
работодавачите и работниците,,  по договор за грант IPA/2019/413-818,” Ве поканува да 
учествувате во постапка за ангажирање на една домашна компанија за подготовка на 
интергрирам систем на база на податоци. Целосната документација е приложена кон ова 
писмо и содржи: 

 Барање за понуда (Анекс 1) 

 Опис на работна задача- TOR (Анекс 2) 

 Образец техничка и финансиска понуда 

 

 

 

 

Проект Менаџер 

Билјана Наумовска 

 

 

Скопје,  

02.03.2020 година 
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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 локалниот јазик.  

Постапката мора да се состои од Техничка и Финансиска понуда.   

2.1 Техничка понуда 

Образец техничка понуда со вклучена финансиска понуда, портфолио на компанијата  

2.2 Финансиска понуда 

Финансиската понуда мора да биде презентирана во МКД, без ДДВ/персонален данок , 
следејќи го приложениот формат. 

 

3. Поднесување на понуди 

Понудите мораат да се поднесат најдоцна до 15.03.2020 година до 16 часот на следната 
адреса: МЗЗПР - проект “Обезбедување усогласеност со европските стандарди за добри практики 
за безбедност и здравје при работа за работодавачите и работниците,,  по договор за грант 
IPA/2019/413-818,” адреса: Востаничка 2/7  1000 Скопје или на: kontakt@mzzpr.org.mk 

Понудите мора да ги содржат сите потребни документи, наведени во точка 2.1 и 2.2. 

 

4. Потпишување на договорот  

Успешниот понудувач писмено ќе биде информиран за прифаќањето на неговата понуда. 
Нарачателот го задржува правото да побара дополнителни документи од понудувачот. 
Најуспешниот понудувач ќе биде поканет да склучи договор за извршување на услугите. 

Сите други понудувачи ќе бидат известени за резултатите од евалуацијата на понудите. 

5. Евалуација   

Квалитетот на секоја техничка понуда поднесена во дадениот рок ќе се оценува во 
согласност со следните административни и технички барања: 

• Цена 

• Работна биографија/портфолио 
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