As a part of the Energy Efficiency call of the EU H2020 project program, the Project
Sustainable EnErgy Skills in construction: Visible, Validated, Valuable” started its implementation from 1st of June 2021,under
Grant Agreement number: 101033743 — SEEtheSkills — LC-SC3-B4E-2-2020
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Проектот„ Одржливи енергетски вештини во градежништво: Видливи, Верификувани,
Вреднувани - SEETheSKILLS објавува:
ПОВИК
ЗА ДОСТАВАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА И ОДРЖУВАЊЕ НА ВЕБ СТРАНА НА
ПРОЕКТОТ SEETheSKILLS
1. Цел на повикот
Проектот се спроведува во рамките на Европската програма за истражување и
за иновации „Хоризонт 2020“, на тема „Стимулирање на побарувачката за енергетски
ефикасни вештини во градежништвото“, под повикот „Градење иднина со ниско ниво на
јаглерод и со климатски безбедна, чиста и ефикасна енергија 2018-2019-2020“
Понудувачот треба да обезбеди стручна поддршка за изработка и одржување
на веб страната на проектот SEETheSKILLS.
2. Цел на проектот
Целта на проектот е да се постигне поголема видливост, пристап и
препознавање на енергетските вештини меѓу партнерските земји, преку нивно вкрстено
валидирање, засновано врз резултатите од учењето, а притоа користејќи нов 3Впристап за директно стимулирање на побарувачката за енергетски вештини од
градежниот сектор на пазарот
Активностите ќе бидат спроведувани до 31.5.2024 година.
3. Спроведување на активностите и очекувани резултати
Со понудувачот ќе се склучи договор за изработка и одржување на веб страна
на проектот. Од понудувачот се очекува изработената веб страната да ја испорача во
месец Ноември 2021, најдоцна до 20 Ноември 2021 година, и да иа одржува во
наредните 30 месеци..
4. Начин на пријавување и избор
Заинтересираните кандидати треба достават


Техничка понуда ( Референци на фирмата и CV на експертот).



Понуда според образецот Прилог 1



Изјава за прифаќање на критериумите и условите на Договорот



Тековна состојба од Централен регистер

Понудите се доставуваат на емаил creation@t.mk до 16.09.2021 година, 15,00 часот.
(со назнака SEEtheSkills- изработка и одржување на веб страна).
Дополнителни прашања на телефон 3216 903 или по емаил.

