FTESË PËR OFERTË
Përmet, 18.02.2020
Objekti: Vegla muzikore
Autoriteti kontraktues: Shoqata Multifunksionale për Kulturë, Edukim dhe Zhvillim
Adresa: Rruga “18 Shtatori” Pallati 6-katësh në krah të Gjykatës së Shkallës së Parë, Apartamenti
nr.11, Gjirokastër.
E-mail:shoqata.mkezh@hotmail.com
Informacion i përgjithshëm
Shoqata Multifunksionale për Kulturë, Edukim dhe Zhvillim, po implemeton projektin “Në
gjurmët e mjeshtrave të mëdhenj” në kuadër të Programit ROMACTED, projekt i cili financohet
nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Këshili i Europës në Shqipëri. Qëllimi i këtij projekti
është të promovojë dhe kalojë brez pas brezi traditën dhe kulturën e Komunitetit Egjiptian, si një
pjesë e rëndësishme e trashëgimisë kulturore jo-materiale. Ky projekt do të zbatohet në Përmet
dhe target grupi janë fëmijët e komunitetit egjyptian të qytetit të Përmetit.
Përshkrimi i produkteve që kërkohen
Nr. Artikujt
1
Organo me 61 celësa, pollifonia maksimale 48, built- in tones:
400, LCD display, stereo mini jack (3.5 mm), USB port: micro B.
Organoja duhet të ketë edhe këmbët mbajtëse.
2
Klarinetë për muzikë popullore me pak celësa Bb, nickel plated.
Klarineta duhet të ketë edhe valixhen.
3
Fizarmonikë 48 base, 30 taste të cilësisë së parë dhe e shoqëruar
me valixhe.

Njësi
copë

Sasia
3

copë

4

copë

2

Këto vegla muzikore do të përdoren nga persona të moshës 10-18 vjec.
Dokumentacioni i detyrueshëm
✓ Formulari i ofertës financiare, bashkangjitur.
✓ Fotokopje të NIPT ose ekstrakt historik
Subjektet
e
interesuar
duhet
të
dërgojnë
dokumentacionin
në
adresën shoqata.mkezh@hotmail.com , ose në zarf të mbyllur me postë ose personalisht në

adresën: Rruga “18 Shtatori” Pallati 6-katësh në krah të Gjykatës së Shkallës së Parë, Apartamenti
nr.11, Gjirokastër.
Afati i fundit për aplikim është 25.02.2020.
Kriteret e vlerësimit
Vlerësimi i ofertave do të mbështetet duke pasur si referencë kryesore përmbushjen e
specifikimeve teknike dhe çmimin më të ulët.
Mënyra e pagesës
Pagesat do të kryhen me transfertë bankare pas marrjes së shërbimit.

Data:
FORMULARI I OFERTËS
Emri i Ofertuesit:
Adresa:
Nr. Artikujt
1

2

3

Njësi

Organo me 61 celësa,
copë
pollifonia maksimale 48,
built- in tones: 400, LCD
display, stereo mini jack (3.5
mm), USB port: micro B.
Organoja duhet të ketë edhe
këmbët mbajtëse.
Klarinetë për muzikë
copë
popullore me pak celësa Bb,
nickel plated. Klarineta
duhet të ketë edhe valixhen.
Fizarmonikë 48 base, 30
copë
taste të cilësisë së parë dhe e
shoqëruar me valixhe.
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Cmimi pa TVSH

Totali (pa
TVSH)

