Датум: 15.07.2022
Иницијатива за социјални промени-ИнСоК, Скопје
Миладин Поповиќ 4-1а, 1020 Скопје
Република Македонија

ПОВИК БР. 0839-01
ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ ЗА ИЗРАБОТКА НА:

АНАЛИЗА НА ЗАКОНОТ ЗА НЕЕВИДЕНТИРАНИ ЛИЦА ВО МАТИЧНАТА КНИГА НА РОДЕНИ И
ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ИСТИОТ РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Асоцијација Иницијатива за социјална промена – ИнСоК Скопје објавува повик за прибирање
понуди за набавка на експертски услуги за подготовка на Анализа на Законот за неевидентирани лица во
матичната книга на родени и остварувањето на правата кои произлегуваат од истиот Република Северна
Македонија
Повикот се објавува во рамки на институционалниот грант од програмата “ЦИВИКА
МОБИЛИТАС“, и е објавен на веб страната на Асоциација Иницијатива за социјална промена ИнСоК.
www.insoc.org.mk
Рокот за доставување на понудите е 01.08.2022.
Предвиден буџет за набавката е бруто 90000 МКД
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ
ИНФОРМАЦИИ
1.1 Вовед
Во овој документ се содржат инструкции за понудувачите за ограничен повик бр.0839-01
1.2 Договорен орган
Договорен орган е Асоцијација Инцијатива за социјални промени- ИнСоК-Скопје, со седиште на ул.
Миладин Поповиќ бр.4/1А, 1020 Скопје, телефон: 02/ 61-42-690, електронска адреса: insoc@insoc.org.mk,
интернет страна www.insoc.org.mk. Со моментално седиште на Ул, Живко Бараковски бр 15, 1230
Гостивар
Лицa за контакт: Милица Илиеска
1.3 Предмет на повикот за прибирање на понуди
Предмет на овој договор е изработка на подготовка на Анализа на Законот за неевидентирани лица во
матичната книга на родени и остварувањето на правата кои произлегуваат од истиот во Република
Северна Македонија
1.4 Право на учество
1.4.1
Право да достават понуда имаат сите физички и правни лица кои ги исполнуваат следниве
критериуми:
- За физички лица
o Завршено високо образование;
o Претходно искуство;
- За прави лица
o Да е регистрирано повеќе од 1 година
o Претходно искуство;

1.5 Содржина и достава на понудите
1.5.1 Понудите треба да се достават најдоцна до 01.08.2022 до Асоцијација Иницијатива Иницијатива за
социјална промена ИнСоК ул.Живко Брајковски бр 15, 1230 Гостивар.
1.5.2 Секоја од понудите треба да содржи работна биографија на експертот, преглед на досегашните
изработени продукти и планирана методологија.
1.6 Избор на експерт
1.6.1 Изборот на експерт ќе се изврши на на 03.08.2020.
1.6.2 Сите понудувачи ќе бидат известени за направениот избор најдоцна до 05.08.2022.
1.6.3 Со избраниот експерт/и ќе биде потпишан договор веднаш по известувањето за избор.
1.7 Рок на испорака и исплата
1.7.1 Анализата треба да се достави во финална верзија најкасно до 05,09,2022 година.
1.7.2 Исплатата на експертите ќе се врши на трансакциска сметка наведена во договорот, најдоцна 8 дена
од денот на прифатената анализа.

ПРИЛОГ 2:
ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ/УСЛУГИ
(релевантни референци во последните три години (формат)

Референца број
Наслов на проектот/услугата
Име на добавувачот
Локација
Вкупна вредност (МКД)
Корисник / набавувач
Контакт-податоци на набавувачот (име,
тел.)
Период (почеток/крај)
Партнери / подизведувачи
* Додадете онолку табели колку референци имате

Профил на проектот / услугата

Опис на проектот / услугата

ПРИЛОГ 3.
Образец: Организација и методологија за обезбедување на очекуваните услуги
(Дадете краток преглед на пристапот кој е предложен за спроведување на договорот)

1

Листа на активности и методологија

(Наведете ги активностите што ќе ги преземете за да се постигнат целите на договорот.
Образложете како ќе придонесат кон остварување на целите на проектот)

2

Временска рамка

(наведете го распоредот и траењето на предложените активности. Образложете зошто таквиот
распоред најмногу одговара за остварување на целите од договорот, а потоа и за целите на
проектот.)
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