ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРЕВЕДУВАЧИ И ТОЛКУВАЧИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИА

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА:
---ИЗРАБОТКА И ХОСТИРАЊЕ НА НОВИОТ ВЕБСАЈТ НА ЗДРУЖЕНИЕТО--Предмет на понудата:

Изработка на новиот вебсајт на здружението

Предметен домен:

mata.mk; зпрм.мкд

Спецификации на барањето:

Види Прилог 1

Датум на објавување на повикот: 03.03.2022 година
Рок за доставување на понудите: 18.03.2022 година, 15 часот
Рок за испорачување на услугата: 15.06.2022 година
Адреса за достава на понудите:

zdruzenie.preveduvaci@gmail.com

Лице за контакт:

Радомир Трајковиќ, 070 515 230

За набавувачот:
Здружението на преведувачи и толкувачи на Република Северна Македонија (ЗПРМ) е
професионално здружение основано во декември 2010 година, согласно Законот за граѓански
здруженија и фондации, од страна на 10 угледни слободни преведувачи и толкувачи и
професори.
Мисијата на ЗПРМ е да воведе професионални стандарди на пазарот во Република Северна
Македонија, да работи на професионалниот развој на членовите на професијата и да создава
позитивна перцепција за професиите „преведувач“ и „толкувач“ меѓу членовите на професијата,
потенцијалните клиенти и пошироката јавност.
За предметот на набавката:
ЗПРМ располага со свој вебсајт којшто е достапен на mata.mk односно зпрм.мкд. Како што
растеше здружението во изминатите 10 години, така се зголемуваше и употребата на вебсајтот,
и повеќе пати се сменија потребите и се проширија очекувањата во однос на неговите можности.
Тоа доведе до негова неколкукратна надградба со повеќе функционалности кои само го
оптоварија и онака тромиот вебсајт. Од тие причини, ЗПРМ сака да изработи сосема нов вебсајт.
За понудата:
Понудата треба да се достави согласно спецификацијата во Прилог 1. Понудувачите имаат
потполна слобода во однос на изгледот, форматот, содржината и должината на понудата што ќе
ја достават. Понудите се доставуваат на zdruzenie.preveduvaci@gmail.com најдоцна до петок,
18.03.2022 година, 15 часот.
За понудувачот:
Како понудувач може да се јават само правни лица со седиште во Република Северна
Македонија чијашто претежна дејност е изработка на вебсајти и сродни услуги.
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За постапката:
Управниот одбор на ЗПРМ составен од 7 члена ќе ги разгледа сите пристигнати понуди во рок
од 15 работни дена по затворањето на повикот, согласно интерно изработени критериуми и
скала за бодување.
Ќе биде избрана најповолната понуда според начелото „најдобра вредност за парите“, што
значи дека не мора нужно да биде избрана најевтината понуда.
Го задржуваме правото повратно да ги контактираме понудувачите заради појаснување на
нивната понуда или доставување на дополнителни информации.
Го задржуваме правото повратно да го контактираме само избраниот понудувач. Сите
понудувачи кои нема да бидат контактирани повратно до 08.04.2022 година може да сметаат
дека не се избрани.
Го задржуваме правото на избраниот понудувач, пред потпишувањето на Договорот за
соработка, да му побараме да достави Тековна состојба од Централниот регистар на Република
Северна Македонија, со цел да провериме дали станува збор за правно лице со седиште во
Република Северна Македонија чијашто претежна дејност е изработка на вебсајти и сродни
услуги.
Го задржуваме правото со избраниот понудувач дополнително да ги преговараме условите на
понудата, кои понудувачот не е должен да ги прифати.
Го задржуваме правото да избереме двајца најдобри понудувачи: еден за изработка на
вебсајтот и еден за хостирање.
Доколку, од кои било причини, не успее соработката со избраниот понудувач, го задржуваме
правото како добавувач да го избереме понудувачот на втората (понатаму: третата, четвртата
итн.) најповолна понуда, без обновување на повикот.
Со избраниот понудувач ќе биде потпишан Договор за соработка. Добавувањето на услугата
започнува на денот на потпишувањето на договорот.
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Прилог 1:
Технички спецификации за вебсајтот
A. ИЗРАБОТКА
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

Јазик: македонски и англиски (евентуално и трет јазик)
Број на статички страници: 15-20
Број на динамички страници: неограничен, ги креира администраторот по потреба
Имплементација на членство
a) Регистрација на нови членови
b) Можност за администрација на членови
• Од членот
• Од администраторот
c) Страница за профил на секој член, и тоа:
• Јавна, достапна за надворешни корисници
• Приватна, достапна за членот и за администраторот
d) Можност за прикачување на документи на формата за регистрација при регистрација или
модификација на членството
Имплементација на контакт со корисниците
a) Поврзување на вебсајтот со Фејсбук Чет
Политика за приватност
a) Имплементација на ГДПР
b) Имплементација на Кукис
Сигурност
a) Имплементација на ССЛ
b) Имплементација на редовен бекап
Маркетинг
a) Онлајн присуство на Гугл
b) Поп-ап нотификации на вебсајтот (Call to action / Engagement buttons)
c) Имејл маркетинг
Техничка поддршка по доставувањето на вебсајтот

B. ХОСТИРАЊЕ НА ВЕБ СТРАНАТА
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

25.000 посети месечно
10 ГБ место за складирање податоци
50 ГБ пропустен опсег
Дневни резервни копии
Пресретнување на закани и нивно блокирање
Содржина на веб страната во облак (ЦДН)
Кориснички логови

C. РОК НА ИСПОРАКА

60 дена
2) 15 дена бета
3) Поддршка за време на бета
1)

