Повик за доставување понуди за креирање визуелен идентитет
За потребите на проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен
дигитален екосистем“, кофинансиран од Европската унија, број на договор: 2021/429-271, Фондација
Метаморфозис објавува повик за доставување понуди за креирање визуелен идентитет.
1. За проектот
Проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален
екосистем“ е кофинансиран од Европската унија, а го спроведува Фондација Метаморфозис во
партнерство со Здружение Конект. Целта на проектот е да се зајакнат вештините кај граѓаните и
граѓанските организации за справување со предизвиците на дигиталното општество, како и за
застапување за зголемена заштита на приватноста и личните податоци, притоа обезбедувајќи им
поддршка на државните институции и другите засегнати страни да работат во служба на општеството и
заштита на граѓаните.
2. Предмет на набавка
Во рамки на овој повик, ќе се избере понудувач кој треба да ги спроведе следните активности:
1) Дизајнирање лого. Логото треба да биде подготвено во согласност со насоките од Фондација
Метаморфозис, да биде креирано специјално за потребите на ангажманот. Логото треба да биде
доставено до Метаморфозис во векторска, PNG и PDF верзија, како и во верзија подготвена за
печатење.
2) Дизајнирање банер за проектот. Дизајнот треба да го содржи логото на проектот кое ќе биде
дизајнирано во рамки на претходната активност и одобрено од страна на Метаморфозис, како и
4 други логоа кои ќе бидат споделени со избраниот понудувач. Дизајнот треба да биде доставен
во формат соодветен за печатење на банер со следните димензии: ширина-85cm и висина-200cm
(full color) и;
3) Креирање образец за PPT презентациja. Образецот треба да вклучува: Дизајн, фонт и палета на
бои за: прва (насловна) страница; страница на која ќе има графици и/или табели; страница која
ќе има само текст; страница која ќе има текст и графика; страница на која би се поставиле слики
или видеа; како и завршна страница.
3. Услови за учество на повикот
Право да се пријават на овој повик имаат правни лица кои работат во областа на графички дизајн.
Правните лица кои ќе се пријават на повикот треба да ги исполнуваат и критериумите за лична
состојба на понудувачот, односно:
 во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество
во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
 на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење
на одделна дејност;
 понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;
 понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки;
 на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција – забрана за вршење на професија,
дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.
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Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со изјава
која ја доставува во прилог на својата понуда (изјавата е дадена во прилог на оваа документација –
Прилог 2). Покрај изјавата, понудувачот заедно со понудата не мора да поднесе документи за
докажување на личната состојба. Заради проверка, Комисијата може да побара од понудувачот чија
понуда ја утврдила за најповолна да ги достави потребните документи за утврдување на неговата лична
состојба за проверка на овие критериуми.
Способност за вршење на професионална дејност
Понудувачот треба да е регистриран како правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на
договорот.
За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави
со својата понуда документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како правно лице за
вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка.
Техничка способност
Понудувачот треба да ги исполнува следниве минимални услови:
- Да има искуство во извршување на услуги како предметот на набавка во последните 5 (пет)
години.
За докажување исполнувањето на минималните услови од техничката способност понудувачот треба со
својата понуда да достави:
- Портфолио од реализирани проекти поврзани со предметот на набавка во последните пет
години во кое ќе бидат прикажани продуктите креирани во рамки на ангажманот, како и контакт
податоци од минимум двајца претходни набавувачи кои може да бидат контактирани за да
обезбедат референци.
4. Рок и начин за пријавување
Понудите можат да се доставуваат електронски, на е-маил адресата: vesna@metamorphosis.org.mk
најдоцна до 05.05.2022 година. Понудите кои ќе содржат непотполна или неуредна документација, како
и понудите кои ќе бидат доставени по рокот утврден во овој повик, нема да бидат земени предвид.
Понудата треба да биде потпишана од одговорното лице на понудувачот.
Метаморфозис Фондација го задржува правото да ги контактира само избраните субјекти.
5. Елементи на понудата
Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:
- Образец на финансиска понуда даден како прилог 1;
- Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната
состојба даден како прилог 2;
- Документ за регистрирана дејност;
- Портфолио од реализирани проекти поврзани со предметот на набавка во последните пет
години во кое ќе бидат прикажани продуктите креирани во рамки на ангажманот, како и контакт
податоци од минимум двајца претходни набавувачи кои може да бидат контактирани за да
обезбедат референци.
6. Критериуми за избор на најповолна понуда
Сите навремени, потполни и уредни пријави ќе бидат детално разгледани и оценувани според следните
критериуми:
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1. Финансиска понуда – 70 поени
2. Квалитет на претходни соодветни ангажмани – 30 поени.
7. Начин на плаќање
Начин на плаќање е вирмански во рок од 30 дена од денот на прием на фактурата во архивата на
Фондација Метаморфозис.
8. Дополнителни информации
Доколку се потребни дополнителни информации во врска со овој повик, можете да се обратите на
vesna@metamorphosis.org.mk најдоцна до 03.05.2022.
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