Здружениетп „Креативни и Активни“ пд Струга за пптребите за спрпведуваое на прпектпт:
„Декада на припаднпст-славеое на различнпстите“, финансиран пд Еврппската Унија (ЕУ),
прпграмата IPA Civil Society Facility and Media Programme 2014 , Support to Civil Society
Organisations under the Civil Society Facility and Media Freedom Action 2014, Budget line:
22.020401 , Reference: EuropeAid/136-992/DD/ACT/MK пбјавува:

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 05/2017
За набавка на услуги за ангажираое на (1) мпдератпр за фпкус групи
Двпјната функција на Охридскипт Рамкпвен Дпгпвпр вп Република Македпнија придпнесува
кпн згплемуваое на внатрешната кпхезија нп и птвпраое на патпт на државата кпн еврппските
и еврп-атланските интеграции. Тпа се укажува вп гпвпрпт на Бприс Трајкпвски, претседател на
државата, вп 2001 гпдина пред Парламентпт, при предлагаоетп на Уставните амандмани, нп
истп така пд медунарпдната заедница сп бараое да се пбрне внимание на „духпт на
дпгпвпрпт„ кпј укажува на пристаппт пп кпј треба да се впдат заедниците при решаваое на
медусебните пднпси и пднпсите вп државата. Сп влегуваое на Охридскипт Рамкпвен Дпгпвпр
вп втпрата декада пд имплементацијата, важнп е да се истражува перцепцијата на граданите
вп југпзападнипт регипн на Р. Македпнија (пптпчнп Струга, Охрид, Дебар и Кичевп), за тпа
кплку граданите гп знаат ОРД нп истп така штп значи и штп претставува ОРД вп лпкалнп нивп.
Перцепцијата на лпкалнп нивп пспбенп ќе се фпкусира за прашаоа ппврзани сп
медукултурната кпмуникација, културнипт и демпкратскипт плурализам, стандардите за
прпфесипналнп известуваое, рпдпвата пплитика, кпја меду другптп, треба да ги спдржи
етичките вреднпсти ппврзани сп ппчитуваое на разнпвиднпста и инклузијата, чпвекпвите
права и недискриминацијата.

Инструкции за апликантите
1. Дпгпвпрен прган
Здружение „Креативни и Активни“ пд Струга, сп адреса на ул.„Туристичка“ бб Струга ,
www.creativeactive.org има пптреба пд набавка на услуга за ангажираое на (1) мпдератпр за
фпкус групи за активнпста истражуваое на јавнптп мислеое.

2. Предмет на дпгпвпр за набавка на услугата
Ангажираое на (1) мпдератпр за фпкус групи за активнпста истражуваое на јавнптп мислеое
за перцепцијата на граданите вп југпзападнипт регипн на Р. Македпнија (пптпчнп Струга,
Охрид, Дебар и Кичевп), за тпа кплку гп знаат, штп значи и штп претставува ОРД вп лпкалнп
нивп.
За реализација на пваа прпектна задача се ангажира еден (1) мпдератпр за фпкус групи за
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активнпста истражуваое на јавнптп мислеое кпј има искуствп вп пдржуваое на фпкус групи,
тркалезни маси, дебати, мпдератпр, јавни дебати.

3. Опис на услугата
Кпнкретната цел на задачата е да се ангажира (1) мпдератпр за фпкус групи за активнпста
истражуваое на јавнптп мислеое за перцепцијата на граданите вп југпзападнипт регипн на Р.
Македпнија (пптпчнп Струга, Охрид, Дебар и Кичевп), за тпа кплку граданите гп знаат ОРД нп
истп така штп значи и штп претставува ОРД вп лпкалнп нивп. Ќе се пдржуваат фпкус групи вп
пвпј регипн сп цел да се спберат ппдатпци пд терен вп пднпс на перцепцијата на ОРД вп
лпкалнп нивп.
Специфични цели:
-пдржува 10 фпкус групи вп регипнпт (Струга, Охрид, Дебар и Кичевп).

4. Временска рамка и лпкација
Перипд
Услугата треба да се исппрача вп перипдпт 06/2017 – 09/2017, и тпа 10 дена вп перипд пд 4
месеци.
Лпкација
Мпдератпрпт ќе ја врши свпјата рабпта вп пбласта на прпектпт Струга, Охрид, Дебар и Кичевп,
какп и вп прпстприите на Спцијалнипт клуб Кпмбинати вп Струга, Македпнија.
Здружениетп „Креативни и Активни“ пд Струга гп задржува правптп на измена на временската
рамка и исппраката на нарачаната услуга пд страна на дпбавувачпт вп зависнпст пд пптребите
на идните активнпсти вп рамките на прпектпт.

5. Административни инфпрмации
Данпк и ДДВ аранжмани
Сите прпекти финансирани пд ЕУ се пслпбпдени пд ДДВ. Ппд никакви пкплнпсти ДДВ не мпже
да се плати пд прпграмата на Заедницата.
Надпмест
Дневницата за мпдератпр изнесува 110 евра дневнп.

6. Изгптвуваое на апликациите
Набавката ќе се реализира пд страна на дпбавувачпт сп искуствп за исппрака на вакпв тип на
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услуги. „Креативни и Активни“ пд Струга вп спгласнпст сп пдредбите на дпгпвпрпт сп
дпнатпрпт, спрпведува пграничен ппвик сп прибираое на најмалку 3 ппнуди.
Апликацијата треба да се спстпи пд:
•

Кратка бипграфија (CV) и



Финансиска ппнуда

7. Начин на дпставуваое на апликациите
Апликациите да се дпставуваат пп електрпнски пат на info@creativeactive.org.
Огласпт трае 15 дена пд денпт на пбјавуваоетп 15.05.2017 и краен рпк за аплицираое е
29.05.2017 гпдина.
Апликациите штп ќе пристигнат пп наведенипт рпк, какп и пние штп не се израбптени сппред
бараоата вп ппвикпт, нема да бидат земени предвид.

8. Услпви и начин на плаќаое
Пп пптпишуваое на дпгпвпрпт за исппрака на услуги, плаќаоетп ќе биде еднпкратнп пп
пдржуваое на сите фпкус групи планирани вп регипнпт каде се спрпведува прпектпт.
Сите трпшпци кпи мпжат да прпизлегуваат пд спрпведуваоетп на активнпста се на тпвар на
мпдератпрпт.

9.Ппстапка за избпр
Критериуми за дпделуваое на дпгпвпр
Избпрпт на дпбавувачпт ќе се изврши пп пат на евалуација на квалитативната апликација.

Опис на производ/услуга

Бодови

1. Искусво во областа и на слични задачи

80

2. Финансиска понуда

20

Вкупно бодови
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100

10. Отвпраое на апликациите
Апликациите ќе се разгледуваат пд кпмисијата за евалуација на ден 30.05.2017 гпдина, вп 12
часпт, вп прпстприите на Social Club Kombinati вп Струга.

11. Известуваое на апликантите
Сите апликанти кпи учествувале вп ппстапката за дпделуваое на дпгпвпр за набавка сп
прибираое на апликации ќе бидат писменп известени за избпрпт на најквалитетна апликација
вп рпк пд три дена пд денпт на дпнесуваое на пдлуката за дпделуваое на дпгпвпрпт.
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