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R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Nr. _______ Prot. Tiranë më,
___.___.2018

FTESË PËR OFERTË

Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”
Adresa Rruga e Dibres Nr. 372, Tirane
Tel/Fax Tel. 04 362627 Fax. 04 363644
E-mail ___________________________________________
Adresa e Internetit ___________________________________________

AK - QSU “Nënë Tereza” Tiranë do të zhvillojë procedurën e prokurimit për blerjen e biletave të
transportit ajror ndërkombëtar me fond limit148,860.73 (njëqind e dyzetë e tetë mijë e
tetëqind e gjashtëdhjetë pikë 73), me objekt: “Blerje biletë tranportit ajror ndërkombëtar
Tiranë – Athinë – Tiranë”

Jeni të lutur të paraqisni ofertën tuaj për këtë objekt prokurimi me këto të dhëna

Nr. Përshkrimi i Mallit/ Shërbimit/Punës
Njësia
Matese Sasia

1.

Blerje biletë tranportit ajror ndërkombëtar Tiranë – Athinë –
Tiranë (klasi ekonomik) në datat 26 prill 2018 – 27 prill
2018 Biletë 2

Data e zhvillimit do të jetë 26.04.2018, ora 11.00, në adresën www.app.gov.al

 Biletë tranportit ajror ndërkombëtar, të jetë vajtje – ardhje, nisja nga Tirana për
në Athinë të bëhet më datë 26 prill 2018, ora 17.30-19.40 dhe kthimi të jetë Athinë -
Tiranë në datën 27 prill 2018, ora 19.25-19.40.
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 Klasi ekonomik (përfshirë dhe bagazhi)

 Itinerari të jetë direkt, pa tranzit.

Operatori ekonomik i renditur i pari, përpara se të shpallet fitues, duhet të dorëzojë nëpërmjet
sistemit të prokurimit elektronik, dokumentat si më poshtë, dokumentet si më poshtë:

a- Rezervimin e biletave, sipas destinacionit të kërkuar;
b- Operatori ekonomik duhet të jetë i akredituar nga International Air Transport Association

(IATA). Për të vërtetuar këtë kërkesë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin në tender
çertifikatën e akreditimit ose një vërtetim nga (IATA) që OE është i akredituar nga
International Air Transport Association (IATA), të vlefshm, origjinale ose kopje të
noterizuar;

c- Operatori ekonomik duhet të ketë në perdorim një nga sistemet për rezervimin biletash
(Amadeus, Galileu apo ndonje sistem tjetër ekuivalent). Për këtë Operatori Ekonomik
duhet të paraqesë një vertetim/çertifikatë/kontratë ku të tregojë që ka në përdorim këtë
sistem rezervimi.

Afatet e dorëzimit të dokumentave: do të jetë brenda 2 orëve nga momenti i dërgimit të njoftimit
të fituesit. Operatori i renditur i pari duhet të njoftojë autoritetin kontraktor brenda 2 orëve mbi
realizimin ose pamundësinë e realizimit të objektit të prokurimit. Në rast të pamundësisë së
realizimit të objektit, në njoftim duhet të jepen arsyet që e kanë shkaktuar pamundësinë e
realizimit të objektit.

Në ofertën e tij, ofertuesit duhet të paraqesë të dhënat e plota të personit te kontaktit.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Enkelejdi JOTI


