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За потребите на проектот “Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на 

Поглавје 20 (YESNetwork+)” финансиран од Европската Унија во рамките на ИПА програмата за поддршка на 

граѓанското општество и медиумите 2015, а врз основа на Договорот за грант со референтен број IPA/2016/382-395, 

Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување објавува: 

 

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  
за набавка на услуга – ангажирање на обучувач за еднодневна обука на тема „Мониторинг и евалуација на 

политики” 

Инструкции за понудувачите 

1. Договорен орган 

Договорен орган е Фондација за менаџмент и индустриско истражување Скопје, со адреса на ул. 16та 

Македонска бригада 13б, Скопје, телефон за контакт 02 3108 891, контакт лице Габриела Костовска Богоеска.  

2. Предмет на договорот за набавка 

2.1 Предмет на договорот за набавка е ангажирање на обучувач што ќе работи на подготовка и спроведување на 

обука за мониторинг и евалуација на политики, наменета за граѓанските организации, за потребите на проектот 

YESNetwork+. Проектот цели да постигне координација помеѓу граѓанските организации во реформскиот процес 

на Поглавје 20; да ги зајакне капацитетите на граѓанските организации за креирање на политики, вмрежување и 

мониторирање на политиките за Поглавје 20; да ja подобри координацијата и трансферот на знаење меѓу 

граѓанските организации и останатите релевантни чинители и да ja подигне свеста за значењето на Поглавје 20 

за целокупниот напредок на земјата за членство во Европската Унија.  

2.2 Услугата вклучува: 1) развивање на детална програма за обуката од страна на ангажираниот обучувач; 2) 

испорака на еднодневна обука за вкупно 30 учесници, претставници на граѓански организации од Република 

Македонија. На крајот од обуката, ангажираниот обучувач ќе подготви краток извештај од обуката со заеднички 

препораки и рефлексии од обуката.    

2.3 Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување има потреба од ангажирање на: 

 1 (еден) обучувач за еднодневна обука на тема “Мониторинг и евалуација на политики” со следните 

индикативни предлог под-теми: 

o Што претставува мониторинг и евалуацијата на политиките 

o Цел на мониторингот и евалуацијата (унапредување на квалитет, процес на ефективно учење, 

известување, застапување и слично) 

o Методи и алатки за мониторинг и евалуација на политики 

o Излези и импакт од мониторингот и евалуацијата на политики 

*** Предложените под-теми кај се понудени како насока за потенцијално избраниот обучувач. Обучувачот може 

да предложи дополнителни или изменети под-теми, а што би биле релевантни за наведената област. 

Целната група на обуките се претставници од граѓански организации што делуваат во области од Поглавје 20: 

Претпријатија и индустриска политика. 

 

3. Временска рамка 

Услугата треба да се испорача во месеците април и мај 2018 година.  
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Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување во согласност со предвидената временска рамка на 

проектот ќе го извести добавувачот на услугата за точниот датум и време за спроведување на експертските 

денови. Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување го задржува правото на измена на временската 

рамка и испораката на нарачаната услуга од страна на добавувачот во зависност од претходно реализираните 

активности што се во рамките на овој проект.  

Ангажманот на обучувачот е во времетраење од 5 дена, каде 4 дена се предвидени за подготовка на материјали 

и програма за обуката, а 1 ден е предвиден за одржување на обуката. 

4. Изготвување на понудите 

4.1 Набавката ќе се реализира од страна на изведувач со искуство во испорака на ваков тип на услуги.   

Понудата треба да содржи: 

 Биографија (CV) 

 Референтна листа 

 Предлог тренинг програма 

 Финансиска понуда  

4.2 Финансискиот дел од понудата треба да содржи бруто сума по ден за вкупно 5 (пет) дена.  
 

5. Постапка за избор 
5.1 Административна проверка  

Административната проверка на добиените понуди ќе овозможи утврдување на прифатливи понуди, 
предмет на евалуација, а кои ги исполнуваат сите барања од точка 4. Потенцијалните кандидати кои што се 
поврзани со некоја од организациите регрантисти на проектот не може да бидат ангажирани како обучувачи. 
*Под поврзаност се мисли на дел од оснивачка или управувачка структура или вработен/а во организациите. 
Регрантистите на проектот може да се најдат на следниот линк:  
http://www.yes.org.mk/Media/News.aspx?n=639&r=6&l=63&c=22  
 

5.2 Критериуми за доделување на договорот 
Критериум за доделување на договорот е економски најповолна понуда. За носител на набавката ќе биде 
избран оној понудувач чија понуда ќе биде оценета како економски најповолна, односно која ќе освои 
најголем број на бодови како збир на бодовите за секој елемент на критериумот економска најповолна 
понуда. Елементите на критериумот економски најповолна понуда се изразуваат со број на бодови во распон 
од 1 до 100 бодови кои редоследно се наведуваат според нивната важност, а нивниот вкупен збир изнесува 
100 бодови. Како елементи на критериумот економски најповолна понуда се земаат следниве: 

o Цена 40 бодови, 

o Предлог тренинг програма 25 бодови, 

o Соодветност на програмата од аспект на тематски опфат и целна група – максимум 10 бодови, 

соодветност и разновидност на предложената методологија за обука – максимум 10 бодови, 

соодветно времетраење – максимум 5 бодови 

o Биографија (CV) 25 бодови, 

o Образование – максимум 10 бодови, искуство во слични задачи – максимум 15 бодови 

o Референтна листа 10 бодови 

o 1 референца – 3 бодови, 2 референци – 6 бодови, над 3 референци – 10 бодови 
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5.2.1 За елементот цена се утврдени вкупно 40 бодови. Заради евалуација цената на понудата ќе се пресметува 
како вкупна цена без данок на додадена вредност, при што најмногу бодови ќе добие понудата која има 
најниска понудена цена. Бодовите за елементот цена кај другите понуди ќе се доделат според следнава 
формула:  

 

Број на бодови 

 

= 

најниска  цена (без 
ДДВ) 

 

* 

максимален број бодови 
за елементот цена 

Цена (без ДДВ)  

 
 

6. Краен рок и начин за поднесување на понудите 
6.1 Краен рок за доставување на понудите е 30.03.2018 година до 12:00 часот. Понудите што ќе пристигнат по 

наведениот рок, како и оние што не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат земени 
предвид.  
 
Рок на важност на понудата: најмалку 60 дена 

 
6.2 Понудите се доставуваат по електронски пат на gabriela@mir.org.mk. Сите дополнителни појаснувања може 

да се добијат на писмено на наведената е-пошта. 
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