
 

 

 

За потребите на проектот Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда - ИЦЕДА 

финансиран од Европската унија врз основа на договорот за Грант со референтен број IPA/2019-414-

059, Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис Скопје објавува 

 

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 

за набавка на услуги за среднорочна и завршна евалуација на проектот Зголемување на граѓанското 

учество во Дигиталната агенда – ИЦЕДА 

 

1. Договорен орган 

Фондација за интернет и општество Метаморфозис Скопје, проектот Зголемување на граѓанското 

учество во Дигиталната агенда - ИЦЕДА финансиран од Европската унија врз основа на договорот за 

Грант со референтен број IPA/2019-414-059. 

2. Позадина на проектот 

Фондацијата Метаморфозис од Скопје (Северна Македонија) во партнерство со Академија за е-

владееење (Естонија), ЦРТА- Центар на истражување, транспарентност и отчетност (Србија), НВО 

35мм (Црна Гора), Oтворени податоци Косово (Косово) и Levizja Mjaft! (Албанија), го реализираат 

проектот Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда - ИЦЕДА финансиран од 

Европската унија. Проектот има за цел да го зголеми учеството на граѓанските организации (ГО) во 

обликувањето и имплементацијата на Дигиталната агенда на Западен Балкан.   

Дигиталната агенда е иницијатива развиена од Европската Унија, која исто така е проширена и 

усвоена за 6 држави од Западен Балкан. Таа има за цел да обезбеди граѓаните во регионот целосно 

да ги искористат придобивките од дигиталната трансформација. Посветеноста кон Дигиталната 

агенда ќе обезбеди граѓаните да имаат вештини за да одговараат на барањата на новата економија и 

ќе помогне да се модернизираат јавните администрации, да се зајакне компјутерската безбедност, 

да се зголеми поврзаноста, како и да се подобри деловната клима. 

Вкупното времетраење на проектот е 3 години, од февруари 2020 до јануари 2023 година. 

Специфични цели на проектот: 

 Да се зголемат капацитетите на ГО и медиумите за справување со предизвици поврзани со 

дигиталната агенда, овозможувајќи им да станат активни учесници во процесот. 

 Да се зајакне улогата на ГО во помагањето на државните институции за подобро 

искористување на потенцијалот на информатичко-комуникациските технологии (ИКТ) со цел 

да се подобри квалитетот на нивните е-услуги за граѓаните, како и да се зголеми нивната 

отвореност. 



 

 

 Да се зајакне довербата и безбедноста на интернет со одржување обуки за подигнување на 

свеста преку мрежа на ГО кои промовираат дигитална писменост, вештини и вклученост на 

регионално, национално и локално ниво. 

 Да се зголеми видливоста на прашања поврзани со Дигиталната агенда во рамки на 

граѓанското општество и медиумите. 

 Да се зголеми побарувачката на граѓаните за квалитетни е-услуги преку обуки и подигање на 

свеста од страна на ГО.  

Очекувани резултати од проектот: 

 Напредна Дигитална агенда преку мрежа од 30 ГО од Западен Балкан поддржана од мала 

гранотва шема за спроведување конкретни иницијативи. 

 Објавено истражување за состојбата на е-владеење во пет земји. 

 Формирани 15 локални центри за поддршка за е-владеење, управувани од членови на 

мрежата на ГО. 

 Подобрени вештини на ГО и медиумските професионалци на локално ниво за препознавање 

и справување со предизвиците поврзани со дигиталната агенда. 

 Зголемена употреба на услуги за е-владеење од страна на граѓаните во одредени области. 

 Зајакнат дијалог помеѓу ГО и владините институции за инклузивна дигитална агенда во која 

граѓаните се во центарот на вниманието, преку давање препораки за подобрување на е-

услугите преку развиено и раширено истражување базирано на докази.  

 

3. Предмет на договорот за набавка на услуга 

Предмет на договорот за набавка на услуга е среднорочна и завршна евалуација на проектот 

Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ИЦЕДА. 

 

Задачи и резултати со временска рамка 

Активности и задачи кои треба да бидат покриени се прикажани во табелата во продолжение. 

Сите доставени продукти треба да бидат на англиски јазик. 

Активности и задачи Рок за достава 

А1. Крерирање и презентација на предлог-структура на евалуациите и 
предлог-методологија која ги зема предвид насоките од точка 3. 
Методологија и пристап. 

2 недели по 
потпишување на 
договорот 

А2. Предлог - Среднорочна евалуација - Оценка на тековниот напредок во 
реализација на зацртаните цели и резултати на проектот од почетокот на 
имплементација (1-ви февруари, 2020 - 31-ви јули, 2021.) 

31-ви август, 2021 

А3. Среднорочна евалуација - Оценка на тековниот напредок во 
реализација на зацртаните цели и резултати на проектот од почетокот на 
имплементација (1-ви февруари, 2020 - 31-ви јули, 2021.) 

31-ви септември, 
2021 



 

 

А4. Предлог – Завршна евалуација - Оценка на достигнувања, реализацијата 
на зацртаните цели и резултати на проектот од почетокот на 
имплементација (1-ви февруари, 2020 - до 31-ви јануари, 2023) 
 

28-ми февруари, 
2023 

А5. Завршна евалуација - Оценка на достигнувања, реализацијата на 
зацртаните цели и резултати на проектот од почетокот на имплементација 
(1-ви февруари, 2020 - до 31-ви јануари, 2023) 
 

31-ви март, 2023 

 

Напомена: Временската рамка е подложна на промени согласно со потребите на проектот. 

Секоја можна промена иницирана од страна на избраниот понудувач треба да биде претходно 

одобрена од страна на Метаморфозис. 

Ангажманот вклучува следствено состаноци со проектните координатори и партнери во секоја 

држава и тимот на Фондацијата Метаморфозис. Состаноците можат да се водат преку интернет или 

во живо. 

 

Методологија и пристап 

Оценувањето на проектот треба да се спроведе врз оснoва на следното: 

- Извештаи од партнерите во проектот; 

- Извештаи на грантистите; 

- Извештаи од мерењата преку Опсерваторијата на Дигиталната агенда; 

- Медиумската анализа за проектот; 

- Други проектни документи. 

Горе споменатите документи ќе бидат доставени од страна на проектниот тим и партнерските 

организации од регионот. Во текот на евалуацијата, избраната институција, поединец, тим на 

експерти, компанија или слична организација, треба да ги земе предвид следните елементи: 

- Перформанс (Баланс помеѓу придобивките/ продуктите и трошоците);  

- Процес (Фокус и стил на учество);  

- Импакт (Врската помеѓу продуктите и резултатите);  

- Стратегија (Дали активностите ги достигнале целите?). 

Основата за мерење на импактот и напредувањето е Основната студија за развој на е-влада и 

дигитална писменост во земјите од Западен Балкан (Baseline Research of State of e-Government 

Development & Digital literacy in Western Balkan Countries). 

Исто така, при евалуација ќе треба да бидат земени предвид и OECD-DAC и ЕУ критериумите за 

евалуација. 

 



 

 

4. Услови и критериуми за учество на повикот 

 
За да учествуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат 

следните критериуми за утврдување на нивната способност: 

 Претходно искуство со евалуација на проекти (најмалку 2 евалуации на проекти во 
последните 5 години); 

 Високо ниво на познавање и примена на англискиот јазик (усно и пишано); 

 Познавањето на областа ќе се смета како предност; 

 Позитивен однос и способност за работење со почитување строги рокови; 

 Спремност за учество на состаноци и настани поврзани со проектот, онлајн, во земјата и во 
странство (доколку условите го дозволуваат тоа). 

 

5. Понудата треба да содржи следните елементи:  

a. Финансиската понуда треба да се изготви според образецот даден како Прилог 1 

b. Документи за докажување на техничка и професионална способност: 

i. Изјава за непостоење на услови за исклучување на добавувач според образецот 

даден како Прилог 2.  

ii. Изјава за прифаќање на условите на повикот даден како Прилог 3. 

iii. CV/ резиме за секој експерт кое задолжително ќе содржи детално и јасно 

објаснување на бараните квалификации наведени во инструкциите за 

понудувачите. Метаморфозис има право да побара докази за секоја 

квалификација наведена во CV-то на предложените експерти. 

Секој понудувач може да учествува само со една понуда. 

Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се 

разменуваат со понудувачот, се пишуваат на македонски или англиски јазик пополнети рачно 

или на компјутер. 

Оние понуди што нема да ги содржат потребните елементи или не се изработени според 

пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид за понатамошна евалуација. 

 

6. Период на важност на понудата 

Периодот на важност на понудата треба да изнесува најмалку 30 дена од денот на крајниот рок на 

доставување на понудите за кое времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за 

понудувачот. 

7. Појаснување на тендерската документација 

Сите барања за појаснувања на тендерската документација може да се испратат на е-пошта: 

mila@metamorphosis.org.mk , најдоцна до 10.08.2020 година. 

mailto:mila@metamorphosis.org.mk


 

 

Побараните појаснувања по тендерската документација ќе се објават најдоцна 3 дена пред рокот за 

доставување на понудите на истиот начин како што е објавен овој повик. 

 

10. Измена и дополнување на тендерската документација 

Метаморфозис го задржува правото најдоцна 5 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на 

понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од 

страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш 

ќе ја објави измената и ќе ги извести потенцијалните понудувачи кои поднеле барање за појаснување.   

Во случај на измена на тендерската документација, Метаморфозис може да го продолжи крајниот 

рок за доставување на понудата по барање ако постојат оправдани причини за тоа, и за тоа ќе направи 

соодветна објава. 

 

8. Начин на доставување на понудите  

 Понудите се доставуваат на македонски јазик или англиски јазик. 

 Понудите треба да се достават електронски по е-мејл адреса mila@metamorphosis.org.mk или 

по курирска служба или лично во запечатен плик со назнака „НЕ ОТВАРАЈ“ за Проект „ИЦЕДА“ 

- Конкурс за евалација на проектот. 

 Понудите треба да бидат оригинални и потпишани, а доколку се доставуваат по електронски 

пат, истите потпишани оригинали треба да бидат скенирани. 

 

9. Краен рок за поднесување на понудите е 17.08.2020 година до 16:00 часот. 

Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок нема да бидат земени предвид за понатамошна 
евалуација. 

 

10. Начин и услови за плаќање 

Плаќањето ќе се изврши по реализација на услугата, односно по доставување на извештај за 
сработеното и негово одобрување од страна на проектот. 

 
50% од износ на понудата ќе се исплати по доставување на извештајот за среднорочната евалуација 
и негово одобрување од страна на проектот. Останатите 50% од износ на понудата ќе се исплатат по 
доставување на извештајот за завршната евалуација и негово одобрување од страна на проектот. 

 

11. Критериуми за доделување на договор 

Изборот на добавувачите ќе се изврши по пат на евалуација на квалитативната и на финансиската 
понуда (80 бода за квалитативна понуда и 20 бода за финансиска понуда). 
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Елемент Максимум бодови 

1. Квалитет 

- Претходно искуство со евалуација на проекти прикажано преку 
доставените CV-а 

80 

2. Цена 20 

Вкупно (1+2) 100 

 

За критериумиот квалитет, ќе се оценуваат следните аспекти:  

- Претходно искуство со евалуација на проекти прикажано преку доставените CV-а 

 

Ќе се избере понудувачот кој ќе добие вкупно најмногу бодови (квалитет + цена). 

Фондацијата Метаморфозис го задржува правото да не избере понудувач доколку Комисијата одлучи 
дека ниедна од понудите не ги исполнува критериумите наведени во Описот на задачи погоре (2). 

 
12. Известување на понудувачите  

 
По завршувањето на евалуацијата на доставените понуди, Комисијата ќе достави до сите учесници 

на тендерот известување со информации за избраниот најповолен понудувач, како и причините за 

неизбор на нивната понуда за неизбраните понудувачи. Известувањето ќе биде испратено на 

адресата на е-пошта наведени во понудата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ПРИЛОГ 1  – ФИНАНСИСКА ПОНУДА 
 
 
I. ОПШТ ДЕЛ  
 
I.1 Назив на понудувачот:  
 
I.2 Адреса на понудувачот:  
 
I.3 Телефонски број:  
 
I.4 E-mail адреса:  
 
I.5 Име и презиме на овластено лице:  
 
I.6 ЕМБС:  
 
I.7 ЕДБ:  
 
I.8 Согласeни сме да ја дадеме оваа понуда согласно предметот на набавка и условите наведени во 
барањето за понуди  
 
II. ФИНАНСИСКА ПОНУДА 
 
 

 

 

Напомена: Проектот е ослободен од ДДВ и вкупната цена на понудата не треба да содржи ДДВ. 

Со поднесување на оваа понуда целосно ги прифакаме условите на објавениот повик за набавка. 

 

Важност: 30 дена од датумот на понудата 

 

                    Датум и место       Потпис 

__________________________________     _____________________________ 

 

 

 

Ред. 
бр. 

Спецификација Вкупна цена изразена во ЕУР 

1.  Среднорочна и завршна евалуација   
 



 

 

 

Прилог 2 – Изјава за прифаќање на условите од тендерската документација 

 

 

И З Ј А В А 

 

 

Изјавуваме дека со поднесување на понудата во целост ги прифаќаме сите услови од 

тендерската документација за набавка на услуги за среднорочна и завршна евалуација на проектот 

Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ИЦЕДА врз основа на кои ја 

поднесуваме нашата понуда. Согласни сме тие услови во целост да претставуваат составен дел на 

договорот. 

На ваше барање ќе ви ги доставиме сите документи утврдени во барањето за понуди 

потребни за докажување на исполнувањето на овие критериуми.  

 

 

 

 

Место и датум                    Одговорно лице  

            

___________________                           ________________________________ 

         (потпис и печат) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Прилог 3 – Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување 

на личната состојба 

 

 

И З Ј А В А 

 

 

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот 

_____________________________________________________________ [се наведува назив на 

понудувачот] во целост ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба на 

понудувачите утврдени во тендерската документација за набавка на услуги за среднорочна и 

завршна евалуација на проектот Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ИЦЕДА 

и дека понудувачот ќе му ги стави на располагање сите документи утврдени во тендерската 

документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, доколку понудата биде 

избрана за најповолна и набавувачот го побара тоа. 

 

 

 

 

Место и датум  

 

___________________________ 

Одговорно лице 

 

___________________________ 

(потпис и печат)  

 

 


