UNION BANK
DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES

FTESE PER OFERTE PER
PUNIMET E PERSHTATJES SE BANAKEVE TE ARKAVE TE DEGEVE TE UNION BANK SIPAS STANDARTIT TE RI

Tirane me, 18.03.2021

FTESA PËR OFERTË

Ne kuader te ndryshimit te imazhit te degeve te saj duke synuar hapesiara me te gjera, funksionale,
moderne dhe me komode per klientet dhe stafin, Union Bank Sha ka vendosur pershtatjen e zones se
arkave te degeve te saj, sipas nje standarti te ri. Per kete arsye ju ftojme të paraqisni oferten tuaj për
punimet e pershtatjes se 25 degeve.
Banka ka te drejte ta ndaje objektin e kesaj kerkese per oferte ne me shume se nje kompani, ne varesi
te planeve te saj kohore per realizimin e projektit.
Oferta duhet të paraqitet me email ne adresen procurement@unionbank.al ose me zarf 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 “PUNIMET E PERSHTATJES SE BANAKEVE TE ARKAVE TE DEGEVE TE
UNION BANK SIPAS STANDARTIT TE RI“, brenda dates 25.03.2021.
Monedha e kerkuar per ofertim duhet te jete ne leke. Cmimet duhet te perfshijne TVSH-ne.
Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese: cilesia dhe afati i punimeve si dhe cmimi me i ulet
Forma e komunikimit:
Me shkrim

elektronike (email)

X

Vendi i kryerjes se punimeve sipas degeve ne Aneksit Nr. 2 te kesaj kerkese per oferte.
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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: “PUNIMET E PERSHTATJES SE BANAKEVE TE ARKAVE TE DEGEVE TE UNION BANK
SIPAS STANDARTIT TE RI“.
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:
Oferta perfshin zerat dhe cmimet e nevojshme per furnizimin dhe instalimin e materialeve, punimeve
si dhe sherbimeve te parashikuara per nje dege dhe nuk ka asnje kosto te fshehura qe mund te lindin
pasi Ofertuesi shpallet fitues.
Nr

Emertimi i punimeve

Njesia

Çmimi njesi me
TVSH

I. PUNIME PRISHJE
1

Prishje tavan gipsi

m2

2

Prishje banaku

ml

3

Montim / cmontim ndricues dhe spote

4

Montim / cmontim rrjeti elektrik & kompjuterik

cope
post pune

II. PUNIME Ndertimi
5

FV Tavan i varur i arkes duke perdorur materiale qe disponon vete UB (vetem
puntori)

m2

6

FV tavan i varur gipsi

m2

7

FV mur gipsi

m2

8

Boje dhe patinime mure

m2

9

Boje dhe patinime tavane

m2

10

FV konstruksion hekuri per pjesen e brendeshme te banakut

ml

11

FV banak me melamine + xham + suprine graniti Galaxi t = 3 cm

ml

12

FV tavoline e brendshme per arkat te mbajtur ne konstruksion metalik te struktures qe
mban syprinen

13

Riparim pllakash

m2

14

Kosto transporti

km

cope

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

______________

Vula

______________
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Shtojca 2

Ofertuesi duhet të dorëzojë:
a)

Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 dhe Aneksit Nr. 1 te kesaj shtojce.

b)
Kopje te QKR te Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit të lëshuara nga Qendra Kombëtare e
Regjistrimit, si dhe kopjen e NUIS-it.
c)
Vertetim se subjekti juaj i ka shlyer detyrimet tatimore perfshire dhe sigurimet shoqerore te leshuar nga
Administrta Tatimore.
d)

Deklaraten mbi gjendjen gjyqesore te shoqerise

e)
Kopje te Licenses se kompanise dhe Drejtuesit Teknik ne objekt perfshire diplomen dhe CV e tij/e saj
per punime civile sipas objektit te punimeve te kesaj Ftese per Oferte.
f)
Kopje te certifikates qe verteton mungesen e amjantit ne materialet qe perdor kompania sipas
legjislacionit ne fuqi per “Per materialet e perdoruara per termoizolimin”.
g)

Fotokopje e Licenses së firmës së ndërtimit brënda afatit të përdorimit dhe brënda kategorisë përkatëse.

h)
Deklarate nga Ofertuesi per transferimin e mbetjeve inerte, konform kerkesave te ligjit “Per
Menaxhimin e Integruar te mbetjeve” .
i)

Profilin e kompanisë, duke perfshirë: klientët për të cilët punoni, si dhe eksperiencën tuaj në këtë fushë.

j)
Referenca te 2-3 klienteve tuaj nga Banka apo institucione/kompani te rendesishme per kryerjen e
punimeve te njejta ose te ngjashme.
k)

Grafiku i punimeve

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 Nr. 3 - Specifikimet Teknike
Ne lidhje me punimet qe do te realizohen nga Sipermarresi, Banka ka pergatitur standartin e
nevojshem te banakeve te degeve e cila percakton permasat, ngjyrat dhe materjalet e nevojshme per
realizimin e ketyre pershtatjeve si me poshte:


Struktura e banakut do jete konstruksion metalik



Materjalet e veshjes se banakut jane MDF



Syprina eshte granit i zi Galaxi 3 cm



Xhami ballor me ngjyre portokalli



Standarti i Bankes per ngjyrat jane si me poshte

Skema, ngjyrat, materjalet dhe projekti i banakut te nje prej degeve te Bankes do jete pjese perberese e
kesaj Kerkese per Oferte. Pjese perberese e Fteses per Oferte do jete edhe skema e struktures
ekzistuese te disa prej degeve per te krijuar nje ide te menyres si eshte ndertuar banaku ekzistues dhe
volumeve qe do ju duhet per cmontimin dhe pershtatjen sipas standartit te ri.
Punimet do kryhen gjate nje prej fundjavave dhe nuk do te shkaktojne per asnje moment nderpreje te
punes se aktivitetit te deges se Bankes gjate diteve pasuese te javes.
Per cdo furnizim materialesh qe kane te bejne me pjesen e banakut, Ofertuesi duhet te siguroje qe te
kontrolloje fillimisht porosine e materialeve me Banken.
Garancia e punimeve ne objekt eshte 2 (dy) vjet dhe garancia ne pagese per punimet do te jete 10% e
vleres totale te situacionit perfundimtar per nje periudhe 1 (nje) vjecare.
Ne rast se Kompania ka te nevojshme te vizitoje nje prej degeve te Bankes per te kuptuar paraprakisht
punimet duhet te dergoje kerkesen per vizite ne objekt ne adresen procurement@unionbank.al duke
percaktuar daten e vizites 23/03/2021 dhe oren e preferuar duke marre ne konsiderate qe Banka eshte e
hapur nga ora 08:30 -15:30.

Shtojca Nr. 4 - Kushtet dhe termat e kontrates se sipermarrjes
Ofertuesit do te gjejne si pjese te Fteses per Oferte kushtet dhe termat e bashkepunimit per ofrimin e
punimeve ndertimore per pershtatjen e banakut te deges.
Ofertuesi duhet te lexoje dhe kuptoje te gjithe termat e kontrates se sipermarjes dhe dorezoje si pjese
te dokumentacionint te Shtojces Nr. 2 edhe deklaraten se eshte dakort me kushtet e kontrates dhe ne
rast se shpallet fitues eshte i gatshem te firmose menjehere kontraten.
Cdo koment ne lidhje me termat e kontrates, duhet te jene pjese e deklarates per pranimin e kontrates.
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