Scrisoare de invitație
Selectarea unei persoane fizice pentru evaluarea finală a proiectului “Promovarea activității
Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”
Cerere de oferte:
Data publicării anunțului:
Termenul limită de prezentare a dosarului:

2021.JHR.EU.03
15 septembrie 2021; 00:00
30 septembrie 2021; 13:00

Procedura de achiziție:

Licitație publică
Selecție în baza calității și costului

Tipul contractului:

Contract de prestări servicii

Context
Departamentul Justiție și Drepturile Omului implementează proiectul ”Promovarea activității Poliției
bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”. Activitatea A10 din proiect prevede realizarea
evaluării finale a proiectului.
Evaluarea urmează a fi realizată la finalul Proiectului, conform orarului din Instrucțiunea pentru
ofertanți. Raportul de evaluare va informa partenerii de implementare, donatorii, organizațiile
beneficiare de granturi și reprezentanții autorităților publice cu privire la rezultatele proiectului
implementat și va evidenția și documenta modificările aduse de intervențiile Proiectului pe perioada
implementării lui și posibilitatea replicării acestora.

Depunerea dosarului
Dosarul de aplicare va cuprinde oferta tehnică și financiară.
Acesta va fi depus în conformitate cu cerințele din Termenii de Referință și în strictă conformitate cu
procedura prevăzută în Instrucțiunile pentru ofertanți.
Dosarul de aplicare va fi transmis prin e-mail la următoarea adresă: procurement@soros.md. Dosarele
incomplete nu vor fi examinate.
Vă rugăm să vă asigurați că ofertele tehnice și financiare sunt trimise în e-mailuri separate, în același
timp oferta financiară urmează a fi protejată prin parolă. Parola va fi dezvăluită doar la solicitarea în
scris de Fundație, la etapa de deschidere a ofertelor financiare.
După expedierea ofertelor, vă rugăm să vă asigurați că oferta a fost recepționată de Fundație sub
forma unui e-mail de confirmare. Fundația este responsabilă numai pentru ofertele confirmate.

Date de contact
Pentru întrebări referitoare la Termenii de Referință și cu privire la modul de depunere a ofertelor, vă
rugăm să o contactați pe Mihaela Burduja, directoare de proiect, e-mail: mburduja@soros.md.
Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de e-mail indicată mai sus, până la
data de 23 septembrie 2021, orele 17:00.
Răspunsurile la toate întrebările adresate vor fi publicate pe pagina anunțului Concursului în cadrul
documentului: 2021.JHR.UE.03_Întrebări/Răspunsuri
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