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CRJM – Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
[Termen extins] CRJM solicit? oferte pentru organizarea unui
eveniment în afara municipiului Chi?in?u
Gribincea Vladislav · Sunday, December 29th, 2019

I. Prezentare general?:
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.
II. Scopul concursului:
În vederea implement?rii obiectivelor sale, CRJM preconizeaz? s? organizeze un eveniment de 4
zile – ?coal? de iarn? „Democra?ia aplicat?”, în afara mun. Chi?in?u, în perioada 30 ianuarie-2
februarie 2020, în cadrul proiectului „Suport institu?ional pentru dezvoltarea organiza?iei”,
implementat cu sprijinul financiar al Suediei.
În acest sens, CRJM anun?? concurs de oferte pentru achizi?ia de servicii de cazare, alimenta?ie ?i
închiriere a unei s?li de conferin?e necesare organiz?rii evenimentului pentru 25 de persoane,
pentru perioada 30 ianuarie- 2 februarie 2020.
Ofertele vor fi expediate prin e-mail la application@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM
(str. A. ?ciusev 33, MD-2001, mun. Chi?in?u, Republica Moldova) pân? pe 8 ianuarie 2020.
Astfel, V? invit?m s? trimite?i ofertele dumneavoastr? de pre? conform cerin?elor de mai jos:
III. Rezultatele a?teptate:
Compania selectat? va presta serviciile solicitate conform condi?iilor indicate de CRJM în prezenta
solicitare de oferte ?i în baza contractului de prestare servicii semnat între p?r?i (compania
selectat? ?i CRJM) pentru perioadele solicitate.
IV. Criteriile de selec?ie:
Compania trebuie s? întruneasc? urm?toarele criterii:
a. Cerin?e fa?? de condi?iile de cazare:
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cazare (camere SNGL, DBL cu paturi separate) ?i condi?ii adecvate de ?edere pe timp de iarn?
pentru num?rul de persoane indicat în modelul de ofert? financiar? ata?at la ToR;
alte comodit??i: sistem de înc?lzire, TV.

b. Cerin?e pentru desf??urarea evenimentului:
sal? de conferin?e cu un spa?iu adecvat num?rului de participan?i indicat la p. II Scopul
concursului;
echipament necesar: proiector, ecran, flipchart;
servicii de alimenta?ie, la cerere: mic dejun, prânz, pauze de cafea, cin?; se va exclude utilizarea
paharelor de unic? folosin??, linguri?elor sau agitatoarelor din plastic. Pentru alimenta?ie se va
tine cont de utilizarea produselor alimentare în stare proasp?t?, de producere local? ?i de sezon;
asigurarea pe toat? durata evenimentului cu ap? plat? îmbuteliat? în recipient de sticl?;
conexiune la Internet – v? rug?m s? indica?i num?rul de utilizatori activi ai conexiunii la internet,
existen?a sau lipsa accesului Wi-Fi;
spa?iu în exterior amenajat pentru diverse activit??i, plimb?ri ?i petrecerea timpului în aer liber;
locuri de parcare.

c. Oferta financiar?
d. Amplasarea loca?iei
în raza de pân? la 30-50 km de la Chi?in?u

e. Reputa?ia ?i imaginea companiei (în cazul prezent?rii referin?elor)
Oferta de participare la concurs va con?ine informa?ie concis? cu indicarea urm?toarelor:
1. date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronic?, persoana
responsabil?, inclusiv portofoliu cu fi?iere media (foto ?i/sau video) sau link-uri c?tre pagini online; referin?ele vor fi înalt apreciate;
2. autoriza?iile de func?ionare (copiile certificatului de înregistrare/extrasul din registrul de stat al
companiei, autoriza?iei sanitare de func?ionare);
3. oferta financiar? cu semn?tura persoanei responsabile (completat? dup? modelul ata?at la
prezenta solicitare). Pre?urile vor fi indicate în MDL per persoan?/ camer?/sal?, cu aplicarea
scutirii de TVA cu drept de deducere, conform cerin?elor indicate în modelul de ofert?
financiar?. În cazul livr?rilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, Beneficiarul va
prezenta setul de documente confirmative. Pre?urile indicate în oferte vor fi finale ?i nu vor putea
fi ajustate dup? termenul-limit? de prezentare a ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va
face în MDL. Ofertele prezentate în alt? valut? vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data
limit? pentru prezentarea ofertelor;
4. 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?, anexate la ofert?.

Ofertele vor fi expediate prin e-mail la application@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM
(str. A. ?ciusev 33, MD-2001, mun. Chi?in?u, Republica Moldova) pân? pe 8 ianuarie 2020.
Oferta câ?tig?toare va fi desemnat? în baza celui mai bun raport calitate (cerin?e pentru
desf??urarea evenimentului)/pre?.
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Pentru informa?ii suplimentare, V? rug?m s? ne contacta?i la num?rul de telefon 022 843601 sau la
adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org.
Not?: CRJM î?i rezerv? dreptul s? nu aleag? nicio companie în cazul în care ofertele primite nu
vor corespunde cerin?elor sale.
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
consolidând capacitatea organiza?ional?. Toate companiile 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 Sunday, December 29th, 2019 at 10:20 am 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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