БИДИ ОДГОВОРЕН ЗА СЕБЕ И ЗА НАШАТА
ЖИВОТНА СРЕДИНА И ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА

АНЕКС II:
-Опис на работната задачаПовик за изработка на три истражувачки стории

ИМЕ НА ПРОЕКТОТ: “Биди одговорен за себе и за нашата животна средина и
во услови на пандемија”
ДОНАТОР: Влада на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат,
Одделене за соработка со невладини организации
Реф. 0302/154
СПРОВЕДУВАЧ: Центар за еколошка демократија Флорозон Скопје
ЛОКАЦИЈА: Република Северна Македонија

1

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

Флорозон, која е формирана во 2005 година, е невладина, непрофитна и
независна организација која што работи на промоција и заштита на пристапните
права до животната средина на граѓаните, развојот на еколошката демократија
и намалувањето на сиромаштијата. Исто така, организацијата активно работи
на промоција на човековите права за здравствена заштита, побезбедна
животна околина и подобрување на квалитетот на живот, како на домашно, така
и на меѓународно ниво. Активностите на ЦЕД Флорозон вклучуваат и други
области кои што се поврзани со животната средина како што е земјоделството
и рурланиот развој. Флорозон е членка на Иницијативата за пристап (ТАI),
Европскиот Еко-Форум и партнер на EMLA од Унгарија, Светскиот Институт за
Ресурси (WRI) од Вашингтон и Access Info Europe од Шпанија.
Цел на проектот:
Севкупната цел е Запирање на ширењето на коронавирусот преку соодветно
одлагање на „заразниот“ отпад и ублажувањето на последиците од пандемијата
за граѓаните, со фокус на најранливите.
Специфична цел на проектот:
Минимизирање на загадувањето на животната средина од несоодветно
одлагање на „заразните“, а задолжителни маски за еднократна употреба.
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За да се постигнат горенаведените цели, се очекува проектот да ги испорача
следните резултати:
Резултат 1: Предлог мерки и политики за унапредување на законската рамка
за животна средина и подигната јавна свест и информирана јавност, а пред се
специфичните целни групи за правилно одлагање на „заразниот“ отпад.
Резултат 2. Обезбедени безбедносни совети и консултативна подршка за
целата популација со фокус на најзагрозените групи и воспоставена
координација со државните институции за справување со вонредната состојба.
Резултат 3. Подобрена комуникација и координација на ГО во Коалицијата за
животна средина и волонтеризам од страна на нејзините членови, во насока на
дистрибуција на летоци на маргинализираните лица во критичните подрачја
(Куманово, Струга, Скопје и Тетово).

2.

ПОЗАДИНА НА НАБАВКАТА

Во насока на подигнување на јавната свест за правилно одлагање на
потенцијално контаминираниот отпад од маските и ракавиците за една
употреба, потребно е да се подготват три истражувачки стории. Предмет на
набавката е подготовка на три истражувачки стории кои ќе овозможат
согледување на моменталните недостатоци во однос на менаџирањето на
отпадот од еднократните маски и ракавици, како и ризикот од ширење на
вирусот КОВИД -19 од истите.

3.

ЦЕЛИ И ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Пишаните/видео сториите ќе имаат за цел да го покажат влијанието на
“заразниот отпад” од Ковид 19 врз животната средина и здравјето на
населението и да ги утврдат празнините и недостатоците во законската рамка
за животна средина/отпадот во случај на пандемија.
Подготвените стории треба да влијаат на подигнување на јавната свест во
однос на заштитата на животната средина и со своите препораки да влијаат во
насока на унапредување на законската рамка за животната средина.
Со оваа активност ќе се овозможи информирање на граѓаните за безбедно
одлагање на потенцијално заразниот отпад од еднократните маски и ракавици:
 Ќе се воспостави добра практика за селекција на потенцијалниот заразен
отпад,
 Ќе се овозможи соработка на граѓанскиот сектор со стопанските објекти,
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 Ќе се зголеми влијанието на граѓанска застапеност во политиките
поврзани со регулирање на отпадот,
 Ќе бидат вклучени граѓанските организации кои се дел од Коалицијата за
животна средина преку дисеминирање на истражувачките стории на
нивните портали и социјални мрежи.
 Препораки и заклучоци кои проектот ќе ги преземе предвид при
креирањето на Предлог политиките во насока на целосното
постигнување на целите и резултатите на оваа акција.

4.

ТАРГЕТ ГРУПИ

Оваа акција се однесува на сите граѓани на РСМ, со посебен нагласок на
маргиналните групи во најкритичните подрачја во државата. При
спроведувањето на активностите ќе бидат вклучени сите 30 организации кои се
членови на Коалицијата за животна средина, формирана од страна на ЦЕД
Флорозон во проектот Еднаков пристап за ефективна правда.

5.

ЛОКАЦИЈА

Република Северна Македонија

6.

ПЛАН И ОБЕМ НА РАБОТА
За оваа активност, се планира ангажирање на една правно лице за
изработка на три истражувачки стории.

7.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Сториите треба да го прикажат:
Влијанието на “заразниот отпад” од Ковид 19 врз животната средина и
здравјето на населението
Да ги утврдат празнините и недостатоците во законската рамка за
животна средина/отпадот во случај на пандемија.
Доколку се пишани стории, нивната должина не треба да биде поголема од 4
страни А4 формат, single проред, големина на букви 12, Ariel фонт. Доколку
сториите се во форма на видео запис, не треба да надминуваат повеќе од 4
минути по сторија.
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8. ОБВРСКИ НА ИЗВЕДУВАЧОТ НА РАБОТНАТА ЗАДАЧА
Изведувачот на работната задача е одговорен за подготовка на три
истражувачки стории вклучувајќи ги сите неопходни чекори за успешна
реализација и се обврзува:
-

Да предложи теми на сториите;

Да назначи лице кое ќе биде одговорно за комуникација со договорувачот
на работната задача и кое ќе биде одговорно за реализацијата на работната
задача;
Да понуди технички податоци за спецификацијата на сторите (пишани
или видео записи);
Да обезбеди достапност и непосредна комуникација помеѓу назначеното
лице и договорувачот на работната задача за времетраењето на извршувањето
на работната задача;
Да подготви финална верзија на сториите и да ги достави во електронска
верзија до нарачателот на услугите;

9. НАЧИН НА КООРДИНАЦИЈА
Избраниот понудувач е должен да води комуникација со договорувачот на
задачата, за понатамошните детали околу набавката.

10. ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ И НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ
Правните лица кои се заинтересирани да соработуваат со проектот “Биди
одговорен за себе и за нашата животна средина и во услови на пандемија”
треба да ги достават потребните документи најдоцна до 13.08.2020 на
следнива e-mail адреса: project@florozon.org.mk, contact@florozon.org.mk или
лично на ул. Востаничка 2/7, 1000 Скопје.
Профилот на
критериуми:

правните

лица

треба

да

ги

исполнуваат

следните

• Да се правни лица регистрирани на територија на Република Северна
Македонија;
• Да имаат широко искуство во изработка на истражувачки стории;

FLOROZON
Center for Environmental Democracy
Office address: Office address: Vostanichka, 2/7, 1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Office Phone: +389 25208249; Mobile: +389 78 430 251
E-mail: contact@florozon.org.mk; Web site: www.florozon.org.mk

Правното лице треба да ги достави следниве документи:
-

Копија од Регистарскиот документ или Тековен биланс издаден од
Централниот регистар на Република Северна Македонија;

-

Техничка понуда – образец што ќе вклучува:

•
портфолио на правното лице кој ќе укаже дека го поседуваат
соодветното професионално знаење и искуство за да учествуваат во
горенаведените активности;
•

предлог теми на истражувачките стории;

•

технички спецификации (пишани или видео записи);

•

предложен буџет/финансиска понуда

11 .БУЏЕТ
Буџетот предложен од правното лице треба да се даде со ДДВ/персонален
данок, по сторија.
12. НАЧИН НА СЕЛЕКЦИЈА
Добиените понуди кои ќе ја поминат административната проверка ќе бидат
оценувани од страна на комисијата за оценување. Ќе биде избрана понудата
која ќе добие највисоки бодови според следниве критериуми:
Техничка евалуација /Квалитет - максимален можен резултат – опсег
Портфолио и претходно релевантно искуство на правното лице - 10 поени
Теми и спецификации на истражувачките стории - 30 поени
Вкупно поени: 40
Финансиска евалуација - максимална можна оценка
Цена - 60 поени
Вкупно поени: 60
Вкупно (техничка и финансиска евалуација): 100 поени

Понудата со најмногу освоени поени ќе биде земена предвид за
разгледување и склучување на договорот.
Датум на затворање на приемот на апликации е 13.08.2020 година
(четврток) до 16.00 часот.
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