ПОВИК БРОЈ 31/2020
За потребите на проектот „Поттикнување на граѓанскиот активизам за следење и известување на
незаконито постапување на локалната самоуправа“ (Boosting Citizens’ Activism to Monitor and
Report Unlawful Conduct of Local Administration), Институтот за стратешки истражувања и едукација
– ИСИЕ од Скопје објавува објавува повик за набавка.
1. Предмет на набавка
Предмет на набавка е снимање и монтирање на два видео материјали во согласност со
спецификите и темите на проектот. Нацрт сценариото за видео материјалите ќе биде подготвено
од ИСИЕ. Видео записите и сите права од видео записите преминуваат на ИСИЕ. Должината на
видео записите треба да биде не пократка од 10 минути. ИСИЕ го задржува правото да ги
употребува видео записите и за други намени (промоции на социјални мрежи и слично). Рокот за
завршување на работите е 20 (дваесет) работни дена од денот на склучување на договорот.
Пократок рок ќе се смета за предност.
2. Критериуми за избор
Цена: 80 поени
Рок на завршување на работите: 20 поени
3. Документи кои треба да се достават
- Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари која ги вклучува
сите трошоци на понудувачот како и рокот за завршување на работите
- Биографија и/или портфолио на претходни проекти
4. Склучување на договорот и рангирање
Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со
буџетот на ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара
намалување на понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи
со намалување на цената, ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не
склучи договор со ни еден понудувач.
5. Рок за аплицирање: 31.7.2020 година
6. Доставување на понудите: понудите се доставуваат електронски на следната адреса
isienabavki@mail.com во архивата на ИСИЕ или преку пошта.
За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.orgили на телефонскиот
број 071 375 554.

