Classification: Restricted to ProCreditGroup

Zyra Qendrore, Rr. Xh. Bush #26,10000 Prishtinë,Kosovë

FTESË PËR OFERTË
Ref no: T-0001-01-2022
Banka ProCredit i fton të gjitha kompanitë e interesuara të paraqesin dokumentet e tyre për:

T-0001-01-2022 - Pajisje të Sigurisë dhe Qendër të Monitorimit
Palët e interesuara duhet fillimisht t’i dorëzojnë dokumentet baze për aplikim si me poshtë, prej datës 17 Janar
2022 në e-mail adresën kos.offers@procredit-group.com
Tenderi do jetë i ndarë në dy LOT-e, përkatësisht:
LOT 1 – Furnizim dhe Mirembajtje te pajisjeve te Sigurise
LOT 2 – Operatorë te Qendres se Monitorimit
Ne fazën e pare, kompania e interesuar për ofertim duhet të dërgojë në të njëjtën email të dhënat e mëposhtme:






Histori e Shkurter e Kompanisë
Struktura Organizative e Kompanisë
Të gjitha Licencat e nevojshme për operim
Lista e Kompanive qe ju ofroni sherbimet e lartecekura
Referencat

Nese i posedoni ju lutemi te dergoni edhe dokumentet e meposhtme:
 Certifikate me standardin ISO 14001, ose ndonje standard tjeter te ngjashem nderkombetar, per praktikat
e zhvillimit te qendrueshem mjedisor dhe social dhe per marrjen në konsiderate te çeshtjeve mjedisore të
rëndësishme
Pas analizimit të dokumenteve të dorëzuara, banka do të kontaktojë/dërgoje dosjen për aplikim vetëm te
kompanitë të cilat janë te pranueshme për bankën.
Vërejtje:
 Banka ProCredit mban të drejtën të kërkojë informata shtesë nga kompanitë e kualifikuara për ofertim.
 Banka ProCredit ka të drejtë të anulojë tenderin dhe/ose ndryshojë karakteristikat e tenderit dhe t’i ftojë
pjesëmarrësit për të sjellur sërish ofertat e tyre.
 Asnjë shpenzim që e bëni gjatë përgatitjes dhe dorëzimit dosjeve nuk kompensohet.
Data e fundit për dërgimit të dokumenteve të kërkuara është 20 Janar 2022 ora 15:00h.
Dokumentet e kërkuara më lartë, duhet të dërgohen në e-mail kos.offers@procredit-group.com , duke shënuar
qartë në subjekt
“T-0001-01-2022 - Pajisje të Sigurisë dhe Qendër të Monitorimit”
Çdo pyetje shtesë rreth kësaj ftese për ofertë mund ta adresoni në :
kos.procurement@procredit-group.com

