Shkodër, 13.05.2019
Kërkesë për ofertë shërbim bar-restoranti

Pozicioni: Subjekt tregtar Bar-Restorant/Katering
Titulli i projektit: “Youth WAVE for Human Rights”
Afati i përfundimit të aplikimit: 20 Maj 2019
1. Përshkrim i përgjithshëm i projektit
Projekti “Youth Wave for Human Rights” zbatohet në Shkodër në kuadër të Projektit “Të
rinjtë në Shqipëri për të Drejtat e Njeriut” i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe
zbatohet nga World Vision në bashkëpunim me Rrjetin e të Rinjve Jugoro-Lindor. Ky projekt
ka për qëllim aftësimin dhe fuqizojmin e të rinjve për të ndërtuar komunitete miqësore dhe
respektuese ndaj të drejtave të njeriut dhe përfshin zhvillimin e një sërë aktivitetesh që i
shërbejnë arritjes së këtij qëllimi.
2. Qëllimi i kontratës
Sherbim restoranti/kateringu për 490 pjesëmarrës ne total për 14 dreka pune.
3. Roli dhe përgjegjësitë e aplikantit/ofertuesit
Ofruesi i shërbimit merr përsipër ofrimin e produkteve dhe shëebimeve të paracaktuaranga
organizata sipas një menuje fikse për pjesëmarës dhe garanton cilësi në ofrimin e shërbimeve.


Ai duhet t’i ofrojë të mirat hde shërbimet Blerësit (organizatës), në përputhje me
kalendarin e zhvillimeve të trajnimeve (drekave të punës).

4. Kohëzgjatja e kontratës


Aktiviteti nis menjëherë pas nënshkrimit të kontratës për 16 ditë me kohëzgjatje 3
muaj.
5. Kriteret që duhet të plotësojë kandidati



Disponimi i të mirave dhe shërbimeve cilësore
Të respektojë afatet kohore që do të përcaktohen në kontratë

6. Dokumentacioni i nevojshëm
- Oferta financiare.
- Ekstrakt QKR;
7. Pagesa
Mënyra e pagesës do të kryhet varësisht sipas dhënies në dorëzim të mallrave/shërbimeve.

Procedura e prokurimit ka një fond limit prej 429’779 (katërqind e njezet e nëntëmijë e
shtatëqind e shtatëdhjetë e nëntë) Lekë. Subjekti i interesuar për t’iu përgjigjur ftesës për
ofertë duhet të paraqesë ofertën e tij pranë organizates, duke përdorur tabelën si më poshtë.
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8. Aplikimi
Aplikimi/oferta duhet të dërgohet brënda datës 20.05.2019 me email në adresën:
gruajatekgruaja@gmail.com.

