Kërkese për Ofertë–Materiale pune didaktike
Shoqata “Ndihmoni Jetën”, është një organizatë kombëtare me një eksperiencë prej 20 vjetësh në
fushën e mbrojtjes së të drejtave të personave me aftësi të kufizuar dhe ofrimit të Shërbimeve të
aftësimit për jetën e fëmijëve dhe të rinjëve me aftësi të kufizuar në Qendër ditore, komunitet, dhe
gjithëpërfshirje në sistemin arsimorë.

Shoqata Ndihmoni Jetën, është duke zbatuar Projektin “Të Rinjtë për të Drejtat e Njeriut në Shqipëri” i
bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga World Vision dhe SEEYN.
Ky projekt synon fuqizimin i 200 të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale për të siguruar përfshirjen e
tyre në shoqëri, si dhe trajnimi i personelit të shërbimeve publike dhe prindërve për të mbështetur dhe
inkurajuar vetë-përfaqësimin e të rinjve me aftësi të kufizuara intelektuale. Projekti do te zbatohet në
disa nga bashkitë më thelbësore të vendit si, Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër, Korçë, Vlorë, Lezhë,
Librazhd dhe Prrenjas.

Ne kuadër të këtij projekti,Shoqata “Ndihmoni Jetën” fton Kompanitë të dërgojnë ofertat e tyre për
mjetet e punës me specifikimet si më poshtë.
Kërkesat e Përgjithshme
o
o
o
o
o
o
o

Ofertat duhet të ofrojnë informacionin e mëposhtëm:
Duhet të sigurohet vlefshmëria e ofertës(Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë së paku 15 ditë).
Duhet të ofrohet NIPT-i i subjektit.
Oferta duhet të dorëzohet vetëm në formë elektronike.
Ofertat do të vlerësohen duke i dhënë prioritet permbushjes së specifikimeve teknike, dhe pas
vleresimit të perputhshmerisë së tyre, cmimi i ofertë do të konsiderohet si kriteri definitiv.
Oferta duhet të jetë në përputhje me specifikimet bashkangjiitur.
Oferta financiare duhet të jetë në ALL.

Aplikimi
o

Të gjitha kompanitë e interesuara duhet të dorëzojnë fotokopje te NIPT-t dhe ofertën e tyre siç

parashihet në kushtet e përgjithshme dhe specifike të kësaj forme deri më 08 Qershor 2019
në adresën e e-mailit: info@helpthelife.org.al

1. Specifikimiet teknike të ofertës
Nr

Materiali

Sasia

1. Bllok shenimesh A5, 60 fl, me
spirale

600 copë

2. Dosje kartoni me llastik

600 copë

3. Stilolapsa

600 copë

4. Leter A4

20 copë

5. Leter Flip Chart

100 copë

6. Marker

20 copë

7. Axhenda ditore 14.2x20.5

2 copë

8. Boj Printer( RICOH, Aficio Mp
4500, Ngjyre e zeze)

1 copë

9. Boj Printer( RICOH, Aficio Mp
4500, Ngjyre Magenta)

1 copë

Çmimi/njësi me
TVSH përfshir

Totali ( ALL)

Vlera totale

