INSTRUCŢIUNE PENTRU CONSULTANŢI

1. SCURTĂ DESCRIERE A SARCINII:
Realizarea evaluării proiectului în vederea determinării eficacităţii, impactului, durabilităţii şi relevanţei activităţilor
realizate în creşterea capacităţii organizațiilor societății civile din UTA Gagauzia, precum şi capacitatea acestora
de dezvoltare durabilă a rezultatelor obţinute în cadrul proiectului.
Criteriile de evaluare precum şi întrebările specifice la care trebuie să răspundă evaluarea sunt indicate în
Termenii de Referinţă.
2. DOSARUL APLICANTULUI:
Pentru participarea la concurs, este necesară prezentarea dosarului, care va include oferta tehnică și financiară.
Oferta tehnică va include:
- Copie buletin de identitate pentru persoane fizice sau copie certificat de înregistrare pentru persoane
juridice (FSM este înregistrată ca operator de date cu caracter personal, nr.0001383-004, şi va
prelucra datele personale în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal).
- Conceptul metodologiei de evaluare cu descrierea succintă a obiectivelor de evaluare, a metodelor și
tehnicilor propuse pentru colectarea și analiza informației, grila cu indicatorii de evaluare, planul de
activități.
- CV-urile persoanelor implicate în evaluare cu indicarea experienței relevante în domeniu și datele de
contact ale cel puțin două persoane juridice care au beneficiat de servicii de evaluare/asistenţă similare
oferite de aplicant.
- O lista a proiectelor relevante evaluate anterior cu anexarea de mostre ale rapoartelor de evaluare (daca
sunt publice). Lista publicațiilor, daca sunt disponibile, în format electronic (va fi indicată adresa web).
Oferta financiară va include bugetul în MDL conform formularului prezentat în Anexa nr.1
În baza rezultatelor concursului, Fundația va semna un contract de prestări servicii. Transferul către prestator va fi
efectuat în MDL, într-o singură tranșă, după recepționarea serviciilor prestate/după prezentarea raportului de
evaluare final în limba engleză, fapt probat prin semnarea actului de recepție de către ambele părți.
3. PROCEDURA DE SELECŢIE
Selecţia Evaluatorului va fi realizată în două etape:
1) Analiza dosarelor tehnice conform criteriilor specificate mai jos cu acordarea punctajului respectiv.
2) Analiza ofertelor financiare şi calcularea punctajului conform formulei unice de calcul.
Oferta câştigătoare va fi oferta cu cel mai mare punctaj acumulat (oferta tehnică + oferta financiară).
2.1 Profilul evaluatorului / echipei de evaluare
Cerinţe:
 Studii superioare preferabil în domeniul social,juridic sau management.
 Experienţă în evaluarea proiectelor de anvergură similară
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Experienţă în evaluarea proiectelor societății civile şi/sau în consultanţă strategică, consultanţă în resurse
umane, de management al schimbării etc.
Experienţă de lucru/activităţi desfăşurate în Republica Moldova şi/sau alte state din spaţiul ex-sovietic
Cunoaşterea limbii române şi ruse la nivel avansat

2.2 Criteriile de evaluare a ofertelor tehnice:
Nr

Criterii

Punctaj max.
acordat
20

I

Conceptul metodologiei de evaluare

II
1

Studii
Studii superioare în domeniul social, juridic sau management

11
11

III
2

Experienţă
Experienţă în evaluarea proiectelor de anvergură similară
Experienţă în evaluarea proiectelor societății civile şi/sau în
consultanţă strategică, consultanţă în resurse umane, de
management al schimbării etc.

43
20

3

20

5

Experienţă de lucru/activităţi desfăşurate în Republica
Moldova şi/sau alte state din spaţiul ex-sovietic

3

IV
6
7

Cunoaşterea limbilor
Română
Rusă

6
3
3
TOTAL ofertă tehnică
Oferta financiară

80
0 - 20

Punctajul evaluării (maximum 100 de puncte) va reprezenta o cumulare a punctajului obținut de oferta
tehnică (maximum 80 de puncte) și oferta financiară (maximum 20 de puncte).
4. TERMENUL LIMITĂ DE PREZENTARE A DOSARULUI: 5 martie 2019 ora 17:00
Ofertele vor fi prezentate în format tipărit sau electronic. Dosarul va include atât oferta tehnică, precum și cea
financiară. Ofertele tehnică și financiară se vor prezenta într-un singur plic sigilat.
Pe ofertă/plic se va indica următoarea informație:
Pentru: Cristina Vîrlan, Director de proiect, proiectul ”Dezvoltarea societății civile din UTA Gagauzia”.
De la: Numele ofertantului, adresa și datele de contact, pentru companie sau organizație: semnătura directorului
și/sau amprenta ștampilei pe ofertă sau verso-ul plicului.
Data prezentării ofertei
Denumirea concursului: Concurs pentru selectarea unui expert sau a unei companii pentru evaluarea externă a
proiectului ”Dezvoltarea societății civile din UTA Gagauzia”.
Ofertele vor fi expediate la următoarea adresă: Fundația Soros-Moldova, Chișinău, MD-2001, str. Bulgară nr. 32.
Notă: Ofertele expediate prin e-mail vor fi acceptate, însă Fundația nu poate garanta confidențialitatea
informației prezentate în ofertă.
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Oferta tehnică și cea financiară va fi expediată pe adresa cvirlan@soros.md .
Ofertele financiare vor fi deschise la data de 5 martie, ora 11.00, la sediul Fundației.
PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
Pentru informaţii suplimentare tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Vîrlan Cristina, Director de Proiect, email: cvirlan@soros.md
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