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Nr. __________ prot. Tiranë, më
____/____/2018

Formulari Nr. 3

FTESË PËR OFERTË

Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri : Instituti i Shëndetit Publik
Adresa: Rr. Aleksandër Moisiu , Nr.80
Tel/Fax: 042372689
E-mail: ishp@shendetsia.gov.al
Adresa e Internetit__www.ishp.gov.al

Emri dhe adresa e personit përgjegjës:
Emri Adelina Mihaj
Adresa Rr. “Aleksander Moisiu” Nr. 80, Tiranë
Tel/Fax 042372689
E-mail adelina.mihaj@ishp.gov.al

Autoriteti kontraktor do të zhvillojë procedurën e prokurimit për blerjen e biletave të transportit ajror
ndërkombëtar me objekt udhëtimi: Tiranë – Romë – Tiranë.

Data e zhvillimit do të jetë 07/09/2018, ora 13:30, në adresën www.app.gov.al.

Jeni të lutur të paraqisni ofertën tuaj për këtë objekt prokurimi me këto të dhëna (kërkesat specifike të
objektit të prokurimit):

1. Biletë udhëtimi (vajtje-ardhje) Tiranë – Romë, copë 1 (një), me bagazhe të përfshira,
klasi ekonomik, për ditët e qëndrimit, copë 1 (një).

Vajtje: dt. 20.09.2018 Tiranë – Romë, fluturim direkt, ora 05.25 – 06.50

Ardhje: dt. 12.09.2018 Romë – Tiranë, fluturim direkt, ora 13:30 - 14:55

Operatori ekonomik të cilit i dërgohet njoftimi i fituesit, duhet te njoftoje autoritetin kontraktor me
mesazh elektronik në sistem nëpërmjet skedarit “Kërkesat ”, brenda 120 minutash nga momenti i
dërgimit të Njoftimit të Fituesit, ku të lajmërojë mbi realizimin ose pamundësinë e realizimit të

http://www.ishp.gov.al


objektit të prokurimit. Në rast të pamundësisë së realizimit të objektit, në njoftim duhet të jepen arsyet
që e kanë shkaktuar pamundësinë e realizimit.

Në rast të marrjes përsipër të realizimit, operatori ekonomik i renditur ne vend të parë, përpara se të
shpallet fitues, duhet të dorëzojë menjëherë nëpërmjet sistemit të prokurimit elektronik:

1. Rezervimin e Biletës sipas destinacionit dhe specifikimeve të kërkuara
2. Certifikatë akreditimi ose një vërtetim nga (IATA) që OE është i akredituar nga IATA .

Bazuar në pikën 12 të Udhëzimit të Agjencisë së Prokurimit Publik, Nr. 4, datë  09.01.2018 “Mbi
përdorimin e sistemit dinamik për blerjen e biletave të transportit ajror ndërkombëtar dhe zhvillimin
me mjete elektronike”, i ndryshuar, çdo ofertues do te verifikohet në faqen zyrtare të Qendrës
Kombëtare te Biznesit. Në rast se pas verifikimit, operatori ekonomik nuk rezulton me status aktiv
dhe/ose nuk rezulton të ketë në fushën e veprimtarisë se tij objektin e prokurimit sipas Ekstraktit te
Regjistrit Tregtar, oferta do të refuzohet automatikisht.

Gjithashtu, do të refuzohet automatikisht edhe oferta e paraqitur nga operatorë ekonomikë, të cilët në
një procedurë të mëparshme prokurimi me vlerë të vogël të zhvilluar nga autoriteti kontraktor gjatë
këtij viti, nuk kanë njoftuar brenda afatit kohor të përcaktuar në ftesën për ofertë mbi arsyet që kanë
çuar në pamundësinë e realizimit të objektit të prokurimit.

Afati i fundit i dorezimit te dokumentave (nese kerkohen) 2 oreve nga momenti i njoftimit te fituesit

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

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Albana Fico


