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Повик за ангажирање на агенција за истражување на јавно мислење и пазар 

 
Предмет: Повик за ангажирање на агенција за истражување на јавно мислење и пазар 
бр. 0507-274-1/22 
 
Отворениот повик за ангажирање на агенција за истражување на јавно мислење и пазар, за 
спроведување на телефонска бизнис-анкета се спроведува во рамки на проектот 
„Спроведување на заеднички решенија за борба против корупција и добро управување во 
Југоисточна Европа: Иновативни практики и јавно-приватни партнерства“ (Implementing 
shared anticorruption and good governance solutions in Southeast Europe: Innovative practices 
and public-private partnerships), финансиран од Норвешки грантови – фонд за регионална 
соработка, имплементиран од Институт за демократија „Социетас Цивилис” – Скопје 
(ИДСЦС). 
 
1.Опис на проектот 
 
Институт за демократија „Социетас цивилис” - Скопје (ИДСЦС) во рамки на регионалната 
мрежа СЕЛДИ работи на проектот „Спроведување на заеднички решенија за борба против 
корупција и добро управување во Југоисточна Европа: Иновативни практики и јавно-
приватни партнерства“.  
Целта на проектот да ги пополни постојаните празнини во спроведувањето на 
антикорупциската политика низ Југоисточна Европа, преку поттикнување на инклузивна 
регионална и прекугранична соработка за зголемување на одговорноста на државните 
институции и зајакнување на владеењето на правото. Ова ќе се постигне со вклучување на 
иновативни инструменти за социјално истражување, градење капацитети и воспоставување 
одржлива регионална платформа за добро управување со јавно-приватно партнерство во 
земјите-учеснички (Бугарија, Хрватска, Унгарија, Романија, Албанија, Босна и Херцеговина, 
Северна Македонија, Црна Гора, и Србија). 
 
2. Делокруг на работа 
Ангажманот во рамки на повикот предвидува да се спроведе телефонска бизнис-анкета. 
Анкетата треба да се спроведе помеѓу компании чија што дејност е во областа на 
земјоделието, како и компании кои работат со увоз и извоз на земјоделски производи. 
 
3. Производи за испораки 
 

• Спроведување на телефонска бизнис-анкета со компании кои работат во 
дејноста на земјоделието.  (Прашалникот во целост го обезбедува ИДСЦС) 

• Дистрибуција на целосната база на добиени податоци до ИДСЦС за 
понатамошни анализи. 
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4. Временска рамка 
 
Испорака на услугите ќе се случува во период од еден месец од потпишување на 
договорот. Поединечните временски рокови за секој производ одделно ќе биде тековно 
договорен меѓу ИДСЦС и понудувачот во зависност од динамиката на креирање на 
податоците.  
 
5. Сопственост 
 
Продуктите кои ќе произлезат од ангажманот ќе останат во сопственост на ИДСЦС. 
Понудувачот се согласува да не ги користи продуктите надвор од овој ангажман без 
претходна писмена согласност од ИДСЦС. 
 
6. Надомест 
 
Вкупниот надомест за извршените услуги не ја надминува сумата од 166 576 (сто шеесет и 
шест илјади петстоини седумдесет и шест) денари. 
 
7. Потребни документи: 
 
За правни лица: 

1. Тековна состојба од Централен регистар на Р.  Северна Македонија (не 
постара од 6 месеци од денот на аплицирање); 

2. Портфолио со вклучена референтна листа на претходни слични ангажмани; 
3. Понуда (напомена: понудата задолжително да содржи број на испитаници 

кои ќе бидат опфатени во анкетата), како и  финансиски предлог со и без 
вклучена набавка на база со податоци. 

 
*Забелешка: Уплатата за спроведените услуги ќе се изврши по фактура изземена од ДДВ. 
 
8. Процес на селекција и бодување 
 
Максималниот број поени кој еден апликант може да ги добие од евалуацијата е 30. 
ИДСЦС ќе го избере добавувачот на отворен повик. Процесот на евалуација ќе биде 
спроведен преку оценување на: 

• Технички критериум; 
• Портфолио со вклучена референтна листа на претходни слични ангажмани 

(најмногу 10 поени); 
• Понуда со вклучен финансиски предлог (најмногу 20 поени). 
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1. Технички критериум – не се оценува, се евидентира со Да или Не, дали апликантот 
има доставено комплетна потребна документација појаснета во точка 7 – Потребни 
документи. Апликациите кои се технички неисправни и евидентирани во евалуацијата 
со Не по овој критериум ќе бидат дисквалификувани, односно нема да бидат оценувани 
од комисијата за евалуација. 
 
2. Портфолио со вклучена референтна листа на претходни слични ангажмани – се 
оценува бројот на ангажмани вклучени во портфолиото кои се од иста или слична 
област како и продуктите кои треба да се произлезат од овој повик со максимум 10 
поени; 
 
3. Понуда со вклучен финансиски предлог – Ќе се оценува бројот на предвидени 
испитаници, со максимум 20 поени. 
 
9. Доставување на документите 
 
Наведените документи треба да се достават преку електронска пошта, на адресата 
contact@idscs.org.mk со назнака: Апликација за ангажирање на агенција за истражување 
на јавно мислење и пазар.  Прашања во врска со повикот можете да поставите најдоцна до 
20 јули на адресата ivana@idscs.org.mk. Повикот е отворен за аплицирање до 10 
август.2022г. во 23:59 часот.  
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