
                                                                                                                        

   

                                                                                                                                                                                                       

 

FTESË PËR OFERTË 

 

Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri: Qendra e Studimeve dhe Zhvillimeve (SDC) 

Adresa: Rr.Gjin Bue Shpata;Aviacioni Vjeter;6/29 

Tirane 

Mobile: +355 69 72 56 352 

E-mail: info@sdc.org.al 

 

Autoriteti kontraktor do të zhvillojë procedurën e prokurimit me objekt: “Bërje materiale 

promovuese” 
 

“Qëndra e Studimeve dhe Zhvillimeve” po zbaton projektin “Sport për Integrim dhe zhvillim të 

qendrueshëm” i cili u miratua nga Programi ReLOaD, i cili eshte nje iniciative rajonale, i financuar nga 

Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Programi i Kombeve te Bashkuara per Zhvillim. Aktivitetet e projektit 

do te zbatohen gjate periudhes: Shtator 2018 - Prill 2019. Permes ketij projekti QSZH kerkon te arrije in-

tegrimin e te rinjve dhe fuqizimin e grave permes sportit, duke theksuar nevojat e komunitetit dhe perdo-

rimin e burimeve qe kjo fushe sjell. Mendohet se ky projekt do te perfshije te rinjte ndermjet moshave 15 dhe 

19 duke marre parasysh barazine gjinore, si dhe grate qe kane shprehur gatishmerine e tyre per te lene jeten e 

tyre si shtepiake me nje synim drejt fuqizimit dhe pjesemarrjes aktive ne shoqeri dhe familjet e tyre .  

 

Aplikimi duhet te paraqitet nga dt. 28.02.2019  ora 12:00 deri në dt. 10.03.2019 me postë në 

adresën zyrtare te Qendra e Studimeve dhe Zhvillimeve ose me email tek info@sdc.org.al 

 

Kriteret kualifikuese  

 

- Të përputhet me specifikimet teknike 

- Të ketë eksperiencë në fushë për të paktën 2 vjet 

- Të ketë çmimin më të ulët 

- Preferohen subjekte nga qyteti i Lezhës. 

- Lëvrimi i mallit  do të bëhet brenda 7 (shtate) ditësh pune nga nënshkrimi i kontratës dhe 10 ditë 

pune nga dakortësimi i dizjanit grafik. 

 

 

 

Cdo operatori i interesuar duhet të dorëzojë pranë autoritetit kontraktor  dokumentet: 

 Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike.  

 Çmim plus TVSH të firmosur dhe vulosur nga operatori ekonomik sipas zërave më poshtë.  

 Fotokopje të NIPT-it. 

 Vetëdeklarim për mosqënie në proçes falimenti. 
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Jeni të lutur të paraqisni ofertën tuaj me specifikimet si më poshtë vijon: 

Nr Emertimi i artikujve  Sasia   

 

 

Cmimi per njesi 

me TVSH 

 

 

Vlera totale 

    Njësi     

1 

Manual 50 fq letër offset A4 i mbyl-

lur, 80 gr bardh e zi; kopertina 300 gr 

me ngjyra celefonuar mat,lidhje me 

ngjitje. 

 

copë 150 

  

2 

Broshura 4 fq.leter A5 mbyllur, 80gr 

.Kopertina 300 gr,me ngjyra cele-

fonuar mat,lidhje me ngjitje. 

copë 150 

  

3 Poster - 40x60- 150 gr -  copë 8   

      

4 Baner  -  copë 2   

      
 

 

 

 

 

 

 

 

Operatori ekonomik është i detyruar të konfirmojë realizimin ose jo të procedurës mbas 

shpalljes Fitues me email tek info@sdc.org.al 

 

 

 
 
 


