ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI
nr. 18/02446 din 08.06.2018
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
Cerere a ofertelor de preţuri
servicii pentru realizarea evaluării ex-post de impact a Legii cu privire la protecția specială a
copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți și a Legii cu privire la
exercitarea profesiunii de medic
75100000-7

Data publicării anunțului de intenție:

Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.: 45 din 08.06.2018.
"servicii pentru realizarea evaluării ex-post de impact a Legii cu privire la protecția specială a copiilor
În scopul achiziţionării aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți și a Legii cu privire la exercitarea profesiunii de
medic"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor Servicii:
Listă: Servicii şi specificaţii tehnice
Nr. d/o
1

1.1

2

2.1

Cod CPV

Unitatea de
măsura

Denumire: Servicii solicitate

serviciile unui consultant național pentru
realizarea evaluării ex-post de impact a
Legii RM nr. 140 din 14.06.2013
75100000-7 serviciile unui consultant național pentru
realizarea evaluării ex-post de impact a Legii
RM nr. 140 din 14.06.2013 cu privire la
protecția specială a copiilor aflați în situație de
risc și a copiilor separați de părinți.
serviciile unui consultant național pentru
realizarea evaluării ex-post de impact a
Legii RM nr.264 din 27.10.2005
75100000-7 serviciile unui consultant național pentru
realizarea evaluării ex-post de impact a Legii
RM nr.264 din 27 octombrie 2005 cu privire la
execitarea profesiunii de medic

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

Bucată

1.00 Caiet de sarcini - anexa nr.1

Bucată

1.00 Caiet de sarcini - anexa nr.2

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
15 septembrie 2018
DDP - Franco destinație vămuit
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

1

Oferta

2

Scrisoare de intenție

3

Viziunea aplicantului

4

Copia diplomei universitare-

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

Oferta financiară (în lei MDL) privind onorariul
solicitat pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin,
confirmată prin semnătura participantului.
care va include obligatoriu: explicații cu privire la
motivația de a aplica pentru poziția respectivă;
informații detaliate cu privire la criteriile care îi permit
aplicantului să se considere cel mai bun pentru
realizarea sarcinilor stabilite; descrierea succintă a
celor mai relevante proiecte de acte normative,
cercetări analize elaborate independent sau în comun
cu alți experți;
cu privire la conținutul și structura proiectului
raportului de evaluare ex-post de impact al Legii (pe
maxim 4 pagini);
Diplomă de studii universitare (licență sau echivalent)

Da

Da

Da

Da
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Nr. d/o
5

6

7
8
9

10

11
12

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

în drept, științe politice și/sau alte domenii relevante
Copia buletinului de identitate/ Certificat de
Copia buletinului de identitate/ Certificat de
inregistrare sau decizia de înregistrare pentru persoane inregistrare sau decizia de înregistrare pentru persoane
juridice
juridice- copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei
ofertantului
Curriculum vitae
Curriculum vitae care să cuprindă datele de contact a
cel puțin 3 persoane care pot oferi informații cu privire
la activitatea anterioară a aplicantului.
2 scrisori de referință
2 scrisori de referință din partea beneficiarilor anteriori
ce confirmă realizarea cu succes a produselor similare
Declarația pe propria răspundere
declarația pe propria răspundere privind lipsa
antecedentelor penale.
Interviu
Grupul de lucru pentru achiziții publice va solicita, la
necesitate, efectuarea unui interviu cu potențialii
cîștigători ai concursului.
Experiență:
•Minim 5 ani de experiență profesională în domeniul
proceselor parlamentare, creației legislative, elaborarea
actelor normative și/sau documentelor de politici;
•Minim 3 ani de experiență profesională relevantă la
nivel național în oferirea serviciilor de consultanță pe
procesele legislative: analiză legislativă, funcții ale
Parlamentului, procesele guvernării democratice;
•Experiență anterioară în oferirea de consultanță pentru
instituții guvernamentale, organizații donatoare, ONG
sau sector privat/companie de consultanță;
•Experiența în elaborarea analizelor ex-ante și ex-post
a legislației oferite în rezultatul activităților de
consultanță, va constitui un avantaj;
•Cunoștințe în domeniul activității profesiei de medic,
precum și cunoașterea legislației în vigoare referitoare
la procesul legislativ și control parlamentar în
Republica Moldova;
•Experiență în efectuarea prezentărilor, de organizare
și participare în dezbateri, evenimente publice, ateliere
de lucru, mese rotunde și alte tipuri de discuții focusate
pe anumite subiecte la nivelul Parlamentului sau
Guvernului, va constitui un avantaj.
Informații generale despre ofertant (pentru persoane
confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului
juridice)
Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
contribuţiilor (pentru persoane juridice)
certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova)

Obligativitatea
Da

Da

Da
Da
Da

Da

Da
Da

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 105, bir.111
820-205 820-201 820Tel.:
, Fax:
000000000
, E-mail: ala.macari@parlament.md
196 820221
Numele şi funcţia persoanei responsabile: URSU VALENTINA, consultant principal în Serviciul achiziții publice
Întocmirea ofertelor:
Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei
responsabile, puse în plic, sigilate şi ştampilate, urmează a fi prezentate
pînă la:
21.06.2018 10:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 105, bir.111
NOTĂ: În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnată
în original precum și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin data desfășurării procedurii.
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
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Termenul de valabilitatea a ofertelor:

30

zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie
la:
21.06.2018 10:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 105, bir.111
Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu
Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

KLIPII IGOR

