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FTESA PËR OFERTË 

 

Union Bank ju fton të merrni pjese ne procesin e prokurimit per sherbimin taxi per stafin e saj ne 

Tirane dhe kryesisht ne  Drejtorine Qendrore per nje periudhe 1 (nje) vjecare.   

 

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 “Sherbime taxi per Union Bank“, brenda dates 28.12.2022 

 

Monedha e kerkuar per ofertim, duhet te jete ne leke. Formulari i ofertes dhe kerkesat ndaj 

subjekteve jane pershkruar ne kete Ftese per Oferte.  

 

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese: sherbimi dhe cilesia e ofruar + cmimi me i ulet.  

 

Forma e komunikimit: 

 

Me shkrim                              elektronike (email) X 

 

Vendi i ofrimit te sherbimit: Ne Drejtorine Qendrore dhe deget e Tiranes se Union Bank.  

 

Banka ka te drejte ta ndaje sherbimin ne kete Ftese per Oferte ne me shume se nje kompani.  
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 Shtojca 1 

[ 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: “Sherbimi taxi per Union Bank“ 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne të nënshkruarit, deklarojmë se: 

Çmimi i ofertës sonë është [monedha ne Leke dhe vlera e ofertës] me TVSH te perfshire, sipas 

tabeles ne Shtojcen Nr. 1 te kesaj Ftese per Oferte. 

Per cdo sherbim (rruge) te kryer, vlera e sherbimit do te jete ne baze te kilometrave dhe 

destinacionit, si dhe do faturohet ne baze te taksimetrit te licensuar nga Drejtoria e Pergjithshme e 

Meterologjise dhe te njohura nga Bashkia e Tiranes. Per shkak te nje mardhenie kontraktuale ne 

te ardhmen ndermjet dy kompanive dhe nje volum te konsiderueshem, ju lutem percaktoni 

perqindjen e zbritjes se ofruar duke ju referuar formatit ne tabelen me poshte.  

Pershkrimi Specifikimet 
% e zbritjes nga 

totali i fatures 

Zbritje (%) 

nga vlera e 

sherbimit 

mujor 

Volum sherbime taksi  deri ne 15,000 lek/muaj   

Volum sherbime taksi  mbi 15,000 lek/muaj   

  
Tarifa lek me 

TVSH/rruge 

Destinacioni 

(*) 

Tirane - Rinas    

Rinas - Tirane   

Drejtori, Stacioni iTrenit - Kamez / Kamez – Drejtori, Stacioni 

i Trenit   

Drejtori, Stacioni iTrenit - Rinas / Rinas – Drejtori, Stacioni i 

Trenit  

Drejtori, Stacioni iTrenit - Casa Italia / Casa Italia - Drejtori, 

Stacioni iTrenit   

Drejtori, Stacioni iTrenit - Kom. Parisit / Kom Parisit - 

Drejtori, Stacioni iTrenit   

(*) Keto jane destinacione mjaft te perdorshme nga Banka dhe per keto kerkohet te aplikohet cmim 

preferencial nga ana e Ofertuesit.  

Oferta perfshin cdo kosto dhe detyrim tatimor dhe nuk ka asnje kosto ekstra te fshehur qe mund te 

linde pasi Ofertuesi/it te shpallet/n fitues.   

Nënshkrimi i ofertuesit ______________   Vula    ______________ 

Shënim per plotesimin e ofertes: Çmimet duhet të shprehen në monedhën leke (e kerkuar ne 

dokumentat e tenderit). 
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Shtojca 2 

Kriteret e Veçanta të Kualifikimit 

Ofertuesi duhet të dorëzojë oferten teknike sipas formatit te meposhtem duke vendosur cdo informacion 

dhe bashkangjitur cdo dokuemnt sipas kesaj renditje:  

Nr. Kerkesa e Bankes Pershkrimi nga Ofruesi i 

Sherbimit 

Dokumentacioni 

1. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 dhe Anekit Nr. 1 

te kesaj shtojce. 

  

2 Kopje te QKR te Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit të 

lëshuara nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit, si dhe 

kopjen e NUIS-it 

  

3 Vertetim se subjekti juaj i ka shlyer detyrimet tatimore 

perfshire dhe sigurimet shoqerore te leshuar nga 

Administrta Tatimore 

  

4 Deklaraten mbi gjendjen gjyqesore te shoqerise   

5 Profilin e kompanisë, duke perfshirë: klientët për të cilët 

punoni, si dhe eksperiencën në këtë fushë. 

  

6 Referenca mundesisht nga institucione te njeja apo te 

ngjashme per kryerjen e sherbimit taksi 

  

7 Formati i Kontrates se Sherbimit   

8 Ofertuesi duhet te dorezoje informacionet lidhur me 

floten e makinave qe disponon. Informacionet duhet te 

percaktojne numrin e makinave, vitin e prodhimit, 

kategorite, vendqendrimet e makinave te tyre ne Tirane 
(harte te shperndarjes sipas vendqendrimeve) etj)  

Gjithashtu, duhet te jape nje pershkrim ne lidhje me 

stafin drejtues te automjeteve per sherbimin taksi. 

  

9 Ofertuesi duhet te percaktoje masat qe ka marre per 

zbatimin e protokollit te masave ndaj Covid 19 per stafin 

dhe ne automjetet  

  

10 Ofertuesit duhet te percaktoje menyren e organizimit per 

realizimin e sherbimit te transportit te kerkuar nga 

subjekti, ne cdo orar qe ajo e kerkon duke ofruar sherbim 

24/7  

  

11 Ofertuesi garanton te pergjigjet me telefon ose ne forme 

elektronike gjate 24/7 ne numrat e telefonit dhe adresen 

elektronike te vene ne dispozicion te Bankes per nevojat 

per transport qe kjo e fundit do kete 

  

12 Ofertuesi duhet te percaktoje kohen e paraqitjes  ne 

destinacionin e kerkuar nga Porositesi nga momenti i 

njoftimit, per sherbime te menjehershme qe i nevojiten 

Porositesit 

  

 

 

 

 


