Програма за прекугранична соработка на Европската Унија

Проект за развој на микро-претпријатија на жени во прекуграничната област
Projekti i zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla për gratë në zonën ndërkufitare
Microenterprise development project for women in the cross-border area

За потребите на проектот „Проектот за развој на Микро-претпријатија на жени во
прекугранична област“ (финансиран од Делегација на ЕУ во рамките на програмата ИПА 2,
Прекугранична соработка: Република Македонија - Република Албанија 2014-2015), а врз
основа на Договорот за грант меѓу Делегација на ЕУ и Центарот за управување со промени
(ЦУП) бр. IPA/2018/395-121 од 01.02.2018 година (во понатамошниот текст: Договорот за
грант), претседателот на Институтот за човeкови права испраќа:
ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 01/2018
за ангажирање на
ГЛАВЕН ПРАВЕН ЕКСПЕРТ КОЈ ЌЕ РАКОВОДИ СО СЕРВИСОТ ЗА ПРАВНА И
ЕКОНОМСКА ПОДДРШКА ЗА МИКРО-ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ЖЕНИ ВО
ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН НА Р. МАКЕДОНИЈА И Р. АЛБАНИЈА

1. Институтот за човекови права (ИЧП) во соработка со Центарот за управување со
промени (ЦУП), Центарот за компаративни и меѓународни студии (ЦКМС) и Фондацијата
Егалите во рамките на проектот „Проектот за развој на Микро-претпријатија на жени во
прекугранична област“ (финансиран од Делегација на ЕУ во рамките на програмата
ИПА 2, Прекугранична соработка: Република Македонија - Република Албанија 20142015) има потреба од ангажирање на главен правен експерт кој ќе раководи со
Сервисот за правна и економска поддршка за микро-претпријатија на жени во
прекуграничниот регион на Р. Македонија и Р. Албанија.
2. Опис на услугата:
Детален опис на услугите во проектната задача ТоР 1/2018 која е дел од овој повик.
3. Фази на спроведување (прелиминарна временска рамка)
Ангажманот на правниот експерт е шеесет и два (62) дена.
Услугата треба да се испорача временска рамка од 1.8.2018г. до 31.1.2020г.
Институтот за човекови права и партнерските организации во согласност предвидената
временска рамка ќе го известат добавувачот на услугата за точните датуми за
реализацијата на активностите и услугите од овој повик, во зависност од претходно
реализираните активности кои се во рамките на овој проекти во зависност од
обезбедувањето на сите потребни услови.
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4. Институтот за човекови права ќе склучи договор со избраниот понудувач за реализација
на активностите и резултатите наведени во проектната задача.
5. За таа цел, Ве охрабруваме да ни доставите Ваша понуда за горенаведената покана.
Понудата треба да ги содржи следните елементи:
• Кратка биографија(CV)
• Предлог методологија за работа со временска рамка на целосната услуга
• Финансиска понуда
Финансискиот дел од понудата треба да биде во следниот формат:
Количина
Единечна
Вкупна
Ставка Опис на производ/услуга
(број на
цена во
цена во
денови)
нето износ нето износ
Проучување на македонските и
3
1.

2.

3

4
5
ВКУПНО

албанските закони поврзани со
водење на бизнис и родова
еднаквост
Креирање и предлагање на
методологија во која ќе се
опфатат активностите и услугите
во рамките на Сервисот
Подготовка на 12 еднодневни
обуки – по 6 на двете страни на
границата
посветени
на
6
различни модули
Испорачување на 12 еднодневни
обуки- по 6 еднодневни обуки во
двете земји
Континуирана правно- економска
поддршка
и советувања за
корисниците на овој проект

3

18

12
26
62

6. Изборот на добавувачот/те ќе се изврши по пат на евалуација на квалитативната и
на финансиската понуда. Скалата на бодување врз чија основа ќе се изврши
евалуацијата и избор на понуда е следната:
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Квалитативна евалуација

Максимум можни бодови

1. Кратка биографија
Образование

40
(маx) 20

Искуство во правни работи

(маx) 20

2. Предлог методологија за работа
Вкупно бодови

Финансиска евалуација

20
60

Максимум можно бодови

Вкупно бодови

Финална евалуација

40

Максимум можни бодови

Вкупно бодови за квалитативна евалуација

60

Вкупно бодови за финансиска евалуација

40

Вкупно бодови

100

7. Услови и начин на плаќање
Плаќање: по испорачана услуга и врз основа на договор.
8. Набавката е делива.
9. Начин на доставување на понудите.
Понудите треба да се испратат на мејлот ihr@ihr.org.mk и на maja.stojanoska@ihr.org.mk .
Краен рок на доставување на понудите е до 14.8.2018 година најдоцна до 12.00 часот.
Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според
пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид. Секој понудувач може да
учествува само со една понуда.
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Сите дополнителни појаснувања може да се добијат преку адресата на е-пошта на ИЧП,
ihr@ihr.org.mk и на maja.stojanoska@ihr.org.mk најдоцна до 10.8. 2018 година.
Рок на важност на понудата: најмалку 30 дена. Во случај кога понудувачот е одбран, истиот
се обврзува да ги задржи понудените цени за времетраењето на кое се однесува
предметната набавка.

