Tiranë, më 14 Korrik 2021
RI-SHPALLET
KËRKESË PËR OFERTË
SUBJEKT TREGTAR/KOMPANI QË OFRON DIZAJN, STAMPIM DHE PRODHIM
TË MATERIALEVE TË NDRYSHME
Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH), në bashkëpunim me Institutin për Demokraci dhe
Ndërmjetësim (IDM), në kuadër të implementimit të grantit të akorduar në zbatim të projektit
“Për mbështetjen e Kuvendit dhe Edukimit Qytetar (PACEP)”, projekt i Agjencisë Zvicerane për
Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), e zbatuar nga Prezenca e OSBE në Shqipëri dhe Instituti
Demokratik Amerikan (NDI), ri-shpall thirrjen për ofertë nga subjekt tregtar/kompani
dizanji, stampimi dhe prodhimi të materialeve të poshtë-shënuara.
Logot të cilat do të jenë të stampuara në materialet të cilat do të përcillen si format template, janë
logot bashkëngjitur në këtë kërkesë për ofertë, sipas radhës së vendosjes në pjesën header dhe
footer të materialeve.
Kërkohet që subjekti të dizenjojë dhe të stampojë:
Rendi
1.
2.
3.

Copë
1000
500
1000

Materiali/Produkti
Broshura sensibilizuese dhe informuese
Flyers
Dosje kartoni me xhep te brendshem, me logot përkatëse

Përmasat
Formati A4 e palosur në 3 nadrje, me shkrim nga të dyja anët
Formati A5 me shkrim nga të dyja anët dhe përthyer 1 herë
Masë standarte

4.

500

Format ne permasa A2, Color, 1 Ane

5.
6.
7.

200
1
1000

Postera me ngjites adeziv dhe format letre te
shkelqyeshme
Çanta pambuku (material i riciklueshëm me logo)
Baner (me mekanizem roll-up)
Blloqe (notebook) me logo

8.
9.
10.

1000
500
500

Stilolapsa me logo
Kapele të stampuara me logo
Bluza (T-Shirt) të shtampuara nga të dy anët

Projekti i :

Permasat 41 x 50 cm dhe gjatësia e rripit 30 cm
Përmasat 100 x 200 cm
Përmasat 105 x 148 mm, me mbajtëse spirale
Masa standarte (ngjyrë blu)
Masa standarte
Masa standarte ose 200 masa S, 200 masa M, 100 masa XL

Zbatuar nga:

KShH fton të gjitha subjektet/kompanitë e interesuara që të dërgojnë në formë elektronike
në adresën e e-mailit të KShH-së office@ahc.org.al, deri në datën 21.07.2021,
dokumentacionin e mëposhtëm:
1. Ofertën financiare (TVSH e përfshirë), e cila duhet të jetë e firmosur dhe e vulosur.
Të deklarohet në ofertë, nëse subjekti është i përjashtuar nga TVSH.
2. Çertifikatën e regjistrimit të subjektit.
3. Koha e lëvrimit të artikujve, nga momenti i realizimit të porosisë nga kërkuesi i
shërbimit.
4. Template foto për produktet e pikave 5) dhe 8).

Projekti i :

Zbatuar nga:

