
Nr. Përshkrimi Njësia

No. Description Unit

1
Demolition and dismantling works (building + 

perimeter fencing)
m2

2
Demolition and dismantling works (building + 

perimeter fencing)
m2

3
Demolition and dismantling works (building + 

perimeter fencing)
m2

4
Demolition and dismantling works (building + 

perimeter fencing)
m2

5
Demolition and dismantling works (building + 

perimeter fencing)
m2

6
Demolition and dismantling works (building + 

perimeter fencing)
m2

7
Demolition and dismantling works (building + 

perimeter fencing)
ml

8
Demolition and dismantling works (building + 

perimeter fencing)
m3

9 Layer works m2

10 Layer works m2

11 Door and window works cope

12 Door and window works cope

13 Door and window works cope

14 plumbing fixtures cope

15 plumbing fixtures cope

16 plumbing fixtures cope

17 plumbing fixtures m2

Data e pranimit të QR: Data e kthimit të QR:   

Date of QR reception:

 Emri, 

Mbiemri:                                 

Name, 

Surname: 

Dyer e Dritare d/alumini dopio xham                        2 

                       2 

                  124 

Shtrese parket laminat AC5 + batiskope                   124 

                       2 

Hidroizolim me dy duar bitum

F.V. Dyer te brendeshme tamburate te laminuara t=0.6mm

Dyer e Dritare duralumini plastike me dopio xham

 QR Return date:               

Pagesa do të bëhet me transferte bankare pas pranimit të cdo fature fiskale brenda 30 ditësh. 

Furnizuesi duhet të sigurojë NISMA ARSIS faturë  të rregullt tatimore, të nënshkruar dhe vulosur.  

Payment will be made after every reception of the fiscal invoice within 30 days. The supplier shall 

provide a regular tax, signed and stamped invoice to NISMA ARSIS.

0

General terms of the bider

Kushtet e organizatës Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS                          Kushtet e ofertuesit                          

Total:

Zbritje totalin e cdo fature (nëse është e aplikueshme)/ Discount in the total of every invoice 

(if applicable):

 F.V. Pllaka manjolike

 Vula: Stamp:  

                       2 

General terms of the Nisma ARSIS organization

Deklaratë/ Claim

Në rast se nuk keni pranuar ndonjë përgjigje nga ne dhe dëshironi të dini nëse oferta juaj i është 

përshtatur kërkesave tona, mund të na kontaktoni në tel: +355698233113. In case you didn't receive an 

answer from us and want to know whether your offer suited our needs, you can contact NISMA ARSIS 

at tel: +355698233113

Kushtet e përgjithshme/ General terms 

Datat e vlefshmërisë së Kërkesës së Kuotimit janë të specifikuara në datën QR dhe datën e kthimit QR 

në fund të dokumentit. Pas pranimit të të gjitha kërkesave të kuotimit nga furnizuesit sipas kërkesës, 

NISMA ARSIS do të përzgjedh furnizuesin që i përshtatet më së miri nevojave të saj bazuar në kriterin 

"cilësia më e mirë për para dhe kohë". Ju lutemi, vini re se vetëm furnizuesi i përzgjedhur do të 

kontaktohet.

Pas marreveshjes së bërë midis Nisma ARSIS dhe furnizuesit, kontrata e shërbimit do të lidhet para 

fillimit të bashkëpunimit. Kompania duhet t’i siguroj NISMA ARSIS-së dokumentet e mëposhtme: 

Certifikata e regjistrimit të kompanisë, certifikatën e numrit fiskal dhe Certifikatën e TVSH-së, ID e 

The Quotation Request validity dates are specified in the QR Date and QR return date on the bottom of 

the document. After receiving all the quotation requests from the suppliers based on the request, 

NISMA ARSIS will award the supplier that suits best it's needs based on the criteria "best value for 

money and time". Please note that only the awared supplier will be contacted.

After an agremment has been made betwen NISMA ARSIS and the supplier, a contract will take place 

before any delivery. The company provides to NISMA ARSIS the following documents: Company 

Registration certificate, Fiscal number certificate and VAT Certificate, ID of the Owner.

Kushtet e pagesës/ Payment terms

Totali pas zbritjes/ Total after discount:

                     16 

 Nënshkrimi: Signature:    

0

Prishje suvatim i brendshem

Suva brenda mur tulle  h-4m me drejtues, me krah+rrjete

Lyerje tavane me boje hidromat Cil-1

Lyerje muret e brendshme me boje hidroplastike Cil-1

Lyerje muret e jashtme me boje hidroplastike

Prishje ulluk shkarkimi 

                       2 

                     50 

0

                     80 

                       2 

                  110 

                  205 

Transport mbeturinash inerte deri ne 10km 

F.V Lavaman tualeti + mishelator

F.V WC porcelani importi 

Pilete dyshemeje

                  205 

                     50 

                  205 

Konatkti/ Contact (+355692542130) Konakti/ Contact QR N° 1

Prishje mur gipsi me pastrim

Specifikime

Specifications  QTY   Unit price Price Validity date Year

 Sasia  Cmimi për njësi Vlefshmëria e çmimit Viti i prodhimit

                     20 

KËRKESË PËR OFERTË  /  QUOTATION REQUEST (QR)

Përshkrimi/           Description Organizata/NGO
Përshkrimi/           

Description

Punime 

rikonstruksioni_Shtepia e 

Ngjyrave

Kërkuesi/ Requester 
Nisma për Ndryshim Shoqëror 

ARSIS
Ofertuesi/ Bidder

Nr. i regjistrimit/    Registration nr: L61429451E
Nr. i regjistrimit:    

Registration nr:

Adresa/ Address
Rr. Kavajës, Pallati A, Shkalla 3, 

Hyrja 27, Tiranë
Adresa/ Address
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