Проект „Човекови права за сите“
Project “Human Rights for All”

За потребите на проектот „Човекови права за сите” финансиран од Европската Унија, во
рамки на ИПА програмата за граѓанско општество и медиуми 2018-2019 – Оперативна
поддршка за граѓански организации во Република Северна Македонија, врз основа на
Договорот за грант меѓу ЕУ и ИЧП, бр. 0307-81/1 од 19.12.2019 година (во
понатамошниот текст: Договор за грант), проектниот тим испраќа:
ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ НА ПОВИК 3/2020
за набавка на услуги – ангажирање на експерти за развој на методологии за
имплементација на пристапот заснован на човекови права зa бизнис секторот,
граѓанските организации и државните институции

1. ИЧП во рамките на проектот „Човекови права за сите“ (финансиран од
Европската Унија рамки на ИПА програмата за граѓанско општество и
медиуми 2018-2019 – Оперативна поддршка за граѓански организации во
Република Северна Македонија) има потреба од ангажирање на тројца експерти
кои ќе развијат и изготват методологии за имплементација на пристапот заснован
на човекови права во бизнис секторот, граѓанските организаии и држаните
институции.
НАПОМЕНА: Експертите до кои ќе биде испратен Повикот за доставување на понуди
можат да аплицираат само за една методологија, при што задолжително треба да наведат
за која од трите методологии ќе поднесат документи.
2. Опис на услугата:
•

•

Да се изработат три посебни методологии (за бизнис сектор, за граѓански
организации и за државни институции) за имплементација на пристапот
заснован на човекови права
Да се наведат практични индикатори кои се придонесат кон поголема
инклуизвност и учество на сите чинители во изработката на
методологиите со цел истите да бидат „жив инструмент” преку кои ќе се
разменуваат знаења и искуства од областа на пристапот заснован на
човекови права. Воедно ќе бидат организирани фокус групи и online
консултации со цел подобро развивање на индикаторите.

Подетален опис на услугите е достапен во проектната задача ТоR 3/2020 која е
дел од овој повик.
3. Фази на спроведување (прелиминарна временска рамка)
Услугата треба да се испорача во период од 25 мај до 20 јули 2020 година.
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ИЧП во согласност со предвидената временска рамка ќе ги извести добавувачите
на услугите за точниот датум во зависност од претходно реализираните
активности или пак идните предвидени активности кои се во рамките на овој
проекти во зависност од обезбедувањето на сите потребни услови.
3. Институтот за човекови права ќе склучи договор со избраните експерти за
реализација на активностите и резултатите наведени во проектната задача.
4. За таа цел, Ве молиме да ни доставите Ваша понуда за горе наведениот повик во
рок од 5 работни дена од денот на нејзиното добивање. Понудата треба да содржи
квалитативна и финансиска понуда.
Квалитативната понуда треба да се состои од:
Кратка биографија (CV)
Листа на референци
Кратка предлог методологија за работа со временска рамка на
целосната услуга (начинот на подготвување на методологијата и
што
таа треба да опфати е во рамките на проектната задача – ТоР)
5. Финансиска понуда
Финансискиот дел од понудата треба да биде во следниот формат:
Опис на производ/услуга

Количина
(број на
денови)

Изработка
на
специфични,
структурни методологии за бизнис
секторот, граѓанските организации
или државните институции

3

Развој на индикатори за трите
различни методологии со цел
имплементација
на
пристапот
заснован на човековите права како и
консултации со фокус групи со цел
подобро
идентификување
на
индикаторите.

3

Финализирање на методологиите со
индикатори

2

ВКУПНО

8

Единечна
цена во бруто
износ
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цена во
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