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Classification:  Restricted to ProCreditGroup 

FTESË PËR OFERTË 

 

Ref no: T-0008-06-2021 

 

Banka ProCredit i fton të gjitha kompanitë e interesuara të paraqesin dokumentet e tyre për tenderin “T-0008-06-2021” te 

ndare me dy LOT-e si ne vijim: 

 

Tenderi me numer Referenca: “T-0008-06-2021” ndare ne dy LOT-e   

 LOT 1-Furnizim me Pajisje te Sigurise 

 LOT 2-Shërbime të Sigurisë (Qender Monitorimi) 

Kompanite mund te shprehin interesimin e tyre per njerin apo dy LOT-et sikurse me siper. 

 

Palët e interesuara duhet fillimisht t’i dergojne dokumentet e listuara si me poshte deri me date 21 Korrik 2021 

në e-mail adresën kos.procurement@procredit-group.com . Kompania e interesuar për ofertim duhet të dërgojë 

në të njëjtën email të dhënat e mëposhtme: 

 

 Referenca mbi shërbimet ne Sistemin Bankar dhe te ngjashme të ofruara më herët. 

 Referenca nga Institucionet si: Ambasada dhe te ngjashme 

 Licenca, Çertifikata dhe dokumente tjera relevante të cilat konfirmojnë që kompania është e licencuar për 

dhënien e këtyre shërbimeve/furnizimeve. 

 Dokumentet e biznesit jo më të vjetra se 1 (një) vit dhe pasqyrat financiare të vitit 2020 apo 2019. 

 ID-te e pronareve/personave te autorizuar te kompanise. 

 

Pas analizimit të dokumenteve të dërguara, Banka do të dërgojë dosjen për aplikim vetëm tek kompanitë të 

cilat e përmbushin kriterin e mësiperme. 

 

 

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 ti ftojë 

pjesëmarrësit për të sjellur sërish ofertat e tyre. 

 

Data e fundit për dërgimit të dokumenteve të kërkuara është 21 Korrik 2021 ora 15:00h  

 

 Dokumentet e kërkuara më lartë, duhet të dërgohen në emailin kos.procurement@procredit-group.com 

duke shënuar qartë në subjekt “T-0008-06-2021- LOT 1-Furnizim me Pajisje te Sigurise (nese 

dergohet dosja per LOT 1) ose/dhe LOT 2-Shërbime të Sigurisë (nese dergohet dosja per LOT 2) 

  

 

Çdo pyetje shtesë rreth kësaj ftese për ofertë mund ta adresoni në : 

 

kos.procurement@procredit-group.com  
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