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

BASHKIA TIRANË
AGJENCIA E PARQEVE DHE REKREACIONIT

Nr._____ prot. Tiranë, më____.____ 2018

FTESË PËR OFERTË

Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

Adresa Rruga “Liman Kaba”, “Parku Olimpik”, Tiranë

Tel 0697406281

Faqja e Internetit www.aprtirana.al

Auteriteti Kontraktor, Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit, do të zhvillojë proçedurën e
prokurimit për blerjen e biletave të transportit ajror ndërkombëtar
Me objekt: Blerje bileta udhëtimi vajtje - ardhje Tiranë- Venecia .
Data e zhvillimit do të jetë 09/11/2018, 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):

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Nr. Emërtimi Njësia e
matjes

Sasia

1
Blerje bileta udhëtimi vajtje-ardhje Tiranë-Venecia

Bileta 2

Intinerari i udhëtimit

Blieta vajtje – ardhje
a) Nisja datë 21.11.2018, pas orës 08:00 Tiranë –Venecia

Kthimi datë 25.11.2018, pas orës 16:00 Venecia - Tiranë
b) 2 (dy) bileta avioni në klasin ekonomik vajtje –ardhje për udhëtimin Tiranë – Venecia,

bagazhe dore.
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KRITERET:

1.Operatori ekonomik i renditur i pari, përpara se të shpallet fitues ,duhet të dorëzoje nëpermjet
sistemit të prokurimit elektronik dokumentet si më poshtë:
a. Rezervimi i biletave , me destinacion vajtje –ardhje Tiranë – Venecia.

b. Faturën tatimore të shitjes.

c. Çertifikatë akreditimi ,ose një vërtetim nga (IATA) që OE është i akredituar nga International

Air Transport Associations (IATA).

2.Afati i dorëzimit të dokumentave, brënda 2 (dy) orëve nga marrja e njoftimit të fituesit, në

sistemin elektronik.

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

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Blendi Gonxhja


