
 
  

За потребите на Институтот за човекови права, претседателката на Институтот за 

човекови права испраќа:  

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ  

За ангажирање на понудувач за техничка поддршка и продукција на онлајн 

едукативни курсеви на ИЧП Академијата за е-учење  

  

Институтот за човекови права (ИЧП) има потреба од набавка на услуги од понудувач 

за техничка поддршка и продукција на онлајн едукативни курсеви на ИЧП 

Академијата за е-учење кој го има потребното искуство и квалитет во доставување 

на ваков тип на услуги.  

  

1. Опис на услугата 

Услугата вклучува:  

• Продукција и постпродукција на кратки видео материјали за 

поглавјата на курсот;  

• Дизајн-визуализација во форма на слика за секое поглавје и 

лекција    

• Визуелна обработка на лекциите, аудио материјалот, 

прашањата и сл.  

• Поставување на матерјалот на ИЧП Академијата за е-учење  

  

2. Фази на спроведување (прелиминарна временска рамка)  

  

Услугата потребно е да се испорача согласно временската рамка која ќе биде 

утврдена од страна на  Институтот за човекови права со претходно навремено 

известување на избраниот понудувач за изготвување и доставување на услугитe. 

Временскиот интервал за спроведување на техничката поддршка и продукција на 

онлајн едукативни курсеви ќе биде дополнително утврдена по извршена 

консултација меѓу ИЧП и избраниот понудувач.  

  

3. Ве охрабруваме да ни доставите Ваша понуда за горенаведениот повик.   

  

Понудата треба да ги содржи следните елементи:   

• Референци   

• примери на претходно изработени слични материјали  • 

Финансиска понуда (согласно приложениот формат подолу).  

  

Финансискиот дел од понудата треба да биде во следниот формат:  

 



 

 

Р. 

бр. 
Услуга/стока 

Количина  

(број на 

денови) 

Единечна 

цена по 

ден (бруто 

износ) 

Вкупна 

цена  

(бруто 

износ) 

1.  Продукција и постпродукција на кратки видео материјали   

 

15 работни 

дена 

 

       

 

 
2.  Анимација-визуализација во форма на слика за поглавје  

3.  Визуелна обработка на лекциите, аудио материјалот, 
прашањата и сл.  

4.  Техничка обработка и поставување на матерјалот на ИЧП 

Академијата за е-учење  

                                                        Вкупно    --------  
 

 

4. Изборот на понудувач ќе се изврши по пат на евалуација на квалитативната и 

на финансиската понуда.  

  

5. Скалата на бодување врз чија основа ќе се изврши и избор на понуда е 

следната:   

Квалитативна евалуација  Максимум можни бодови  

Референци  30  

Примери на претходно изработени слични 

материјали  

30  

Вкупно бодови за квалитативна евалуација  60  

Финансиска евалуација  Максимум можни бодови  

Вкупно бодови за финансиска евалуација  40  

Финална евалуација    

Просечна оценка за квалитативна 

евалуација  

60  

Просечна оценка за финансиска 

евалуација  

40  

Вкупна оценка  100  

  

6. Услови и начин на плаќање  

  



Плаќањето ќе биде извршено по изработена и доставена услуга.  

7. Начин на доставување на понудите  

   

Понудите се доставуваат во електронска форма на е-поштата ihr@ihr.org.mk , со 

назнака: „ Техничка поддршка и продукција на онлајн едукативни курсеви на ИЧП 

Академијата за е-учење”.  

Краен рок на доставување на понудите е до 26.12.2021 година. Понудите што ќе 

пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според 

пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид. Секој понудувач може да 

учествува само со една понуда.  

Сите дополнителни појаснувања може да се добијат преку адресата на е-поштата 

ihr@ihr.org.mk најдоцна до 24.12.2021 година.  

Рок на важност на понудата: најмалку 30 дена. Во случај кога понудувачот е одбран, 

истиот се обврзува да ги задржи понудените цени за времетраењето на кое се 

однесува предметната набавкa.  

 

      Маргарита Цаца Николовска  

Претседателка на Институтот човекови права         

                            

  


