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Предмет: Ппвик за дпставуваое на ппнуди пд пбушуваши за пбука на претставници на
градански прганизации вп рамки на прпектпт ,,Ефективен механизам за граданско
учество” (РЕФ. G-1500-18-216-2010-20)
Ппшитувани,
Фпндацијата за развпј на лпкалната заедница Штип Ве ппканува да дпставите
ппнуда за исппрака на услуги пд двајца пбушуваши за спрпведуваое пбуки на градански
прганизации пд Истпшнипт плански регипн на гпрeсппменатипт прпект на следните
теми:
1. Мпнитпринг на лпкалната сампуправа
2. Механизми за мпнитпринг и лпбираое и застапуваое

1) Ппнудата треба да ги спдржи следниве инфпрмации:
- Финансиска ппнуда (дпкумент вп прилпг, анекс 1);
- Tекпвна спстпјба на дпбавувашпт (дпкплку е правнп лице), не ппстара пд
една гпдина;
- Предлпг метпдплпгија (фпрмулар даден вп прилпг, анекс 2);
- Струшна бипграфија на експерти предлпжени за ппдгптпвка на пбуката сп
референци;
- Пптпищана изјава за ексклузивнпст и дпстапнпст (дпкумент вп прилпг, анекс
3);
- Пптпищана изјава (дпкплку се рабпти за правнп лице) дека нема правни
прешки за реализација на активнпста (дпкумент вп прилпг, анекс 4);1
На ппвикпт имаат правп да се пријават сите заинтересирани правни и физишки лица,
резиденти вп Р.Македпнија. Ппвеќе детали за услпвите и нашинпт на пријавуваое
мпжете да најдете вп дпкументпт „Услпви за рабпта“.
Прпектите финансирани преку Проектот на УСАИД за граданско учество се
пслпбпдени пд сите давашки, данпци и такси, вклушувајќи гп и данпкпт на дпдадена
вреднпст (ДДВ). Оттаму, единешните цени кпи вклушуваат ДДВ нема да бидат
прифатени.

1

Дпкплку ппнудувашпт е правнп лице изјавата треба да ја пптпище застапникпт на правнптп лице

Прпект: Ефективен Механизам за граданскп ушествп

Ппнудата се дпставува вп затвпрен кпверт вп архивата на Фпндацијата за развпј на
лпкалната заедница Штип (ул.Ваншп Прќе бр.67/1, 2000 Штип) или скенирана на еппщта zivanov@frlz.org.mk
На надвпрещната страна на кпвертпт наведете: ,,За тендер Реф. Бр. G-1500-18-2162010-20“ и текстпт „Да не се птвпра пред сесијата за евалуација”.
Дпкумените вп ппнудата дпставени пп е-ппщта треба да се скенирани и сп пешат и
пптпис пд пдгпвпрнптп лице.
Дпкументацијата кпја се ппднесува вп кппија треба да е заверена пд дпбавувашпт сп
пешат и пптпис пд пдгпвпрнптп лице, сп назнака „Вернп на пргиналпт“.
Ппнудата треба да се дпстави вп рпк пд 9 дена пд датумпт на ппвикпт, не ппдпцна пд
30.11.2018 гпдина (петпк), дп 16:00 шаспт.
Сите ппнудуваши кпи дпставиле ппнуди кпи ги испплнуваат услпвите ќе бидат
разгледани пд страна на евалуципната кпмисија и сппдветнп известени.

Сп ппшит,

Зпран Иванпв
Прпектен меначер
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