БАРАЊЕ ЗА ПОНУДИ

Датум:

19.04.2021

Референца:

GCP/MCD/006/GCR RFQ 02/21 – Набавка на услуга – спроведување на обука

Почитуван господин/госпоѓа,
Би сакале да ве замолиме да доставите понуда за предметот/услугите кои се детално
прикажани во Анекс I на ова Барање за прибирање на понуди.
При подготовка на вашата понуда, ве молиме да се водите според образецот приложен во
Анекс II.
Понудата може да се достави на или порано од 23 април 2021 година до 12:00 часот преку епошта на следните е-маил адреси:
ДО: ljupka.gligorova@fao.org
КОПИЈА (CC): tatjana.dedic@fao.org
Понудите примени по истекот на рокот наведен погоре, од која било причина, нема да се
оценуваат. Кога ја поднесувате вашата понуда по е-пошта, уверете се дека истата е
потпишана и е во формат .pdf, како и дека нема вирус или оштетени фајлови.
Ве молиме, разгледајте ги следниве барања и услови што се однесуваат на обезбедување на
горенаведениот предмет на ова барање:

Преферирана валута на
понудата
Данок на додадена
вредност (ДДВ) на
цената на понудата
Краен рок за
доставување на
понудата
Документи што треба
да се достават
Критериум за оценка
Парцијални понуди
Услови на плаќање

Анекси на барањето за
понуда

Национална валута
Без ДДВ

Петок, 23 април до 12:00 часот

Правилно пополнет образец кој е даден во Анекс 2, и во
согласност со листата на барања во Анекс 1
Целосна согласност со барањата и најниска цена
Не се дозволени
100% по задоволително завршување и испорака на 100% од
услугите / добрата и прием на соодветно заверена фактура.
Плаќањето се врши во рок од 30 дена од денот на приемот на
споменатата фактура.
Анекс I Референтни услови и спецификации
Анекс II Образец за доставување на понуда
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Организацијата за храна и земјоделство при Обединетите нации (ФАО) не е обврзана да
прифати ниедна понуда, ниту пак да одговара за какви било трошоци на понудувачот
поврзани со подготовка и доставување на понуда, без оглед на исходот или начинот на
спроведување на процесот на селекција.
Ви благодариме и со задоволство очекуваме да ја примиме вашата понуда.
Со почит,
Љупка Глигорова
Асистент за финансии / администрација
19 април 2021 година
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АНЕКС I

ОПИС НА УСЛОВИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Очекувани резултати и спецификациja
Во рамките на проектот GCP/MCD/006/GCR Зајакнување на националните капацитети за
ублажување и адаптација кон климатските промени и финализирање на работната
програма за Република Северна Македонија, потребна е набавка на услуга за спроведување
обука.
За набавка на потребната услуга, потребно е да се ангажира компанија. Компанијата се
очекува да ги достави следниве услуги:
#

Ставка/Услуга

Спецификации

Единица
мерка

Број на
единици

1.

Онлајн обука за Проектен
менаџмент во согласност
со PMBOK® стандардите
( PMBOK® Упатство 6-то
издание) од Институтот
за проектен менаџмент
(ПМИ)

Обуката треба да ги покрие сите
9 области според PMBOK®:
Проектен интеграциски
менаџмент
Управување со делокруг на
работа на проекти
Управување со време на проекти
Управување со трошоци на
проекти
Управување со квалитет на
проекти
Управување со проектни ресурси
Управување со проектна
комуникацијa
Управување со ризици на проекти
Управување со проектни набавки

Број на
учесници

8

Барања:
Најмалку 35 часа обука во група
Тренинг материјали за секој
учесник.
Секој учесник треба да добие
Сертификат за успешно
помината обука со времетраење
од 35 наставни часа во областа
Проектен менаџмент.

PMBOK - Project Management Body of Knowledge
ПМБОК - Тело за знаење за проектен менаџмент
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АНЕКС II

ОБРАЗЕЦ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДА ОД ПОНУДУВАЧ
Овој образец мора да се достави исклучиво на официјален меморандум на понудувачот.
Ние, долупотпишаните, со оваа понуда нудиме да го обезбедиме предметот наведен во Анекс
I, во согласност со спецификациите и условите наведени во Барањето за прибирање на
понуди со референца GCP/MCD/006/GCR RFQ 02/21:
#

1.

Ставка/Услуга

Онлајн обука за Проектен
менаџмент во согласност со
PMBOK® стандардите ( PMBOK®
Упатство 6-то издание) од
Институтот за проектен
менаџмент (ПМИ)
ВКУПНА СУМА (МКД) Без ДДВ

Број на ставки

Цена по ставка
(МКД)
Без ДДВ

Вкупна цена
(МКД)
Без ДДВ

Обука за 8
учесници

Ве молиме наведете го периодот на важност на понудата и очекуван период на започнување
на обуката:
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