
 
 

 

 

 

Instrucțiuni pentru participanți 

pentru participarea la licitația deschisă de selectare a prestatorului de 

servicii de organizare a evenimentelor și logistică 

 

 

Fundația Soros Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 

1992 de către filantropul George Soros. 

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. 

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 Termenilor de referință 

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

descrisă în segmentul „Transmiterea ofertelor” 

Oferta Tehnică:  

1. Document care atestă înregistrarea companiei în Republica Moldova 

2. Descrierea companiei și procedurilor de lucru 

3. Portofoliu și descrierea celor mai importante și relevante proiecte similare 



4. CV-urile echipei de proiect. Echipa trebuie să fie formată din cel puțin 3 persoane: manager de 

proiect, responsabil de organizarea evenimentelor, responsabil de relațiile cu presa. CV-urile 

trebuie să confirme calificarea și experiența necesară a membrilor echipei.  

5. Metodologia și propunere de plan de lucru 

6. Alte documente în susținerea ofertei. 

Oferta Financiară: 

Oferta financiară urmează să fie realizată și transmisă în conformitate cu modelul propus. Oferta 

financiară va fi prezentată în forma unui comision – rată calculată din costul serviciului prestat, 

subcontractat sau a bunului achiziționat.  

 

Transmiterea ofertelor 

Ofertele tehnică și financiară vor fi expediate prin email, în două mesaje separate, la adresa 
procurement@soros.md cu mențiunea în linia de subiect „Event management – oferta tehnică” și 
respectiv „Event management – oferta financiară”, până în data de 6 februarie 2022, 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, email 
dgudumac@soros.md  
 

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, email dgudumac@soros.md.  
Termenul-limită pentru adresarea întrebărilor este 3 februarie 2022, 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 de participare vor fi evaluate conform criteriilor: 

Criteriul I. Experiență – maximum 10 puncte 

• 3ani de experiență – 7 puncte 

• Fiecare an de experiență supra – plus un punct 

• Maximum 10 puncte 

Criteriul II. Portofoliu – maximum 20 de puncte 

• 5 proiecte similare organizate cu succes – 15 de puncte 

• Fiecare proiect similar prezentat supra – plus un punct 

• Maximum 20 de puncte 
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Criteriul III. Experiență de lucru cu organizațiile internaționale – maximum 5 puncte.  

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

Criteriul IV. Metodologia și planul de lucru propus – maximum 40 de puncte 

• Cât de detaliat și clar sunt prezentate metodologia și planul de lucru – maximum 10 puncte 

• Cât de potrivite sunt metodologia și planul de lucru propuse – maximum 30 de puncte 

Criteriul V. Infrastructura și relațiile cu furnizorii – maximum 15 puncte 

• Compania a demonstrat relații de colaborare cu furnizorii necesari pentru realizarea sarcinilor 

enumerate în Termenii de referință – maximum 15 puncte.  

Total puncte pentru oferta tehnică: 90 de puncte 

Pentru oferta financiară se vor acorda maximum 10 puncte.  

 

Procedura de evaluare a dosarelor de participare 

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. Doar ofertele care 

au acumulat cel puțin 60 de puncte vor fi admise în etapa a doua a evaluării.  

 

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. 
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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 - ∆).  

 

Rezultatele licitație vor fi comunicate prin email tuturor participanților.  

Încheierea contractului și plata  

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

câștigătoare.   

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

depus oferta câștigătoare.  

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. 

Compania contractată își asumă responsabilitatea pentru plata tuturor taxelor și impozitelor prevăzute 

de legislație.  

 

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.   

  

 



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. 

 


