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CRJM – Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
Concurs pentru selectarea unei persoane juridice / fizice care
va presta servicii de mentenan?? tehnic? ?i web-design
pentru pagina CRJM: www.old2.old.crjm.org
Gribincea Vladislav · Monday, February 3rd, 2020

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organiza?ie non-guvernamental? cu sediul
în Chi?in?u, creat? în noiembrie 2010 de un grup de juri?ti, care contribuie la consolidarea
democra?iei ?i a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justi?ie ?i drepturile omului.
CRJM realizeaz? activit??i de cercetare ?i advocacy ?i este o organiza?ie independent? ?i neafiliat?
politic.

I. Scopul concursului:
CRJM solicit? oferte de la persoane juridice / fizice din Republica Moldova pentru prestarea
serviciilor de mentenan?? tehnic? ?i web design pentru pagina web: www.old2.old.crjm.org
(construit? pe platforma WordPress). Pe durata colabor?rii cu persoana juridic? / fizic? selectat? ar
putea ap?rea necesitatea prest?rii serviciilor de mentenan?? tehnic? ?i web design pentru alte
pagini web ale CRJM deja existente (de ex.: www.2procente.info), sau care ar putea fi create pe
durata colabor?rii în vederea realiz?rii obiectivelor strategice ale Asocia?iei.
Persoana juridic? / fizic? selectat? va presta serviciile conform solicit?rilor periodice ale CRJM, în
baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între p?r?i pentru perioada martie 2020 –
martie 2022.

II. Sarcina tehnic?:
Persoana juridic? / fizic? selectat? va asigura:
1. Mentenan?a tehnic? a site-ului old2.old.crjm.org (construit pe platforma
WordPress):
Oferirea consultan?ei privind administrarea site-ului;
Dezvoltarea ?i implementarea de noi func?ionalit??i pentru site-ul existent;
Oferirea propunerilor de optimizare a site-ului pentru motoarele de c?utare;
Oferirea propunerilor de optimizare a func?ionalit??ilor site-ului conform tendin?elor digitale;
Dezvoltarea ?i implementarea metodelor de stimulare a conversiei;
Optimizarea interfe?ei pentru dispozitive mobile (telefoane ?i tablete);
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Verificarea periodic? ?i actualizarea site-ului pentru eliminarea bre?elor de securitate;
Depanarea imediat? a erorilor de func?ionare ale site-ului, în maxim 72 de ore de la semnalarea
disfunc?ionalit??ii/ erorii, în scris, prin email sau fax;
Alte servicii tehnice cu privire la site.

2. Servicii de WEB Design:
Oferirea serviciilor de design pentru noile pagini ?i re-design pentru cele existente;
Elaborarea web bannerelor;
Alte responsabilit??i specifice activit??ii de web design.

III. Criteriile de selec?ie:
Experien?a persoanei juridice/fizice care aplic? (portofoliul de lucr?ri/clien?i);
Termeni optimi de executare a lucr?rilor;
Reputa?ia persoanei juridice / fizice (criteriu analizat în baza referin?elor prezentate);
Oferta financiar?.

Oferta trebuie s? fie datat? ?i semnat? de c?tre ofertant/? ?i expediat? prin email la
application@old2.old.crjm.org, sau depus? direct la sediul CRJM (str. A. ?ciusev 33, MD-2001,
mun. Chi?in?u) pân? la data de 17 februarie 2020.
Oferta de participare la concurs va con?ine informa?ie concis? cu indicarea urm?toarelor:
4. Copia certificatului de înregistrare pentru persoan? juridic? (indicând persoana responsabil? de
executarea lucr?rilor cu anexarea CV-ului acesteia) ?i CV-ul actualizat pentru persoana fizic?.
5. Portofoliul celor mai importante lucr?ri / clien?i din ultimii 3 ani (portofoliul poat fi expediat
electronic, pe suport de hârtie sau indicând link-ul unde pot fi accesat acesta).
6. Oferta financiar?, cu includerea pre?ului pentru serviciile de asisten?? tehnic? (per or?), de
web design (per or?) ?i indicarea termenilor de executare. Pre?urile vor fi indicate în dolari
SUA. Persoanele fizice vor indica pre?ul NET. Persoanele juridice vor indica pre?ul, inclusiv
toate impozitele ?i taxele aferente. De asemenea, persoanele juridice vor indica disponibilitatea
livr?rilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, la prezentarea documentelor
confirmative de c?tre Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA.
Ofertele prezentate în alt? valut? vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limit? pentru
prezentarea ofertelor. Pre?urile indicate în ofert? vor fi fixe ?i nu vor putea fi schimbate pe
durata contractului, f?r? motive întemeiate ?i f?r? consim??mântul Asocia?iei.
7. Referin?ele de la 2 persoane cu care a?i colaborat în ultimii 3 ani (datele de contact). Prin
depunerea dosarului, ofertantul/a consimte implicit verificarea de c?tre CRJM a informa?iei
furnizate.
8. În cazul existen?ei unui conflict de interese, real sau poten?ial, ofertantul se oblig? s?-l declare în
baza unei declara?ii completate în form? liber? ?i anexate la ofert?.

To?i/toate ofertan?ii/ ofertantele, care vor depune ofertele, vor fi anun?a?i/anun?ate despre decizia
cu privire la ofertantul / ofertanta selectat/? dup? finalizarea procesului de selectare a ofertelor.
Pentru informa?ii suplimentare, V? rug?m s? ne contacta?i la num?rul de telefon 022 843601
ext.110 sau la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org.
CRJM este o organiza?ie care promoveaz? incluziunea ?i diversitatea. Noi valorific?m
diferen?ele, promov?m egalitatea ?i abord?m frontal comportamente discriminatorii, astfel
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consolidând capacitatea organiza?ional?. Toate persoanele juridice / fizice calificate sunt
încurajate s? aplice. Noi nu discrimin?m în func?ie de dizabilitate, ras?, culoare, etnie, gen,
religie, orientare sexual?, vârst?, stare civil?, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin
lege.

This entry was posted on Monday, February 3rd, 2020 at 2:55 pm and is filed under Arhiv? Anun?uri
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and
pings are currently closed.
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