БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
(надворешен експерт-предавач)

Почитувани,
Здружение Национален Ромски Центар (НРЦ) од Куманово објавува „Барање за
прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да
поднесат понуди со следните содржински спецификации:
1.Општи услови
1.1 Набавувач на услуги: ЗГ „Национален Ромски Центар“ НРЦ од Куманово со
седиште во Куманово ул. „Доне Божинов“ бр. 11/5.
1.2 Предмет на барањето: прибирање понуди за надворешен експерт –
предавач
1.З.Национален ромски центар (НРЦ) го спроведува проектот„Поддршка на
социјално вклучување на младите Роми преку неформално образование
II“ на тема „Мобилност на младински работници“, финансиран од страна
на Еразмус + Програма, за потреби на својата канцеларија јавно го објавува ова
барање преку својата интернет адреса, до сите регистрирани правни субјекти
во државата заради изнајмување на простории во хотели и ресторани.
Оваа обука е организирана од Институтот за ромска култура во Тирана, Албанија
на 29 мај - 2 јуни 2021 година во рамките на проектот „Поддршка на социјалната
инклузија и на младите Роми преку неформално образование II“ имплементиран од
водечката организација Институт за ромска култура во Албанија во партнерство со
Националниот ромски центар во Македонија и Академика 245 во Бугарија и
финансиран од Европската комисија во рамките на програмата Еразмус +.

2. Понуда
2.1 Понудувачот треба да достави понуда во која согласно потребите на
набавувачот, во понудените содржини да содржи:
Понуда за ангажман како надворешен експерт-предавач, на обука за ромски
младински работници, на тема за неформално образование за работа. Обуката ќе се
одржи од 29 мај до 02 јуни 2021 со 15 учесници од Македонија и 15 од Бугарија.
3. Критериуми за избор на најповолен понудувач:
•
•
•

Работна биографија- 10 поени
Искуство -45 поени
Цена-45 поени

Цената и искуството носат најмногу по 45 бодови, додека искуството во областа
носи 10 бодови, а за добитник на повикот по барањето за доставување на понуди
се смета понудувачот кој ке добие најмногу поени. Бодувањето на понудените цени
се определува согласно процентниот сооднос на најниската и највисоката понуда.
4. Облик и содржина на понудата
4.1 Понудата се изработува во писмен облик
4.2 Име, адреса и седиште на понудувачот на услуги, даночен број, броеви на
телефон, факс, е-маил адреси за контакт како и лица за контакт..
4.3 Карактеристики на понудата
4.4 Рок и начинот на испорака на стоките и услугите.
4.5 Рок и начин на плаќање
Ве Молиме вашите понуди да ги испратите по електронска пошта (e-mail)на
следната адреса , info@nationalromacentrum.org и elezovski@nationalromacentrum
најдоцна до (понеделник) 24.05.2021 година

Куманово, 17.05.2021
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