ОТВОРЕН ПОВИК
За
АНГАЖИРАЊЕ НА КОМПАНИЈА

За изработка на национална анкета за јавното мислење за енергетските
проблеми во земјата

Центарот за истражување и информирање за животната средина “Еко-свест” од Скопје, во
рамки на проектот „Овозможување на пат кон декарбонизација и заштита на животна
средина, финансиран од Делегацијата на Европската Унија има потреба за ангажирање на
компанија која би изготвила и спровела:
1. Репрезентативна анкета за јавното мислење за енергетските проблеми во земјата
2. Фокус група со учесници од регионите со термоелектрани на јаглен
ЦЕЛ НА АКТИВНОСТА
Цел на активноста е добивање релевантни податоци кои ќе бидат искористени за подигнување
на свесноста на граѓаните за важноста на премин на енергетскиот систем кон обновливи
извори на енергија и затворање на термоелектраните на јаглен како значаен чекор во
справувањето со климатските промени и спроведувањето успешен процес на пристапување кон
ЕУ.

ЗАДАЧИ
Избраната компанија треба:
1. Да изготви, по насоки од Еко-свест прашалник за спроведување на анкетата и
фокус групата,
2. Да спроведе репрезентативна, национална анкета за енергетските проблеми во
земјава.
3. Организира 1 фокус група во Кичево или Битола со учесници од двата региони
4. Да изготви графикони со резултатите од спроведената анкета во вид на power
point презентација,
5. Редовно да комуницираат со лицето за контакт дадено од страна на Еко-свест

ВРЕМЕНСКА РАМКА И ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ
Периодот за реализација на оваа активност изнесува 2 (два) месеци од датумот на
потпишување на договорот. Вредноста на договорот не може да надмине 2970 евра во
денарска противредност.

Содржината на овој документ е одговорност единствено на Еко-свест и под никакви услови не
може да се смета дека ги одразува ставовите на Европската унија.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
При аплицирањето, компаниите треба да достават:
1. Краток опис на компанијата,
2. Портфолио од претходно изработени анкети, и
3. Финансиска понуда.
Целокупната документација треба да биде доставена на македонски јазик во
електронска форма.
КРИТЕРИУМИ ЗА АПЛИКАНТИТЕ
Копанијата која аплицира мора да ги исполнуваат следниве критериуми:
1. Да е регистрирана согласно Законот за трговски друштва најмаллку 2 (две)
години од датумот на објавување на повикот.
2. Најмалку 3 (претходно) изработени анкети на репрезентативен примерок.
ЕВАЛУАЦИЈА НА КАНДИДАТИТЕ
Евалуационата комисија ќе ги извести само оние кандидати чија понуда ќе биде избрана.
Канидатите ќе бидат оценувани по следните критериуми:
- Претходно искуство во спроведувањето на слични активности 70 бодови
- Понудена цена за активноста 30 бодови
Вкупно 100 бодови.
Договор ќе биде склучен со онаа компанија која освоила најголем број бодови.
ПРИЈАВУВАЊЕ
Комплетната понуда, апликантите треба да ја испратат на еmail: helena@ekosvest.com.mk
најдоцна до 6 март 2020 г., 16:00 часот со назнака Апликација за анкета за Еко-свест.

Некомплетни понуди или понуди испратени по предвидениот рок нема да бидат земени
предвид.
Повеќе информации можете да добиете на тел. 02 3217 247.

Содржината на овој документ е одговорност единствено на Еко-свест и под никакви услови не
може да се смета дека ги одразува ставовите на Европската унија.

