ARPOBAT

CAIBT DE SARCINI
oR DE FocRAFTERE $r coNSULTINIA
A UNEI CARToGRAFIERI CoMPLExb,t
THTTECTURAL DrN MUN. cnrqnAu _
"NUMELE MEU B CHISINAU,,

P
iN
I.

INTRODUCERE
ini face parte

Ca
constituie
tehnicd. c

integrantd
contractului si
erinlelor pe baza cdrora
ant propunerea
cini corrstituie ansamblu
reazd, oferta de
cdtre fiecare dintre ofertanli. Toate cerinlele sunt
minimale gi obligatorii. ofertele care nu
satisfac cerinlele caietului de sarcini vor fi d'eclarate
oferte neconforme qi vor fi respinse.
2. OBIECTUL

obiectul acestui caiet de sarcini

il constitu ie prezentarea cerinfelor pe baza cdrorc
operatorii economici specializali prezintd oferte tehnice gi
financiare ce vor conduce la atribuirea
contractului de prestdri servicii privin implementarea proiectului
de cartografiere a patrimoniului
cultural gi arhitectural din mun, Chiqindu.
3. SCOPUL

Primdria municipiului Chisindu, in
achizilionarea serviciilor de fotografiere
Ei a
creare a unei cartografieri complexe a patrim
"Numele meu e Chi;indu', (in continuare lici
4.

PRINCIPII APLICABILE iI,{ PNOCPSUL DE SELECTARE A oFERTANTULUI
Activitatea ofertantului va fi condusd de urmdtoarele principii:

a) Profesionalism;
b) Imparlialitate;
c) Legalitate;
d) Asumarea rdspunderii pe documentaliile intocmite gi serviciile oferite;
e) Pentru a se asigura independenta operatorului economic selectat, acesta va semna o

f)

g)
h)

i)
j)

declara{ie, care certifica faptul cd nu se afld in conflict de interese la
momentul depunerii
ofertei gi cE va informa autoritatea contractantdin cazul,in care se afld
la un moment dat
in aceastd situalie, in timpul indeplinirii sarcinilor pentru care afost contractat;
Nediscriminarea;
Recunoagtereareciprocd;
Transparenfa;
Proporlionalitatea
Eficienla utilizdrii fondtrrilor publice;

DATE DE CALIFICARE PENTRU SELECTAREA OFERTANTULUI
Ofertantul va prezenta confirmarea faptului cd define inregistrarea de stat.
Experienfa in
serviciilor de tipul celor descrise in cadrul pct. 3, uor.onriitui un avantai.
In cadrul ofertei tehnice vor fi detaliate toate informaliile, datele, activitalile, metodele,
instrumentele precum gi resursele prin care furnizorul va
executa serviciile contractate,
respectind integral cerinlele menlionate in caietul de sarcini.
5.

ofertantul va prezenta detaliat modelul propriu, cuprinzind
enumerarea gi detalierea
r gi a
re pentru executarea serviciilor solicitate de
beneficiar.
prest
de fotografiere gi a serviciilor de consultanla va avea,
ele re

pentru atin
tivitatea lor
rdspundere

serviciilor precum gi
alia va fi insolitd de
itate:
5.1 CERINTE SPECIFICE A EXPERTILOR

.

Expert fotograf

a'
b'

'
'
'
'
'

IMPLICATI

- cerin{e specifice
Experienld de minim 7 ani cu privire la capturarea patrimoniului
cultural/arhitectural
al mun. ChiEindu.
Ptezen[a cel pulin 3 scrisori de recomandare de la
entitdfi publice sau private care
expertului dat.
e specifice
ce care atestd activitdlile de tipar.
5 ani, in domeniul prestdrii serviciilor de
enla de parlicipare la elaborarea a cel pulin 3
tice gi metodologice necesare pentru rcalizarea
serviciilor in conformitate cu cerinfele coniractual., ,u-u v-a
asigura partneriatul cu o
tnt'tate terld careffrffittffir,r-ft,ilT1t",1313'i'

;i

prriouda de rurnizarea serviciilor,
a contractului, pe o perioadd

dupii perioada de implementare

va asigura transparenfa in desfbEurarea activitalilor de prestare
a serviciilor sale;
va demonstra cd are capacitatea de adaptare la cerinfele solicitate
de beneficiar;
va demonstra cd define experienld de cel puJin trei ani in prestarea
serviciilor de
consultanld, editare/machetare, design;
de comun acord cu beneficiarul va elabora un plan de acfiuni in
scopul implementdrii
proiectului - "Numele meu e Chigindu',

6,

RESPONSABILITATT iN PROCESUL DE PRESTARE
FOTOGRAFIERE $I SERVICII DE CONSULTANTA

A

SERVICILOR DE

Prestatorul v-a avea urmdtoarele responsabilitati in procesul
de de implementare a proiectului:

va presta serviciile contractate in conformitate cu prevederile Caietului de
sarcini

respectiv;

va asigura un nivel inalt privind calitatea gi transparenla proceselor prestdrii
serviciilor

contractate

7.

;

INFORMATII PUSE LA DISPOZITIE DE BENEFICIAR

;i suP

bunei
u serv

dispozilia prestatorului
tului dat.
ea proiectului ,.Numele

PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIILOR
Ofertantul va asigura suport in perioada adoptarii conform cerinlelor din prezentul
caiet de
sarcini' ofertantul trebuie sd prezinte in oferta descrierea serviciilor prestate
pe perioada
8.

contractului.

9. OFERTA DE PRET
oferta de pre! va fi exprimatd in lei moldovenegti, ffua TVA, qi va cuprinde
valoarea pentru

serviciile expuse la achizilie.
Nu se vor acorda avansuri de plat6.

I(). CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
criteriul de atribuire a licitaliei v-a fi cel mai avantajos raport calitate-pref.
r1. MODUL DE FINALIZARE A ACHIZIIIEI:
incheierea unui contract cu un singur promiteniprestator,

I''" CERINTE GENERALE CU PRIVIRE LA PRESTAREA SERVICIILOR
ofertantul va depune toate diligenlele pentru asigurarea unui nivel calitativ
al serviciilor
corespunz[tor principiilor deontologiei profesionale gi rezultatului
urmdrit. Serviciile ce fac
obiectul contractului vor fi asigurate pe toatd durata contractului, respectiv
incep6nd cu data
semndrii contractului gi pAn6 la finalizarea lui.
Serviciile vor fi prestate in timp util, in vederea indeplinirii cu succes
a obiectului contractului.

Ofertantul asigurd cd persoanacare va fi desemnatd pentru derularea contractului
beneficiaza de
bazd' materiald corespunzdtoare pentru a-i permite acesteia sd-gi indeplineasc6
responsabilitafile care ii revin.

o

13. MODALTTATT DE PLA.TA
Plata serviciilor achizifionate se va face Ia finalizarea lucrdrilor descrise prin
intocmirea actelor
de predare-primire a acestora si prezentarea facturii fiscale de cdtre prestator plata
v-a fi
efectuatd in termen de maxim 15 de zile de la receptionarea facturii de
c6tre autoritatea
contractantd.

,

14.

INFORMATII REFERIT'OARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

Clauzele contractuale obligatorii detaliate in prezentul document pe care
ofertantul qi le asumd la

data semndrii contractului sunt cele cu privire la:

l)

obiectul contractului;

2) obligaliile parlilor;
3) preful serviciilor fvmizate;
4) perioada de valabilitate a ofertei:
5) modalitatea de plata;
6) durata contractului.
Pe l6ngd clauzele prevdzute

in

Anexele cu modelele orientative de contract. autoritatea

contractanta va putea propune sau accepta alte clauze contractuale.
Ei

