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За потребите на проектот „Центар против дезинформации на Западен Балкан: разоткривање на 

опасните влијанија преку набљудувачко новинарство“ финансиран од страна на Кралство 

Холандија, врз основа на договорот за Грант со број 4000005359, Фондацијата за интернет и 

општество Метаморфозис, Скопје објавува 

 

 
ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА 

ПОНУДИ 

за набавка на услуги за среднорочна евалуација на проектот „Центар против дезинформации 

на Западен Балкан: разоткривање на опасните влијанија преку набљудувачко новинарство“ 

 
1. Договорен орган 

Фондација за интернет и општество Метаморфозис Скопје, проектот „Центар против 

дезинформации на Западен Балкан: разоткривање на опасните влијанија преку набљудувачко 

новинарство“ финансиран од Кралство Холандија врз основа на договорот за Грант со број 

4000005359. 

2. Позадина на проектот 

Фондацијата Метаморфозис од Скопје (Северна Македонија) во партнерство со Центар за 

меѓународни и безбедносни прашања ISAC, тинк-тенк од Србија; Зашто не (Why not) од Босна и 

Херцеговина, основач на сервисите за проверка на факти Istinomjer.ba и Raskrinkavanje.ba (fcs); 

Центар за демократска транзиција од Црна Гора, основач на сервисот за проверка на факти 

Raskrinkavanje.me (fcs); Faktoje.al, сервис за проверка на факти од Албанија, и Sbunker.net, 

Медиумска издавачка организација од Косово го реализираат проектот „Центар против 

дезинформации на Западен Балкан: разоткривање на опасните влијанија преку набљудувачко 

новинарство“ финансиран од страна на Кралство Холандија. Проектот има за цел да го открие 

странското малигно влијание на Западен Балкан преку разоткривање и мапирање на протокот на 

дезинформации и пропаганда што потекнуваат од надворешни актери низ регионот. 

Вкупното времетраење на проектот е 3,5 години (42 месеци), од ноември 2021 до април 2025 
година. 

Специфични цели на проектот: 

 Зголемување на капацитетот на новинарите и медиумите да идентификуваат, 
документираат, известуваат и разоткриваат странски малигни влијанија; 

 Едуцирање на јавноста за природата и ефектите на дезинформациите под влијание на 
надворешни актери; 

 Залагање за зголемена јавна дебата и зголеме интерес за конструктивни политички мерки; 

 Развивање модел за справување со дезинформации од странски малигни извори 

Очекувани резултати од проектот: 

 Зголемена свест и јавно знаење за дезинформационите екосистеми во Западен Балкан, 
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преку обезбедување инфраструктура за рано предупредување, заснована на податоци. 

 Производство на информативни и едукативни медиумски содржини за разоткривање 
дезинформации врз основа на иновативна методологија заснована на податоци за 
идентификување, следење и изложување на странски малигни влијанија. 

 Создавање повеќестрана мрежа составена од претставници од граѓанско општество и 
медиумски организации, вклучително и проверки на факти и вести, тинк-тенк и други 
заинтересирани чинители, која служи како платформа за заедничко медиумско покривање, 
следење на медиумите и градење капацитети. 

 Современ модел за справување со дезинформации, базиран на методологија за 
препознавање и известување за странско малигно влијание во регионот на Западен Балкан 
(Северна Македонија, Србија, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово) 
применлив надвор од регионот каде што е развиен, особено на места каде таквото токсично 
влијание не добива соодветно внимание од страна на медиумите и политичкиот врв. 

Проектни активности: 

 Развој на регионална инфраструктура заснована на податоци за рано предупредување која 
ќе служи за спречување на штетното влијание во регионот од кампањи за дезинформации 
кои потекнуваат од странски актери. 

 Watchdog journalism – производство на висококвалитетни новинарски содржини во вид на 
рецензии, анализи и истражувачки стории.Создавање повеќестрана мрежа составена од 
претставници од граѓанско општество и медиумски организации, вклучително и проверки 
на факти и вести, тинк-тенк и други заинтересирани чинители, која служи како платформа 
за заедничко медиумско покривање, следење на медиумите и градење капацитети. 

 Истражување фокусирано на мапирање, документирање и објаснување на местата на 
малигно странско влијание во секоја земја и ЗБ како целина. Собирање и анализа на 
податоци што ќе резултира со создавање инфраструктура за рано предупредување 
управувана од податоци, фокусирана околу базата на податоци. 

 Јавно информирање и застапување – ангажирање на општата публика и зголемување на 
свеста преку промотивна кампања за едукација на јавноста и информирање преку 
социјалните медиуми; придонесување за промена на политиката преку консултации за 
застапување и јавни настани на кои се собираат релевантните засегнати страни за да се 
зголеми нивната свест и ангажман во јавната дебата за малигните странски влијанија. 

 
3. Предмет на договорот за набавка на услуга 

Предмет на договорот за набавка на услуга е среднорочна евалуација на проектот „Центар 

против дезинформации на Западен Балкан: разоткривање на опасните влијанија преку 

набљудувачко новинарство“. 

 
3.1 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. 
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Активности и задачи Рок за достава 

А1. Крерирање и презентација на предлог-структура на евалуацијата 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 ноември, 2021 - 31 декември, 2022.) 

30-ти април, 2023 

А3. Среднорочна   евалуација   -   Оценка   на   тековниот   напредок   во 
реализација на зацртаните цели и резултати на проектот од почетокот на 
имплементација (1-ви ноември, 2021 - 31 декември, 2022.) 

31-ви мај,  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. 

 
3.2 Методологија и пристап 

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

- Извештаи од партнерите во проектот; 

- Интервјуа со партнерите во проектот; 

- Мониторинг извештаи од партнерите во проектот; 

- Новинарски содржини; 

- Материјали од настани, тренинзи, средби за застапување; 

- 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 Логичката рамка (Logical Framework) 

вклучена во проектната апликација на проектот. 

 

4. Услови и критериуми за учество на повикот 
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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 5 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. Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување 
на личната состојба  според образецот даден како Прилог 2. 

c. 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 90 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: 
nina@metamorphosis.org.mk, најдоцна до 11.03.2023 година, 16:00 часот. Побараните појаснувања 
по тендерската документација ќе се објават најдоцна 2 дена пред рокот за доставување на 
понудите на истиот начин како што е објавен овој повик. 

 
8. Измена и дополнување на тендерската документација  

Метаморфозис го задржува правото најдоцна 4 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување 

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

 
9. Начин на доставување на понудите 

 Понудите се доставуваат на македонски јазик или англиски јазик. 

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

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

„Центар против дезинформации на Западен Балкан: разоткривање на опасните влијанија 

преку набљудувачко новинарство“ - Конкурс за евалуација на проектот. 

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

електронски пат, истите потпишани оригинали треба да бидат скенирани. 

 

10. Краен рок за поднесување на понудите е 15.03.2023 година до 16:00 часот. 

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

 

11. 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 тимот на проектот. 
 
12. Критериуми за доделување на договор 
Изборот на добавувачите ќе се изврши по пат на евалуација на квалитативната и на финансиската 
понуда 
 

Елемент Максимум бодови 

1. Квалитет 
- Претходно искуство со евалуација на проекти прикажано преку 

доставените CV-а; 
- Сличност на проектите што експертите ги евалуирале во својата 

кариера со проектот што треба да се евалуира 
 

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 и 
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- сличност на проектите кои експертите ги евалуирале во својата кариера со проектот што треба да 
се евалуира.  

 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). 

13.  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. 

Известувањето ќе биде испратено на адресата на е-пошта наведени во понудата.  

 
 

 

 
 
 
 


