SCRISOARE DE INVITAȚIE
Selectarea unei companii sociologice care va efectua un sondaj de opinie pentru măsurarea
nivelului de victimizare al populației și al încrederii publice în capacitatea statului de a
administra fenomenul infracțional în Republica Moldova (Victimization and Public
Confidence Survey)
Cerere de oferte:
Data publicării anunțului:
Termenul limită de prezentare a dosarului:

2021.JHR.EU.02
15 aprilie 2021; 00:00
30 aprilie 2021; 13:00

Procedura de achiziție:

Licitație publică
Selecție în baza calității și costului

Tipul contractului:

Contract de prestări servicii

CONTEXT
Fundația Soros Moldova, în cadrul Departamentul Justiție și Drepturile Omului, implementează
proiectul „Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”.
Una din activitățile proiectului presupune efectuarea unui studiu pentru măsurarea nivelului de
victimizare al populației și al încrederii publice în capacitatea statului de a administra fenomenul
infracțional în Republica Moldova.
Întru realizarea acestui scop, Fundația Soros Moldova, anunță un concurs pentru selectarea a unei
persoane juridice - companii sociologice în vederea efectuării unui sondaj de opinie publică la nivel
național.

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.
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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 25 aprilie 2021, orele 17:00.
Răspunsurile la toate întrebările adresate vor fi publicate pe pagina anunțului Concursului în cadrul
documentului: 2021.JHR.UE.02_Întrebări/Răspunsuri.
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