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ПОВИК 

за печатење на  

Илустриран прирачник со најдобри практики за комуникација на тема 

климатски промени 

Во рамки на проектот ,,Да зборуваме за климатските промени”, спроведуван од Еко-свест, ЦНВП 

Македонија и ДЕМ, финансиран од Европската Унија, објавуваме повик за печатење на 

Илустриран Прирачник со најдобри практики за комуникација на тема климатски промени  

 

ЦЕЛ НА ПОВИКОТ  

Во склоп на проектот е изработен илустриран Прирачник со најдобри практики за 

комуникација на тема климатски промени, кој има за цел, преку илустрација да  прикаже 

најдобри примери за комуникација на тема климатски промени, кои би придонеле до 

подобрување на начинот на комуникација помеѓу институциите, граѓанските организации и 

јавноста. Истиот го прикажува стекнатото искуство и применети начини на комуникација во 

период на спроведување на проектот, и приказ на добиени резултати од спроведени два 

прашалника за комуникација помеѓу институции, граѓански организации и јавноста.  

Изведувачот на услуга потребно е илустрираниот Прирачник со најдобри практики за 

комуникација на тема климатски промени, да го испечати во бија, со висок квалитет во 200 

копии на Македоснки јазик, 50 копии на Албански јазик и 50 копии на Англиски јазик, со 

следната спецификација:  

Внатрешни страни  

За Прирачник 

 А5 - 24 внатрешни страни 4/4 фул колор, 

  Внатрешна хартија рециклирана (еко-хартија), грамажа на хартија да предложи 

печатница 

Бележник 

Во продолжение на прирачникот планирани се дополнителни 20 страни бележник 

 А5 - 20 страници од рецуклирана хартија (еко-хартија)  

Корица 

 Предна и задна корица изработени на шперплоча А5 формат, испечатена во боја 
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ВРЕМЕНСКА РАМКА  

Временска рамка за спроведување на активностите е една недела од потпишување на 

договорот.  

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И КРИТЕРИУМИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ 

Компанијата која аплицира мора да ги исполнува следниве критериуми:  

1. Активна компанија во печатење, која е формирана согласно Законите во Р. Северна 

Македонија, и постои најмалку 2 години.  

2. Тековна состојба не постара од 6 месеци  

3. Портфолио  на компанијата                                

4. Финансиска понуда по ставки.(Анекс 1) 

 

ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУДАТА  

Пристигнатите понуди ќе бидат оценувани по следните критериуми:  

- Претходно искуство/ портфолио на компанија макисмум 60 бодови 

- Понудена цена по ставка максимум 40 бодови 

Договор ќе биде склучен со правното лице кое освоило најголем број бодови.  

Евалуационата комисија има право да ги извести само оние кандидати чија понуда ќе биде 

избрана.  

Содржината на овој документ е одговорност единствено на Еко-свест, ЦНВП Македонија и ДЕМ 

и под никакви услови не може да се смета дека ги одразува ставовите на Европската унија.  

 

ПРИЈАВУВАЊЕ  

Комплетната понуда, апликантите треба да ја испратат на еmail: кristina.buzaroska@cnvp-eu.org 

најдоцна до 26ти април 2021 г. 20:00 часот, со назнака Апликација за печатење на прирачник.  

Некомплетни понуди или понуди испратени по предвидениот рок нема да бидат земени во 

предвид.  Повеќе информации можете да добиете на тел. 072 204 906 
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Анекс 1 

Финансиска понуда 

*Цените да бидат изразени во Македонски денари *Проектот е ослободен од плаќање на 

ДДВ  
 

Количина 

Единечна 

цена МКД, 

без ДДВ 

Вкупно МКД    

без ДДВ 

Вкупно МКД 

со ДДВ 

1 Внатрешни страни 

1.1 Прирачник 

А5 - 24 внатрешни страни 

4/4 фул колор, 

Внатрешна хартија 

рециклирана (еко-

хартија), грамажа на 

хартија да предложи 

печатница 

    

1.2 Бележник 

Дополнителни А5- 20 

страни за бележник од 

рецуклирана хартија (еко-

хартија) 

20*300 = 

6 000 

   

2. Корица 
    

Предна и задна корица изработени на шперплоча А5 формат, испечатена во боја 

200 примерока на 

Македоснки јазик 

200 
   

50 примерока на Англиски 

јазик 

50 
   

50 примерока на Албански 

јазик 

50 
   

ВКУПНО МКД     

 

Потпис на правно лице   


