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ПОВИК 

 за доставување понуди за спроведување истражување за запознаеноста со 
правото на заштита на личните податоци со претставници на граѓански 

организации и вработени во државни и јавни институции 

За потребите на проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење 
инклузивен дигитален екосистем“, финансиран од Европската унија, број на договор: 2021/429-271, 
Фондација Метаморфозис објавува повик за доставување понуди за спроведување истражување за 
запознаеноста со правото на заштита на личните податоци со претставници на граѓански организации 
и вработени во државни институции. 

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. Повеќе информации за проектните активности и очекувани резултати можат 
да се најдат овде: Metamorphosis » Privacy by Design –Building an inclusive digital ecosystem (EU). 

2. Предмет на набавка 

Во рамки на овој повик, ќе се избере експерт кој ќе ги спроведе следниве активности: 

ДЕЛ 1 

А. Истражување за запознаеноста на претставниците на граѓанските организации со правата на 
заштита на личните податоци. Оваа активност опфаќа: 

• Анализа на секундарни извори на податоци (desk research); 

• Утврдување на репрезентативен примерок од минимум 50 испитаници-претставници на 
граѓански организации, притоа водејќи сметка да се опфатат испитаници од сите плански 
региони во земјата, приближен број на мажи и жени, испитаници од различна возрасна 
група кои доаѓаат од организации со различен делокруг на работа, со кои ќе се спроведе 
онлајн анкета и спроведување на онлајн анкетата; 

• Спроведување структурирани интервјуа со минимум 10 претставници на граѓанските 
организации; 

• Анализа на добиените податоци во рамки на спроведеното истражување и подготовка на 
заклучоци и препораки кои ќе го водат проектниот тим во прилагодување на активностите 
на актуелните потреби на оваа целна група. 

https://metamorphosis.org.mk/en/proekti_arhiva/privacy-by-design-building-an-inclusive-digital-ecosystem-2/
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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 македонски јазик. 

Активност  Рок на 
спроведување  

1.Анализа на секундарни извори на податоци (desk research);  20 дена по 
потпишување на 

договорот 

2.Спроведување онлајн анкета со репрезентативен примерок од минимум 50 
испитаници-претставници на граѓански организации; 

 35 дена по 
потпишување на 

договорот 

3.Спроведување структурирани интервјуа со минимум 10 претставници на 
граѓанските организации;  

50 дена по 
потпишување на 

договорот 

4.Анализа на добиените податоци во рамки на спроведеното истражување и 
подготовка на заклучоци и препораки кои ќе го водат проектниот тим во 
прилагодување на активностите на актуелните потреби на оваа целна група.  

 Најдоцна до 
31.07.2022 

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 тимот на Фондацијата 
Метаморфозис. Состаноците можат да се водат преку интернет или во живо. 

ДЕЛ 2 

Б. Истражување за запознаеноста на вработените во државните и јавните институции со правата 
на заштита на личните податоци. Оваа активност опфаќа: 

• Анализа на секундарни извори на податоци (desk research); 

• Утврдување на репрезентативен примерок од минимум 50 испитаници-претставници на 
државните институции, притоа водејќи сметка да се опфатат испитаници од сите плански 
региони во земјата, приближен број на мажи и жени, испитаници од различна возрасна група 
и т.н. со кои ќе се спроведе онлајн анкета и спроведување на онлајн анкетата; 

• Спроведување структурирани интервјуа со минимум 10 вработени во државни и јавни 
институции;  

• Анализа на добиените податоци во рамки на спроведеното истражување и подготовка на 
заклучоци и препораки кои ќе го водат проектниот тим во прилагодување на активностите на 
актуелните потреби на оваа целна група. 

Задачи и резултати со временска рамка рамка  

Активности и задачи кои треба да бидат покриени се прикажани во табелата во продолжение. Сите 
доставени продукти треба да бидат на македонски јазик. 
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Активност  Рок на 
спроведување  

1.Анализа на секундарни извори на податоци (desk research);   20 дена по 
потпишување на   

договорот 

2.Спроведување онлајн анкета со репрезентативен примерок од минимум 50 
испитаници-вработени во државни институции; 

 35 дена по 
потпишување на 

договорот 

3.Спроведување структурирани интервјуа со минимум 10 претставници на 
државни институции;   

50 дена по 
потпишување на 

договорот 

4.Анализа на добиените податоци во рамки на спроведеното истражување и 
подготовка на заклучоци и препораки кои ќе го водат проектниот тим во 
прилагодување на активностите на актуелните потреби на оваа целна група.  

 Најдоцна до 
31.07.2022 

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 тимот на Фондацијата 
Метаморфозис. Состаноците можат да се водат преку интернет или во живо. 

3. Набавката е делива, односно понудувачите може да достават понуда за само еден дел или 
за двата дела. 
 

4. Квалификации 
Право да се пријават на овој повик имаат физички лица и правни лица. 
 

4.1. Физичките лица потребно е да ги исполнуваат следните услови: 
- Добро познавање на Законот за заштита на лични податоци и друга актуелна легислатива 

во областа. Претходно релевантно работно искуство во областа на заштитата на личните 
податоци во последните 5 години ќе смета за предност. 

- Претходно релевантно истражувачко искуство од минимум 5 години. 
 

4.2. Правните лица треба да ги исполнат следните критериуми: 
4.2.1. Лична состојба на понудувачот 

• 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 
тендерска 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. 
 
4.2.2. Способност за вршење на професионална дејност 
За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од 
аспект на неговата способност за вршење на дејноста, правното лице треба да ги исполнува 
следниве минимални услови: 

• Регистрирана дејност најмалку 5 години 
 

4.2.3. Техничка способност 
За да се докаже техничка способност, понудувачот треба да има членови на предложениот тим за 
спроведување на задачата со: 

• добро познавање на Законот за заштита на лични податоци и друга актуелна легислатива во 
областа 

• претходно релевантно работно искуство во претходните 5 години во областа на заштитата 
на личните податоци ќе се смета за предност 

• претходно релевантно истражувачко искуство од минимум 5 години. 

5. Потребни документи за пријавување 
5.1. За да се пријават на повикот, физичките лица треба да достават: 

• Финансиска понуда според образецот даден во прилог 1 скенирана и своерачно потпишана  

• Кратка професионална биографија (CV) која ќе понуди податоци за исполнување на 
квалификациите наведени во точка 4.1 од овој повик, вклучително и линкови од претходни 
публикации и истражувања спроведени од кандидатот. CV-то не треба да биде подолго од 
три страници; 
 

5.2. За да се пријават на повикот, правните лица треба да достават: 

• Финансиска понуда според образецот даден во прилог 1 скенирана и своерачно потпишана 
од овластено лице 

• Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на 
личната состојба според образецот даден како прилог 2 

• Кратка професионална биографија (CV) на сите членови на тимот кои ќе го спроведуваат 
предметот на набавката. Секоја кратка биографија треба да понуди податоци за 
исполнување на квалификациите наведени во точка 4.2.3 од овој повик, вклучително и 
линкови од претходни публикации и истражувања спроведени од кандидатот и не треба да 
биде подолга од три страници; 

 
6. Рок и начин за пријавување 
Понудите можат да се доставуваат електронски, на е-маил адресата: 
vesna@metamorphosis.org.mk најдоцна до  15-ти мај 2022 година, а насловот на пораката треба 

mailto:vesna@metamorphosis.org.mk
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да биде „Понуда за истражување со претставници од граѓански организации“ односно „Понуда 
за истражување со претставници со државни институции“. 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. Метаморфозис Фондација го задржува правото да ги 
контактира само избраните кандидати. 
 
7. Критериуми и начин на избор на најповолна понуда 
Сите навремени, потполни и уредни пријави ќе бидат детално разгледани и оценувани според 
следните критериуми: 

• Квалификации на кандидатот/тимот прикажани во кратката биографија (претходно 
релевантно искуство)  – 70 поени; 

• Финансиска понуда – 30 поени 

Со кандидатите кои ќе добијат најмногу поени во соодветната категорија (истражување со 
претставници на граѓански организации односно истражување со претставници на државни 
институции) ќе бидат склучени договори во кои подетално ќе се регулираат меѓусебните права и 
обврски. 

8. Плаќањето ќе се изврши по извршување на услугите кои се предмет на набавка и одобрен 
извештај за сработеното. 

 
9. Дополнителни информации  
Доколку се потребни дополнителни информации во врска со овој повик, можете да се обратите 
на vesna@metamorphosis.org.mk, најдоцна до 12-ти мај 2022. 

mailto:vesna@metamorphosis.org.mk
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	4. Квалификации
	Право да се пријават на овој повик имаат физички лица и правни лица.
	4.1. Физичките лица потребно е да ги исполнуваат следните услови:
	- Добро познавање на Законот за заштита на лични податоци и друга актуелна легислатива во областа. Претходно релевантно работно искуство во областа на заштитата на личните податоци во последните 5 години ќе смета за предност.
	- Претходно релевантно истражувачко искуство од минимум 5 години.
	4.2. Правните лица треба да ги исполнат следните критериуми:
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	6. Рок и начин за пријавување
	Понудите можат да се доставуваат електронски, на е-маил адресата: vesna@metamorphosis.org.mk најдоцна до  15-ти мај 2022 година, а насловот на пораката треба да биде „Понуда за истражување со претставници од граѓански организации“ односно „Понуда за и...
	7. Критериуми и начин на избор на најповолна понуда
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	Со кандидатите кои ќе добијат најмногу поени во соодветната категорија (истражување со претставници на граѓански организации односно истражување со претставници на државни институции) ќе бидат склучени договори во кои подетално ќе се регулираат меѓусе...
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	9. Дополнителни информации
	Доколку се потребни дополнителни информации во врска со овој повик, можете да се обратите на vesna@metamorphosis.org.mk, најдоцна до 12-ти мај 2022.

