UNION BANK
DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES

FTESË PËR OFERTË
FURNIZIM ME KARRIGE RROTULLUESE PER ZYRA

Tirane me, 18.03.2021

FTESA PËR OFERTË

Union Bank Sha fton për të paraqitur oferten tuaj për furnizimin me 80 cope karrige rrotulluese ngjyre
gri per stafin e saj ne deget dhe zyrat qendrore te Union Bank.
Oferta duhet të paraqitet me email ne adresen procurement@unionbank.al ose ne adresen:
Union Bank SHA
Departamenti i Administrates,
Bulevardi Zogu I,
Sheshi Ferenc Nopçka, Nd. 5, H. 3,
Njesia Bashkiake Nr. 9, Kodi Postar 1016,
Tirane, Shqiperi, me reference “FURNIZIM ME KARRIGE RROTULLUESE PER ZYRA“, brenda
dates 23.03.2021.
Monedha e kerkuar per ofertim duhet te jete ne leke. Cmimet duhet te perfshijne TVSH-ne.
Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese: cilesia e paisjeve, afati i levrimit dhe cmimi me i ulet
Forma e komunikimit:
Me shkrim

elektronike (email)

X

Vendi i Dorëzimit të produkteve:
UNION BANK
Bulevardi Zogu I,
Sheshi Ferenc Nopçka, Nd. 5, H. 3,
Njesia Bashkiake Nr. 9, Kodi Postar 1016,
Tirane, Shqiperi
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Shtojca 1

Date: ___.03.2021
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Ofertuesi]
FORMULARI I OFERTËS

Emri i Ofertuesit_____________________
Për:

Union Bank SHA
Bulevardi Zogu I, Sheshi Ferenc Nopçka,
Nd. 5, H. 3, Njesia Bashkiake Nr. 9, Kodi Postar 1016,
Tirane, Shqiperi
***

Procedura e prokurimit: “FURNIZIM ME KARRIGE RROTULLUESE PER ZYRA“.
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:
Oferta sipas secilit model qe Ofertuesit mundesojne, duhet te jete sipas tabeles se meposhteme.
1

2

3

4

5

6

7

8

Nr

Përshkrimi

Sasia

Cmimi per
njesi me
TVSH

Çmimi total
me TVSH

Afati
Levrimit pas
konfirmimit

Vlefshmeria e
Ofertes

Garancia

1
2
3

80

4
5
Çmimi Neto )
TVSH (%)
Çmimi Total

Shënim: Çmimet jane në monedhën leke dhe me TVSH te perfshire.
Nënshkrimi i ofertuesit

______________

Vula

______________

3

Shtojca 2
1. Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit
Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:
1.
Një dokument që vërteton se (subjekti juaj):
a) nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv),
b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me legjislacionin ne fuqi,
Kërkesat si më sipër, plotësohen me dorëzimin e QKR dhe Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, të
lëshuara nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit te nje date mbas marrjes te kesaj kerkese per oferte si
edhe Kopjen e NIPT-it.
2

Kapaciteti teknik:

Ofertuesi duhet te dergoje si pjese te dokumentacionit teknik:
 Nje prezantim te shkurter te profilit te Kompanise;
 Realizimin e furnizimeve te njejta ose te ngjashme duke detajuar eksperiencen/ekspertizen ne
kete fushe (logjistika, origjina e furnizimit te produkteve objekt i kesaj kontrate);
 Te pakten dy referenca nga kompanite me te cilet keni apo keni patur bashkepunim.
 Specifikimet teknike (kataloge, foto, materjalet, permasat etj) te produkteve objekt i kesaj
Ftese per Oferte.
Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose
të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.
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Shtojca 3
Sasia e mallit, garancia, vendi dhe afatet e levrimit
1. Sasia e mallit vendi dhe afatet e levrimit
Sasia e produkteve qe do te merret gjate periudhes se kontrates eshte ne baze te projekteve dhe
buxhetit vjetor. Sasia e parashikuar eshte 80 cope karrige dhe parashikohet te levrohet ne 3 faza. Sasia
e karrigeve mund te ndryshoje ne varesi te projekteve.
Levrimi i karrigeve do behet ne zyrat qendrore te Bankes ne adresen:
Union Bank SHA
Bulevardi Zogu I,
Sheshi Ferenc Nopçka, Nd. 5, H. 3,
Njesia Bashkiake Nr. 9, Kodi Postar 1016,
Tirane, Shqiperi,
Me kompanine fituese do lidhet nje kontrate dhe cmimet e produkteve duhet te mbeten te
pandryshuara pergjate gjithe periudhes se kontrates.

2. Garancia e produkteve
Ofertuesit duhet te dorezojne si pjese te ofertes se tyre:
 Kushtet dhe termat e garancise se produkteve
 Afatin e garancise se produkteve
 Origjinen e produkteve
 Marken e produkteve
 Specifikimet teknike te cdo produkti
3. Pagesa
Pagesa do behet ne llogarine rrjedhese te furnitorit, ne baze te sasise se karrigeve te porositura, pas
pranimit te fatures se rregullt tatimore.
4. Modelet e ofruara
Modelet e ofruara te karrigeve duhet te kene karakteristikat e meposhteme:


Materjal cope me perberes natyrale gjyre gri



Me rrota dhe te rrotullueshme



Mekanizem per rregullimin e lartesise te ndenjeses dhe kendit te shpinores

 Krahe anesor per mbeshtetjen e duarve
Ofertuesit mund ti kerkohet te dergoje ne zyrat e drejtorise se bankes nje model te karrigeve te
sygjeruara per nje afat kohe prej 1 jave per te pare nga afer modelin dhe vleresuar modelin teknikisht.
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