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Formulari Nr. 3

FTESË PËR OFERTË

Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri: Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore

Adresa : Adresa: Rr.Lord Bajron, Nr.70, Laprakë, Tiranë

E-mail: info@urgjenca.gov.al

Faqja e Internetit: urgjenca.gov.al

Autoriteti Kontraktor do të zhvillojë procedurën e prokurimit me vlere te vogel me objekt:

“Blerje mjete mbrojtëse ndaj COVID19”.

Data e zhvillimit do të jetë 09.03.2020, ora 10:00 në adresën

www.http://www.app.gov.alapp.gov.al

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

(specifikimet teknike të mallit/shërbimit/punës):

Objekti: Blerje mjetë mbrojtëse ndaj COVID19

Nr. Emërtimi Specifikimet Njesia Sasia

1 Maska FFP2

Maskat FFP2 mbrojnë nga nivele të

moderuara të pluhurit ai dhe

aerosoleve të ngruta dhe të

lëngshme. Maskat FFP2 mbrojnë

kundër materialeve në përqëndrime

deri në 12x OEL or 4x APF.

Copë 500

2 Syze
Syze mbrojtëse, plastike,

transparente. Të jenë cilësore
Copë 100

3
Kominoshe

Njëpërdorimshe

Ngjyrë të bardhë, PP ,40 gr/ m², me

një kapuç elastik nga pjesa e

mbrapme. Për përdorim në të gjitha

hapësirat e pastra. Materiali:

Polipropilen. y produkt siguron një

mbrojtje për rrobat dhe trupin tuaj

nga faktorë të ngurtë apo të

lëngshëm.

Copë 100

http://www.app.gov.al


Adresa: Rruga Lord Bajron nr.70 Laprakë ,Tiranë, Albania, www.urgjenca.gov.al, e mail:info@urgjenca.gov.al

Operatori ekonomik i renditur i pari, përpara se të shpallet fitues, duhet të dorëzojë pranë

autoritetit kontraktor, dokumentet si më poshtë:

 Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë

elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar

në Shqipëri.

 Ekstraktin Historik ku te jete perfshire objekti i prokurimit. Operatori Ekonomik

duhet të ketë në objektin e veprimtarisë tregtimin e materialeve të kërkuara në këtë

procedure.

 Formularin e ofertes ekonomike.

 Një dokument që vërteton se subjekti ka plotësuar detyrimet fiskale nga

Administrata Tatimore.

 Nje vërtetim që ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore, të lëshuar

nga Administrata Tatimore.

 Vërtetim bankar për numrin e llogarisë së bashku me IBAN.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e

mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si

kushte për skualifikim.

Operatori ekonomik i renditur i pari, duhet të paraqitet pranë autoritetit kontraktor brenda

24 oreve nga njoftimi i klasifikimit.

Afati i lëvrimit të mallit/realizimit të shërbimit/punës do të jetë 1 ditë pas nënshkrimit të

kontratës.

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

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Skënder Brataj


