
                                                                                                                 

 

                

 

 

 

Shkodër,    14/03/2019 

FTESË PËR OFERTË 

 

Projekti “Arti kundër dhunës” zbatohet në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore 

në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet 

ngaProgrami i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP). Bashkia Shkodër, si një ndër 12 

bashkitë partnere të Programit ReLOaD në Shqipëri, është bashkëfinancuese dhe bashkëzbatuese e 

programit, për projektet që po zbatohen në territorin e Bashkisë.Projekti “Arti kundër dhunës” 

përfshin aktivitete të ndryshme, të cilat materializohen në organizimin e mësimeve jo-formale 

argëtuese me të vegjël të qytetit (arte figurative dhe muzikë), si edhe me organizimin e një sërë 

aktiviteteve artistiko-sportive (koncerte, ekspozita, teatër, etj.) me të rinjtë dhe shtresat vulnerabël.  

 

Autoriteti kontraktor, Fondacioni “ARTE” do të zhvillojë procedurën e prokurimit me objekt:  

“Kontratë Për Blerje Boje, Penela, Furçë etj” 

Aplikimi duhet të paraqitet nga dt.14/03/ 2019 ora 12:00 deri në dt. 23/03/2019  

 

Jeni të lutur të paraqisni ofertën tuaj me specifikimet si më poshtë vijon: 

 

Nr 

Emertimi i 

artikujve 

Dimensionet 

Gjerësia në 

Cm Njësi Sasia   

Cmimi me TVSH Vlera totale 

1 

Penela dhe 

Furça 

 

 

   

1.1 Penel       1     copë 10   

1.2 Penel 2 copë 10   

1.3 Furçë 3 copë 10   

1.4 Furçë 5 copë 10   

1.5 
Furçë 7 

copë 
10   

1.6 Furçë 10  10   

1.7 Rul 15 copë 10   

1.8 Rul 20  10   

2 
Top Letre 50 

m 

136 
copë 1 

  

3 

1Bojë akrilik 

cilësisë së 

lartë 250 kg 

 

copë 1 

  

 

 

 

                                                 
1 Totali i bojës së prokuruar do të përbëhet nga njësi më të vogla me ngjyra të ndryshme të cilat do të përcaktohen nga 

Kuratori përgjegjës për Street Art. 

 



                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Operatori i interesuar duhet të dorëzojë pranë autoritetit kontraktor dokumentet si më 

poshtë:  

 

 Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike.  

 Çmim plus TVSH të firmosur dhe vulosur nga operatori ekonomik.  

 Fotokopje të NIPT-it. 

 Vetëdeklarim për mosqënie në proçes falimenti. 

 

Operatori ekonomik është i detyruar të konfirmojë realizimin ose jo të procedurës mbas 

shpalljes Fitues me email tek fondacioniarte@gmail.com. 

 

Aplikimi 

Aplikimi duhet të dorëzohet brenda datës 23/04/2019, me email në: fondacioniarte@gmail.com 

ose me postë, në adresën zyrtare të Fondacionit ARTE. Rruga e Kavajës, Pallati 223, Shkalla 3, 

Kati 4, Apartamenti 23, Tiranë  

Përgjigja e rezultateve jepet me email pas tri - pesë ditëve, që nga përfundimi i aplikimit. 

Kandidati duhet të paraqitet pranë Fondacionit ARTE për nënshkrimin e kontratës brenda 5 ditëve 

që nga njoftimi. 

 

 

Preferohen subjekte nga qyteti i Shkodrës. 
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