Проектот е финансиран
од Европската Унија

ПРОЕКТ: ПОДДРШКА НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО МЕДИУМИТЕ
ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

АНЕКС 4: ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ И КРИТЕРИУМИ
Лот број: 1.5 - Ангажирање локални координатори за организирање настани и средби на СЕММ
Референтен број на проектот: IPA/2020/420-934
Наслов на проектот: Поддршка на слободата на изразување во медиумите во Северна
Македонија
Финансиран од: Европската Унија

Предмет на оценување за: Ангажирање локални координатори за организирање

настани и средби на СЕММ на локално, регионално и национално ниво:
Евалуација на техничкиот капацитет на
понудувачот (Вкупно бодови)
Квалификации и работно искуство:

(100)

Портфолио - CV, (искуство на понудувачот)

/40

Познавање на спецификите на состојбите поврзани со
функционирањето на медиумите и граѓанскиот сектор на локално
ниво;

/20

Капацитети и ресурси на понудувачот, (капацитет во организирање
на настани и средби, искуство, знаење и квалификации во
планирање и реализација на активности коишто подразбираат
вклучување на различни претставници на јавноста);

/20

Мотивациско писмо;

/10

Претходно учество на настани поврзани со дискусија за медиумски
политики, реформи и професионално известување, афирмација на
човековите права низ медиумското известување, медиумската
саморегулација, медиумската писменост и слично.

/10

/100

Максимaлниот број бодови што може да се добијат при проценката на
техничкиот капацитет на понудувачот е 100.

Критериуми за избор и доделување на ангажманите
Критериумите за доделување на ангажманот се врз принципот на рангирање, во
согласност со критериумите наведени во горенаведената табела.
Еден или повеќе координатори ќе бидат ангажирани за одредените региони. Врз
основа на добиените бодови, ќе биде извршено рангирање на понудувачите, а
барателот на услугите ќе ги утврди рангирањата и потребите за ангажманите за
одреден регион.
Забелешка: Правилото за избор на координатори за планските региони е преку
извршеното оценување и во зависност од потребите на проектните активности
планирани во одреден регион. Барателот на услугите го задржува правото да ангажира
одреден број на координатори, (1 до 3) за одреден регион, врз основа на потребите за
тој регион.

Анекс бр. 4
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