Dosja e Tenderit
Emri i Tenderit:
Furnizim me karrige per zyre dhe tavolina per klasa ne kampusin e RIT
Kosovo (A.U.K)
Numri i References: RITKS 102021
Data e publikimit: 11 Tetor, 2021
Data e fundit per dorezimin e ofertave: 15 Tetor, 2021, ora: 14:00

Kerkesa e Tenderit:
1. Thirrje për kompani
2. Informacion shtesë për kompaninë
3. Karakteristikat e pajisjeve dhe materialeve që do të ofrohen
4. Kriteret e vlerësimit dhe përzgjedhjes
5. Oferta/ Çmimi
6. Periudha ose dita e fundit e dorëzimit

Specifikat:
Tavolinat duhet te jete njeshe apo dyshe
Disa Shembuj te Karrigave jane me poshte:

Phone: + 383 (0) 38 66 00 00

Web: rit.edu/kosovo

1. Thirrje per Tender
Thirrja për këtë tender është e hapur për të gjithë personat juridikë që janë të themeluar në një nga
shtetet e BE -së, kandidat për BE, apo ndonjë shtet tjetër nga Ballkani Perëndimor. Thirrja është
hapur edhe për kompanitë ndërkombëtare. Për të qenë pjesë e këtij tenderi, është veçanërisht e
rëndësishme që kompania të jetë e licencuar për të operuar në Kosovë. Licenca duhet të paraqitet
në këtë ofertë. Ky dokument konfirmon bashkëpunimin midis prodhuesit dhe ofertuesit që morën
pjesë në këtë tender.
2. Informacionet shtesë të nevojitura nga ofertuesi
a. Kopja e regjistrimit te biznesit
b. Kopja e certifikatës se TVSH
c. Origjinali ose kopja e deklaratës së gjykatës për kompaninë.
d. Origjinali ose kopja e deklaratës tatimore e cila dëshmon se kompania nuk ka ndonjë
borxh tatimor
e. Lista e plotë e çmimeve të produkteve në ofertë
- -Çmimet e listuara duhet të përfshijnë koston e të gjitha shërbimeve të ofruara
f. Çmimet e propozuara duhet të jenë të vlefshme për të gjithë kohëzgjatjen e kontratës.
g. Një përshkrim i të gjitha garancive, shërbimeve dhe opsioneve që ju ofroni si kompani.
h. Çdo dokument shtesë që ju mendoni se i shton vlerë prezantimit të kompanisë tuaj.

Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumenteve të rremë dhe të pasaktë,
konsiderohen si kushte për skualifikim.
Të gjithë ofertuesit do të vlerësohen nëse plotësohen kërkesat. Vetëm ato oferta që kalojnë
vlerësimin teknik do të merren parasysh.
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Kriteret e vlerësimit dhe përzgjedhja e ofertës
1. Çmimi
2. Data e përfundimit të projektit; garancioni dhe shërbime të tjera të
autorizuara
3. Autorizimi dhe certifikimi nga prodhuesit e materialeve

60%
30%
10%

Ofertimi dhe Çmimi
Oferta mund të dorëzohet në gjuhën shqipe ose angleze, ndërsa, çmimet duhet të jenë
në EURO përfshirë TVSH -në.
Oferta duhet të ketë vlefshmëri për një periudhë minimale prej 40 ditësh pas dorëzimit të
ofertës.
Kompanitë e interesuara do të duhet të paraqesin ofertën e tyre jo më vonë se ora 14:00,
27 shtator 2021. Ofertat duhet të dorëzohen në një zarf të mbyllur në pritjen në Lokalet e
RIT Kosovë (A.U.K.).
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