UNION BANK
DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS

KËRKESË PËR OFERTË
“ORGANIZIMI I FESTËS SË FUNDVITIT PËR PUNONJËSIT E UNION BANK”

Tiranë më, 02/11/2018

Dokumentacioni i Tenderit
FTESA PËR OFERTË
Union Bank Sh.a ju fton për të paraqitur ofertën në procedurën për ofrimin e shërbimit të organizimit të
festës së fundvitit për punonjësit e saj.
Oferta duhet të paraqitet me email në adresat si më poshtë:
ariola.shore@unionbank.al dhe gentiana.gjoni@unionbank.al
ose në adresën: Union Bank Sh.a, Departamenti i Administratës, Bulevardi Zogu I, Sheshi Ferenc
Nopçka, Tiranë, me referencë “Organizimi i festës së fundvitit për punonjësit e Union Bank” brenda
datës 07/11/2018.
Monedha e kërkuar për ofertim duhet të jetë në lekë.
Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese: cilesia e shërbimit dhe çmimi më i favorshëm
Forma e komunikimit:


2

Dokumentacioni i Tenderit
SHTOJCA 1
FORMULARI I OFERTËS
[Shtojcë për tu plotësuar nga Ofertuesi]
Emri i Ofertuesit_____________________
Për: Union Bank Sh.a
Bulevardi Zogu I, Sheshi Ferenc Nopçka,
Tirane, Shqipëri
***
Procedura e prokurimit: Organizimi i festës së fundvitit për punonjësit e Union Bank
Përshkrim i shkurtër i objektit të sherbimit: Shtojca Nr.1
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:
1.

Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH (opsioni 1);

1

2

Nr.

Përshkrimi i Shërbimit

1

3
Nr.
Punonjësve

4
Çmimi/
Njësi

5
Çmimi Total

6
Data e
organizimit
e perferuar

Menu-sw:
1.1 Shërbim finger food/catering;
(nese ofrohet)
320

1.2 Pije te ndryshme
Total me TVSH (lekë)
Muzikë
2.1 Muzikë me DJ

DJ

14 ose 15
ose 21
Dhjetor
2018

2
2.2 Muzikë me bandë (live) dhe e
kombinuar me DJ
Total me TVSH (lekë) DJ
Total me TVSH (lekë) Muzikë (live)
/DJ

Nënshkrimi i ofertuesit:
Vula:

Bande/DJ

______________
______________

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën lekë (e kërkuar në dokumentat e tenderit)
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SHTOJCA 2
KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT
1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:
a) Formularë të Ofertës, sipas Shtojcës 1;
b) Prezantim të detajuar të profilit të kompanisë dhe eksperiencës në ofrimin e shërbimit për organizime
të njëjta ose ngjashme;
c) Përshkrim të ambienteve ku ofrohet të organizohet festa dhe kapacitetet e ambientit;

d) Përshkrim të menusë sipas opsioneve të ofertuara dhe servirja;
e) Detaje të pijeve dhe mënyrës së servirjes.
2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:
a) QKB dhe Ekstraktin mbi Historikun e Subjektit, të lëshuara nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit
si edhe Kopjen e NUIS.
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SHTOJCA 3
PËRSHKRIMI I SHËRBIMIT
Union Bank do te organizojë për punonjësit festën e fundvitit me datë preferenciale 14 ose 15 ose 21
Dhjetor 2018.
I. Koha e organizimit të festës:
- Fillimi:
ora 20:00
- Përfundimi:
deri në përfundim të festës

II. Vendi i organizimit të festës:
- Sipas përzgjedhjes më optimale nga opsionet e marra
- Ambienti duhet të jetë në dispozicion pwr punonjwsit e Bankws
III. Numri i pjesëmarrësve:
- Parashikohet 320 punonjës
IV. Data preferenciale e organizimit të festës
- 14 ose 15 ose 21 Dhjetor
Në rast se ambienti nuk është në dispozicion në këto data atëherë duhet të përcaktohet data më e afërt
me këto data preferenciale, por mbetet preference perseri dite e Premte ose e Shtune gjate muajt
Dhjetor.
V. Vendi i organizimit
- Ambienti duhet të jetë i mjaftueshëm ku mund të akomodohen përgjatë festës në tavolina të larta
dhe të ulta me mundësi ulje për një pjesë të konsiderueshmë të stafit.
- Ambienti duhet të jetë festiv, me ajër të kondicionuar dhe aspirim dhe siguri fizike
- Nuk duhet të lejohet hyrja e personave jo punonjës të bankës në datën dhe përgjatë orarit të
organizimit të festës nga ana e Bankës
VI. Pijet
Ofruesi i shërbimit duhet të përcaktojë llojet e pijeve që ofrohen dhe mënyrën e servirjes dhe porosisë
nga ana e punonjësve.
Duhet të ketë edhe shërbim me kamarierë.
VII.
Menu
Menuja mund të ofrohet nga Ofruesi i Shërbimit nwse e ofron kwtw shwrbim nw rast tw kundwrt
Banka angazhohet ta ofrojw nga shoqëri shërbimi catering.
Menuja duhet të jetë e detajuar dhe duhet të përcaktohet mënyra e servirjes.
Gjatë shërbimit të menusë duhet të ketë edhe shërbim me kamarierë.
Menuja mund të jetë:
a) Shërbim finger food
Banka ka të drejtë që mund të përzgjedhë shoqëri të ndryshme për :
- Vendin e organizimit të festës;
- Shërbimin catering

5

Dokumentacioni i Tenderit
Ofruesi i Shërbimit duhet të mundësojë cdo detaj që është i nevojshëm për shërbimin e menusë.
VIII.

DJ/Muzikë (live)

Ambienti ku do të organizohët festa mund të ofrojë vetë shërbimin me:
- DJ
- Muzikë (live) dhe DJ
Ofruesi i Shërbimit duhet të përcaktojë detaje në lidhje me bandën për muzikën live, si koha e ofrimit të
kësaj muzikë, alternimi me DJ, këngëtarët e bandës, repertori etj
Për sa i përket ofrimit të muzikës me DJ ofruesi i shërbimit duhet të përcaktojë DJ dhe japë detaje të
repertorit të tij.
Banka ka të drejtë që të përzgjedhë vetë DJ ose bandën për muzikën live në rast se Ofruesi i Shërbimit
nuk përmbush kërkesat e Bankës.
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