
 
 
 

 

Instrucțiune 
pentru ofertanții la licitația deschisă pentru selectarea prestatorului de servicii 

de elaborare a noului website al Fundației Soros Moldova 

 

Fundația Soros Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică. Fundația Soros 

Moldova promovează valorile societății deschise, sprijină democrația, susținând ideile inovative și 

încurajând vizionarii, care produc schimbări pozitive, pentru ca Moldova să devină un loc mai bun 

pentru trai. 

Pentru realizarea obiectivelor funcționale, Fundația Soros Moldova își propune elaborarea unui 

website nou, care să servească pentru prezentarea: activității curente a Fundației, a istoriilor de 

succes ale proiectelor susținute de Fundație; publicarea anunțurilor de concurs, granturi, angajare, 

achiziții etc.  

 

Achizițiile Fundației Soros Moldova se desfășoară într-o manieră imparțială, cu respectarea eticii și 

fără un tratament preferențial pentru un oarecare ofertant. În plus, toți angajații implicați în 

procesul de achiziție trebuie să se conformeze Politicilor de conflicte de interese și cadouri, precum 

și altor regulamente interne ale Fundației. Niciun angajat al Fundației nu are dreptul să participe la 

selecția, atribuirea sau administrarea unui contract de achiziții în cazul în care ar putea fi implicat 

într-un conflict de interese, direct sau indirect. 

La baza selecției prestatorului serviciilor menționate în prezentele Instrucțiuni sunt: nediscriminarea; 

tratamentul egal; transparența; proporționalitatea, originalitatea, performanțele profesionale și 

eficiența utilizării fondurilor. 

 

Dosar de participare 

Înainte de pregătirea dosarului de participare, noi recomandăm analiza atentă a Caietului de sarcini 

anexat. Dosarul de participare va fi expediat în două mesaje separate, prin email, în modalitatea 

descrisă în segmentul „Transmiterea ofertelor” 

Oferta Tehnică:  

1. Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice 
2. Descrierea companiei, valorilor și procedurilor de lucru 
3. Portofoliul celor mai importante lucrări cu servicii similare 

o separat - linkuri active la 5 lucrări realizate anterior 



4. CV-urile echipei de dezvoltare care se va ocupa de proiect. Echipa trebuie să fie formată 
din cel puțin: 1 lider de echipă/account manager, 1 Web interfaces designer, 1 Front-end 
developer, 1 Back-end developer/Content management integration developer. Oferta 
poate conține și alte documente care demonstrează calitățile echipei 

5. O propunere de plan și metodologie de lucru 
6. Alte documente în susținerea ofertei. 

 
Oferta Financiară:  
Oferta de preț va fi în USD, inclusiv toate taxele și impozitele respective, în conformitate cu modelul 
anexat.  
Suma maximală prevăzută pentru realizarea sarcinilor prevăzută de Caietul de sarcini anexat este de 
12000 USD.  
 

Transmiterea ofertelor 
Ofertele tehnică și financiară vor fi expediate prin email, în două mesaje separate, la 
procurement@soros.md cu mențiunea în linia de subiect „Elaborarea website – oferta tehnică” și 
respectiv „Elaborarea website – oferta financiară”, până în data de 3 octombrie 2021, ora 23:59. 
Oferta financiară trebuie să fie expediată într-un fișier protejat cu o parolă, care va fi expediată 
separat, la solicitarea reprezentanților Fundației Soros Moldova. Dosarele incomplete și/sau cele 
expediate după termenul limită indicat nu vor fi luate în considerație pentru evaluare. 
Pentru informații suplimentare și precizări, Dmitri Gudumac, Manager de Comunicare 
dgudumac@soros.md  
 
Fundația Soros Moldova își rezervă dreptul să solicite documente suplimentare în caz de necesitate. 
Fundația Soros Moldova își rezervă dreptul să nu selecteze nicio ofertă, să anuleze concursul sau să 
extindă termenul-limită de depunere a dosarelor.  
 
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. 
 
 

Întrebări și răspunsuri 
Orice companie care intenționează să depună dosarul de participare este în drept să adreseze 
întrebări de precizare. Toate întrebările vor fi adresate în scris, prin email, în adresa domnului Dmitri 
Gudumac, manager de comunicare dgudumac@soros.md.  
Termenul-limită pentru adresarea întrebărilor este 30 septembrie 2021, ora 23:59.  
 
Lista de întrebări și răspunsuri va fi publicată în anunțul licitației deschise, pe site-ul soros.md.  
 

 

Criteriile de evaluare tehnică 

Dosarele vor fi evaluate în baza criteriilor: 
Criteriul I. Experiență – maximum 15 puncte. În baza copiei certificatului de înregistrare. 

• Mai puțin de 5 ani de activitate – 0 puncte 

• 5 ani de activitate – 10 puncte.  

• Pentru fiecare an suplimentar de activitate +1 punct 

• 10 ani de activitate și mai mult: 15 puncte 
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Criteriul II. Consistența portofoliului – maximum 15 puncte. În baza portofoliului prezentat.  

• Mai puțin de 3 lucrări similare incluse – 0 puncte 

• Pentru 5 lucrări similare incluse – 10 puncte. Pentru fiecare lucrare plus 1 punct.  

• Maximum 15 puncte.  

Lucrare similară este considerată website-ul unei organizații non-profit, instituții internaționale etc.  

 
Criteriul III. Experiență de lucru cu organizațiile societății civile (OSC) din Republica Moldova și 
organizații internaționale – maximum 10 puncte.  

• Există experiență de elaborare a site-urilor pentru OSC? Da – 5 punct; Nu – 0 puncte 

• Există experiență de lucru cu organizații internaționale donatoare? Da – 5 puncte; Nu – 0 
puncte 

 

Criteriul IV. Designul celor 5 site-uri prezentate spre examinare – maximum 60 de puncte 

• Aspectul (estetic) al site-urilor prezentate – 0-15 puncte 

• Cât de ușor de utilizat și prietenos organizate sunt site-urile – 0-15 puncte 

• Cât de logic și clar sunt organizate paginile – 0-10 puncte  

• Cât de prezentă și evidentă este identitatea vizuală a organizației în designul site-urilor – 0-5 
puncte 

• Cât de bine funcționează (fără erori, lacune) site-urile – 0-5 puncte 

• Cât de divers este conținutul prezentat pe site, sunt bine plasate imaginile, video-urile, 
graficele, textul – 0-5 puncte 

• Cât de complex și minuțios elaborate sunt elementele site-urilor (butoane, elemente de 
navigare, elemente grafice, pictograme etc.) – 0-5 puncte 

 

Criteriul V. Metodologia și planul de lucru propus – maximum 35 de puncte 

• Cât de logic și argumentat este planul de lucru? 0-20 puncte 

• Cât de clar sunt descrise etapele de lucru și responsabilitățile echipei? 0-5 puncte 

• Metodologia de lucru este clară și prevede o bună conlucrare cu reprezentanții Fundației 
Soros Moldova? 0-5 puncte 

• Echipa are sisteme/protocoale de control și asigurare a calității? Da – 5 puncte; Nu – 0 
puncte.  
 

Criteriul VI. Echipa de implementare – maximum 40 de puncte 

• Team leader/Account manager – Studii superioare în IT/management/economie sau alt 
domeniu relevant; cel puțin 5 lucrări relevante realizate în ultimii 3 ani; cel puțin 7 ani de 
experiență; experiență de succes de realizare a proiectelor finanțate de organizații 
internaționale (ONU, Uniunea Europeană, Banca Mondială etc); o bună cunoaștere a limbii 
române și engleze.  

• Web interfaces designer – Studii în artă/design sau alt domeniu relevant; studii în domeniul 
UI/UX; experiență de lucru de cel puțin 5 ani.  

• Front-end developer. Studii în IT sau alt domeniu relevant, experiență de lucru de cel puțin 5 
ani.  



• Back-end developer/Content management integration developer. Studii în IT sau alt 
domeniu relevant, experiență de lucru de cel puțin 5 ani. 

Pentru fiecare dintre cei patru membri ai echipei vor fi atribuiți câte maximum 10 puncte, apreciind 
cumulativ criteriile de mai sus, precum și complexitatea proiectelor anterioare, menționate în CV-uri, 
realizate de către fiecare dintre persoanele menționate.  

 
Criteriul VII. Premii profesionale, participare în cadrul asociațiilor de profil – maximum 5 puncte.  
Organizația este membru al unor asociații profesionale, a primit premii decernate de breaslă? 0-5 
puncte.  
 
Metoda de evaluare ale ofertelor tehnice 
Criteriile I-III vor fi evaluate la etapa inițială de evaluare a dosarelor. Ulterior, dosarele de participare 
vor fi evaluate de către o comisie formată din reprezentanții Fundației Soros Moldova și evaluatori 
independenți. Toți membrii comisiei vor depune câte o declarație privind lipsa conflictelor de 
interese.  
Evaluatorii vor oferi note în conformitate cu criteriile sus-menționate. Punctajul final pentru fiecare 
dintre criterii va fi calculat prin metoda mediei aritmetice ale notelor oferite de evaluatori. Suma 
mediilor aritmetice va fi punctajul final obținut de oferta tehnică.  

 
Scorul minim de calificare pentru etapa a doua de evaluare – evaluarea ofertelor financiare este de 
140 de puncte.  

 
Oferta financiară  
Oferta financiară va include suma solicitată în USD pentru efectuarea tutor sarcinilor prevăzute în 

Caietul de Sarcini.  

Ofertantul va utiliza modelul de Ofertă financiară anexat. 

Oferta urmează să fie completată, inclusiv datată, semnată de către ofertant, ulterior scanată și 

expediată. Fundația Soros Moldova acceptă documente semnate cu semnătură electronică vizibilă.  

În cazul în care există erori aritmetice nesemnificative, acestea vor fi corectate de către fundație. 

Prețurile vor include TVA. 

 

Procedura de evaluare a ofertelor tehnice și financiare 

Dosarele vor fi evaluate în două etape: 

1. Analiza ofertelor tehnice conform criteriilor specificate cu acordarea punctajului respectiv, 

inclusiv verificarea conformității cu cererea de oferte. 

2. Analiza ofertelor financiare și calcularea punctajului conform formulei unice de calcul. 

Scorul de evaluare va reprezenta un cumul al scorului obținut prin oferta tehnică și oferta financiară. 

Ponderea punctajului Ofertei tehnice și Ofertei financiare este de 90%/10%.  

Din cauza pandemiei COVID-19, ofertele tehnice nu vor fi deschise în cadrul unei ședințe publice. 

 



În prima etapă, ofertele tehnice (OT), prezentate de fiecare ofertant, vor fi verificate pentru 

stabilirea conformității cerințelor minime – dacă dosarul este complet și expediat conform regulilor 

în prezentele Instrucțiuni.  

După validarea ofertelor de către comisia de achiziții a Fundației formată din cinci (5) membri, 

ofertele vor fi transmise spre evaluare. 

Ofertele tehnice vor fi evaluate de către experți independenți și angajați ai Fundației, iar rezultatele 

evaluării vor fi prezentate ulterior, la faza de deschiderii ofertelor financiare, în cadrul unei ședințe 

online cu invitarea ofertanților. 

Ofertanții vor fi anunțați suplimentar despre data, ora și modalitatea de participare la ședință 

 

În cea de a doua etapă, Comisia de achiziții va examina numai ofertele financiare (OF) ale 

ofertanților care îndeplinesc scorul minim de calificare în urma evaluării ofertelor tehnice, menționat 

mai sus. 

Solicitanții vor primi un e-mail de la Fundație, prin care trebuie să trimită parola pentru oferta lor 

financiară la următoarea adresă: procurement@soros.md. 

 

Evaluarea ofertei financiare se realizează în conformitate cu o formulă unică de calcul, după cum 

urmează:  

∑oferta   suma propusă în ofertă financiară;  

∑max   suma propusă în cea mai mare ofertă financiară;  

∑min   suma propusă în cea mai mică ofertă financiară;  

Pfin_max   valoarea maximă a ofertei financiare (% ofertei financiare) din punctajul total;  

Pteh_max   valoarea maximă ofertei tehnice (% ofertei financiare) din punctajul total.  

  

Punctaj total max = Pteh_max + Pfin-max;  

K = (∑max - ∑min) / Pfin_max;  

∆ = ∑max / K – Pfin_max;  

Punctaj oferta financiară = Pfin_max – (∑oferta / K - ∆).  

 

În cadrul unei ședințe publice (videoconferință), vor fi prezentate rezultatele evaluării ofertelor.  

 

Încheierea contractului și plata  

Dosarul evaluat cu cel mai înalt punctaj (ofertă tehnică + ofertă financiară) va fi declarată oferta 

câștigătoare.   
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În baza rezultatelor concursului, Fundația va semna un contract de prestări servicii cu compania care 

a depus oferta câștigătoare. Contractul va produce efecte juridice începând cu luna octombrie 2021 

și se va încheia cel târziu în martie 2022.  

Achitarea serviciilor va fi efectuată în conformitate cu contractul de prestări servicii. Condițiile de 

plată vor fi negociate și agreate de ambele părți. Plata va fi efectuată în lei moldovenești, prin 

transfer bancar, la rata de schimb a BNM din ziua transferului.  

 

Confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal  

Ofertele înscrise la concurs vor conține, direct sau indirect, date cu caracter personal. Fundația Soros 

Moldova va asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal în procesul de colectare, 

prelucrare și stocare a acestora. Fundația Soros Moldova este înregistrată ca operator de date cu 

caracter personal, nr.0001383-002, și va prelucra datele personale în condițiile prevăzute de Legea 

privind protecția datelor cu caracter personal).  

  

Conflict de interese  

Principiile fundamentale ale Fundației Soros Moldova în conexiune cu fenomenul conflictului de 

interese sunt:  

• Toate conflictele de interese potențiale sau care sunt în efect trebuie să fie declarate;  

• Nici o persoană nu ar trebui să fie în poziție de decident asupra cazului său;  

• Self-dealing-ul este interzis.  

  

Antifraudă și corupție  

Fundația Soros Moldova aplică cu strictețe politica de zero toleranță la practicile interzise, inclusiv 

fraudă, corupție, complicitate, practici ne-etice sau neprofesionale și obstrucționarea ofertanților. 

Fundația solicită tuturor ofertanților să respecte cel mai înalt standard de etică în timpul procesului 

de achiziție și implementare a contractului. 

 

 


