Thirje për dorëzim të ofertave
Republika e Maqedonisë
Projekti i Përmirësimit të Shërbimeve Komunale -MSIP2
MSIP2-NCB- 011-19

1. Kjo Thirrje për Oferta pason Njoftimin e Përgjithshëm të Prokurimit për këtë Projekt të
shpallur në numrin e UN Development Business me nr. WB3498-08 / 16, datë 04.08.2016 dhe
botuar në mënyrë elektronike në 04 gusht 2016.
2 Republika e Maqedonisë fitoi kredi nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD) për të
zbatuar Projektin e Dytë për Përmirësimin e Shërbimeve Komunale (MSIP 2) dhe ka për qëllim një pjesë
nga mjetet e fituara nga kjo kredi ti shfrytëzoj për pagesën ne bazë të kontratës për ndërtimin e
filterstacioneve për ujra ne fshatin Negotinë dhe Dobridoll
3. Komuna e Vrapçishtit u bën thirrje ofertuesve më të volitshëm dhe të kualifikuar të paraqesin oferta
të mbyllura për punën në ndërtimin e filterstacioneve të ujit në fshatin Negotinë dhe DobriDoll
4. Procesi i tenderimit do të zhvillohet përmes procedurave të tenderimit kombëtar, siç specifikohet në
Udhëzimet e Bankës Botërore: Prokurimi me mjetet e fituara nga IBRD dhe IDA Kredive, nga janari 2011
është i hapur për të gjithë ofertuesit nga vendet më të volitshme siç është e definuar në
dokumentacionin tenderik.
5. Ofertuesit e interesuar më të volitshëm mund të marrin informacione të mëtejshme në adresën e
evidentuar më poshtë nga 08:30 deri në 16:30:
Adresa: rr. 100 bb Vrapçisht
Qyteti: Tetovë
Kodi Postar: 1238
Vendi: Republika e Maqedonisë
Telefon: 042/332 378
Faks: +389 42 332 378
Email: armin.sulejmani1@gmail.com
a) Për pagesa në denarë:
Banka: Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë
Numri i llogarisë: 100000000063095

Llogaria e buxhetit: 726014097563011
Llogaria e të ardhurave: 724125 00
Shuma: 3,000,00 denarë
Dokumentacioni tenderik do të dorëzohet me postë elektronike ose mund të merret direkt nga
Vrapçishti.
8. Ofertat duhet të dorëzohen në adresën e mëposhtme deri në orën 12:00 të mesditës, 18.10.2019
Ofertat elektronike nuk lejohen. Ofertat e vonuara do të refuzohen. Ofertat do të hapen fizikisht në
prani të përfaqësuesve të ofertuesve që do të zgjedhin të marrin pjesë personalisht në adresën e dhënë
më poshtë në ora 12: 15 18.10.2019.
9. Të gjitha ofertat duhet të shoqërohen me një garanci Bankare prej 900,000,00 denarë.
10. Adresa: rr. 100 bb. Vrapçisht
Qyteti: Gostivar
Kodi Postar: 1238
Vendi: Republika e Maqedonisë së Veriut

