
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: www.app.gov.al

Autoriteti kontraktor do të zhvillojë procedurën e prokurimit për blerjen e biletave të
transportit ajror ndërkombëtar me objekt: Blerje bilete transporti ajror Tiranë-New Castle
(Angli)-Tiranë, datat 15-18 maj 2019.

Data e zhvillimit do të jetë 03.05.2019,ora 11:00 në adresën www.app.gov.al

Jeni të lutur të paraqisni ofertën tuaj për këtë objekt prokurimi me këto të dhëna (kërkesat
specifike të objektit të prokurimit):

Nr. EMERTIMI NJËSIA SASIA

1 Bileta transporti ajror Tiranë- New Castle (Angli)–Tiranë,
vajtje-ardhje. Datat:15-18 Maj

copë 1 (një)

Specifikimet teknike

1. Vajtje: Nisja nga Tirana, në datë 15.05.2019 në mëngjes

2. Kthimi: Nisja nga New Castle në datë 18.05.2019 ne mëngjes

3. Fluturim maksimumi me 2 stop (tranzit jo të gjatë)

4. Bagazh i plote: 20 kg

5. Në rast se fluturimi është me tranzit, tranziti të jetë brenda të njëjtin aeroport

5. Agjensia duhet te jape bileten elektronike te nxjerre nga sistemi i tiketingut me firmen dhe

vulen e njome të agjensise ne cdo faqe. Per cdo ndryshim te pautorizuar te biletes ose

itenerarit, AMF rezervon të drejten të ndaloje pagesen e biletes dhe agjensia do te

mbuloje te gjitha shpenzimet qe mund te rrjedhin nga ndryshimi i pautorizuar.

6. Siguracion Udhetimi personal.

Operatori ekonomik i renditur i pari, përpara se të shpallet fitues, duhet të dorëzojë nëpërmjet
sistemit të prokurimit elektronik, dokumentet si më poshtë:

a) rezervimin e biletës, sipas destinacionit të kërkuar;

http://www.app.gov.al


b) Ekstraktin e regjistrit tregtar

Afati i dorëzimit të dokumentave brenda 3 oreve nga njoftimi i fituesit ne sistem nga
komisioni i sistemit dinamik te biletave.

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

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Skënder Brataj


