
Известување за доделување на договор MK/ERCP # 3.10 

Предмет на договорот: Спроведување телефонски анкети за да се процени влијанието 

на пандемијата COVID-19 и влијанието на мерките на Проектот за итно справување со 

COVID-19 врз корисниците приматели на гарантирана минимална помош како и врз 

здравствените работници и пациенти 

 

Отфрлени понуди: / 

Причини за отфрлање: . 

Rejected offers: / 

Reasons for rejection: / 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР 

 

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

Бр. на набавка MK/ERCP # 3.10 

Предмет на 

набавка 

Спроведување телефонски анкети за да се процени влијанието на 

пандемијата COVID-19 и влијанието на мерките на Проектот за итно 

справување со COVID-19 врз корисниците приматели на гарантирана 

минимална помош како и врз здравствените работници и пациенти. 

Метод на 

селекција 

Избор врз основа на квалификации на консултантите 

 

Датум на 

потпишување 

договор 

20.07.2021 

Времетраење До 31.12.2022 

Вредност на 

договорот 

МКД 2.536.807,00 

ПОДАТОЦИ ЗА КОНСУЛТАНТОТ 

 

Назив АГЕНЦИЈА РЕЈТИНГ СП-М ДООЕЛ Скопје 

Држава Република Северна Македонија 

CONTRACT AWARD NOTICE 

GENERAL INFORMATION 

Bid/contract 

reference No. 

MK/ERCP # 3.10 

Bid/contract 

description 

Phone surveys to assess the impact of the COVID-19 pandemic and the 

impact of the COVID-19 emergency project on the GMI beneficiaries and 

on the health workers and patients 

Method of 

selection 

Selection Based on Consultants’ Qualifications 

Contract 

signature date 

20.07.2021 

Duration  Until   31.12.2022 

Contract 

amount 

МКД 2.536.807,00 

CONSULTANT DETAILS 

 

Consultant’s 

name 

Rating Agency SP-M DOOEL Skopje 

Country Republic of North Macedonia 



 

Понудувачите кои сакаат да добијат дополнителни информации по однос на причините 

за неизбор на нивната понуда може да се обратат до Министерство за труд и социјална 

политика-Проект за подобрување на социјалните услуги, ул.Кочо Рацин 14/9, 1000 

Скопје (контакт лице: Сања Андовска, sanja.andovska@mtsp.gov.mk) 

 

Bidders wishing to obtain further information on the reasons for their non-selection can 

contact the Ministry of Labor and Social Policy-Social Services Improvement Project, 14/9 

Kocho Racin Street, 1000 Skopje (contact person: Sanja Andovska, 

sanja.andovska@mtsp.gov.mk ) 
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