Спроведување на активностa “Развивање, поставување и одржување на веб-платформа “
-Опис на работната задача-

ИМЕ НА ПРОЕКТОТ: „ Правна и ресурсна платформа во Северна Македонија “
ДОНАТОР: Европска Унија (договор за грант 40311451/0 поддржан од проектот “Зајакнување на социјалниот
дијалог”, кој го спроведува Меѓународната организација на трудот, а е финансиран од Европската Унија.)
НАЦИОНАЛЕН СПРОВЕДУВАЧ: Бизнис Конфедерација на Македонија
ЛОКАЦИЈА: Република Северна Македонија
ПРЕДМЕТ: Развивање, поставување и одржување на веб-платформа

1.

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

Бизнис Конфередацијата на Македонија (БКМ) се формира во 2001 и својата работа ја започнува како
здружение на работодавачи, која ги артикулира, претставува и ги поддржува интересите на нејзините
членови и интересот на бизнисите во земјата. Денес членството на БКМ брои 8.500 компании здружени во 13
деловни здруженија, со две регионални канцеларии во Прилеп и Тетово и централа во Скопје. Покрај
претставувањето и застапувањето на интересите на своите членови, БКМ е катализатор на изразување на
деловната заедница и потикнувач на социјалниот дијалог и индустриските односи во земјата.
Цел на проектот:
„Правна и ресурсна платформа во Северна Македонија” е проект во којшто Бизнис Конфедерација на
Македонија со поддршка од проектот “Зајакнување на социјалниот дијалог” спроведен од Меѓународната
Организација на труд ги зајакнува своите капацитети.
Целта е да се зајакнат капацитетите и одржливоста на Бизнис Конфедерација на Македонија преку
модернизирање/подобрување услугите кои ги нуди БКМ и подобрување на информирањето и
консултирањето со членовите.

ОБЕМ И СОДРЖИНА НА УСЛУГАТА
Проектот вклучува серија активности поврзани со зголемување на капацитетите и одржливоста на Бизнис
Конфедерација на Македонија преку креирање на платформа која ги дигитализира некои од веќепостоечки
услуги кои ги нуди организацијата.
Оваа платформата треба да послужи како ресурсен центар за зголемување на капацитетите на македонските
компании. За да се постигне ова, потребно е да се ангажира тим на експерти, вклучувајќи веб девелопери и
програмери кои ќе бидат одговорни за дизајнирање, поставување, развој и одржување на нова онлајн
платформа(веб-портал) кој ќе послужи за информирање, обучување, симнување и пополнување на
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документи(урнеци и правилници) и јакнење на капацитети на организациите и компаниите кои се членки на
Бизнис Конфедерација на Македонија. Тимот ќе дизајнира и развие платформа што ќе биде надградена на
нашата веб-страница според претходните собрани содржини и податоци. Исто така, тимот ќе развие
прирачник наменет за сите потенцијални корисници на платформата кој ќе биде презентиран и објаснет на
обука за персоналот на БКМ и вработените во асоцијациите-членки. По составување, тимот на ангажирани
експерти ќе ја лансира платформата што ќе биде проследено и со одржување и техничка поддршка.
Ангажираните експерти ќе бидат во постојана комуникација и координација со тимот на БКМ, како и со тимот
на претходно ангажираните експерти-истражувачи.
Во делот на технички спецификации се обезбедени информации и детали за поедноставно осмислување на
понудите.

Карактерисактеристики што треба да бидат имплементирани:













Веб апликација со поддршка на македонски јазик наменет за информативна содржина
Веб стандарден код;
Оптимизирани слики и графички решенија;
Административен панел CSM
Изработка и програмирање на заштитен административен дел со ограничен пристап, во кој право на
пристап би имале одговорните лица и администраторот
Можност за внесување на нови, едитирање на постоечките како и бришење на записи во базата.
Платформа едноставна за користење
Календар на настани
Пребарување
Социјални мрежи и линкови за поврзување
Google Analytics – Имплементација на код за Google Analytics, за анализа и следење на посетеноста
Кориснички прирачник за администратори и други корисници на платформата.

Техничко одржување опфаќа:






2.

Техничко одржување на виртуелниот приватен сервер каде што се хостира site-ot (инсталација и
конфигурација на оперативен систем и доделување на IP адреса)
Дневен Back up на податоци
Restore на податоци
Чистење на диск од непотребни логови и/или back up фајлови
Техничкото одржување треба да опфати и одредени промени/модификации на постоечките модули
и функционалности најмногу до 5 часа во месецот
ИСПОРАКИ:

Наслов на активност
Дизајн, развивање и поставување на онлајн
платформа(веб-портал)
Одржување на развиена онлајн
платформа(веб-портал)

Количина
1
1
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Рок на достава
30.04. 2021
30.04. 2021 – 30.04.2022

** методите и начините за креирање на активностите апликантот ги наведува детално во побараната методологија за доставување на
услугата.

3.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ И НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ

Апликантите кои се заинтересирани да соработуваат со Проектот “Правна и ресурсна платформа во Северна
Македонија “ можат да ги поднесат потребните документи на следните e-mail адреси: contact@bcm.mk и
bј@bcm.mk, или лично на Ул. Васил Главинов 16 1/11.
Кандидатите потребно е да ги имаат следните квалификации:
Правни лица:
-

Минимум 3 години искуство во наведената област
Минимум 3 години искуство во развој на веб-страници и веб-апликации
Поседува искуство, експертиза и тестирани методи за креирање на веб-страници, веб-апликации и
разни софтверски решенија
Искуство со работа со слични задачи
Претходно искуство во развивање на веб-страници и веб-апликации со кориснички профили,
администратори и можност за симнување и пополнување на документи ќе биде сметано за
предност

Индивидуални експерти:
-

Минимум 3 години искуство во наведената област
Минимум 3 години искуство во развој на веб-страници и веб-апликации
Соодветна универзитетска диплома (Универтетска диплома од областа на информатичките
технологии);
Широко искуство во дизајн, развој и поставување на веб-страници, веб-апликации и разни
софтверски решенија;
Искуство со работа со слични задачи
Претходно искуство во развивање на веб-страници и веб-апликации со кориснички профили,
администратори и можност за симнување и пополнување на документи ќе биде сметано за предност

Апликантите треба да ги поднесат следните документи:
-

Професионално резиме на ангажираното лице/а(доколку е физичко лице);
Портфолио со референтна листа на претходни слични ангажмани(доколку е правно лице);
Прецизна временска рамка со дадени активности за исполнување на работната обврска
Финансиски предлог – нето износ, без ДДВ.
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4.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

-

Оценка на техничка спецификација на понудите, дали истите се комплетни според пропишаните
критериуми во овој повик
30 поени

-

Евалуација на биографиите и референтна листа на претходни слични ангажмани
40 поени

-

Избор на најдобрата понуда според принципот “најниска цена”
30 поени
ВКУПНО: 100 поени.

Понудувачите треба да достават бараната документација најдоцна до 26.03.2021 до 16 часот, а понудувачот
со најмногу освоени поени ќе биде земен предвид за разгледување и дополнително ќе биде известен и
повикан за склучување на договор.
Со поднесување на понуда понудувачот прифаќа да добие известување за исходот на постапката по
електронски пат.
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