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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 të fëmijëve dhe të rinjëve me aftësi të kufizuar në Qendër ditore, komunitet, dhe gjithëpërfshirje në 

sistemin arsimorë. 

Në zbatim të  projektiti “Mbështetje e personave me aftësi të kufizuara drejt jetesës së pavarur”, në kuadër 
të Projektit "SOCIETIES 2 - Mbështetje e organizatave të shoqërisë civile në fuqizimin e shprehive 
teknike, përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara dhe standardet e BE në Ballkanin perëndimor, 
financuar nga Komisioni i Bashkimit Evropian dhe zbatuar nga Caritas Shqiptar (Shqipëri), Shoqata 
Ndihmoni Jetën fton Kompanitë të dërgojnë ofertat e tyre për mjetet e punë me specifikimet si më poshtë 

Kërkesat e Përgjithshme  

Ofertat duhet të ofrojnë informacionin e mëposhtëm: 

o Duhet të sigurohet vlefshmëria e ofertës(Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë së paku 15 ditë).

o Duhet të ofrohet NIPT-i i subjektit.

o Oferta duhet të dorëzohet vetëm në formë elektronike.

o 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.

o Oferta duhet të jetë në përputhje me specifikimet bashkangjiitur.

o Oferta financiare duhet të jetë në ALL.

Aplikimi

o Të gjitha kompanitë e interesuara duhet të dorëzojnë ofertën e tyre siç parashihet në kushtet e

përgjithshme dhe specifike të kësaj forme deri më 22/04/2021, ora 23:59 në adresën e e-mailit:
info@helpthelife.org.al 

mailto:info@helpthelife.org.al


Nr Materiali Njesia Sasia Çmimi/një
si 

Vlera 

1. 
Qese per dokumenta 

Cope 5 

2. 
Stepler 

Cope 5 

3. 

Dosje 

Cope 40 

4. Dosje me mekanizem Cope 10 

5. Libra zhvillimi Cope 40 

6. Leter A4 Koli 10 

7. Leter A4 me ngjyra Cope 50 

8. Libra zhvillimi Cope 20 

9. Penela per picture Sete 20 

10. Telajo picture me permasa te 
ndryshme 

Cope 50 

11. Plastelinë në kova Cope 40 

12. 
Bojra Akriliku 

Cope 40 

13. Qese plastifikuese Cope 10 

14. Plastifikuese Cope 2 

15. Kartona me ngjyra Cope 100 

16. Boj Printeri: Ricoh Aficio 
MP4500.ngjyra(magenta, Cian, 
Black, blue) 

Cope 8 

17. Kuti plastike për të vendos materiale Cope 20 

Totali 

1. Specifikimet Teknike të Ofertës


