Gare d’Appalto / Camera di Commercio Italiana in Albania – www.ccia.al

ASSISTENZA TECNICA NELLA COMPILAZIONE E ATTUAZIONE DELLE
RIFORME DEL DOING BUSINESS
Paese:

ALBANIA

Gara N°:

REF-57436-03-20-2018

Importo globale:

59.920.120 lek (circa 453.940 EURO) IVA esclusa

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO E PROCEDURA
Durata del contratto:

12 mesi dalla stipula del contratto

Procedura:

Procedura aperta

Capitolato disponibile presso:

www.app.gov.al

Data scadenza presentazione
offerte:

05.04.2018 ore 10:00

ENTE APPALTANTE
Ministero delle Finanze e dell’Economia
Bul “Dëshmorët e Kombit
Tel/Fax: 0035542228405/0035542228494
www.financa.gov.al

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE
DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE
DREJTORIA E MIRËADMINISTRIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE, ASETEVE DHE
SHËRBIMEVE
SEKTORI I PROKURIMEVE
Nr. ___prot

Tiranë, më ___/____2018

NJOFTIMI I KONTRATË
Njoftimi i kontrates për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor , i cili do të publikohet në
Buletinin e Njoftimeve Publike
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: Ministria e Financave dhe Ekonomise, me adrese: Bul
“Dëshmorët e Kombit, Tel/Fax0035542228405/0035542228494, www.financa.gov.al

2. Lloji i procedurës se prokurimit: “Shërbim konsulence” me mjete elektronike.
Kjo procedurë përfshin dy faza kryesore:
Faza 1 – Shprehja e interesit dhe Parakualifikimi (lista e shkurtër):
Kandidatët do të dorëzojnë kërkesën për shprehje interesi dhe dokumentat e kërkuara në DT. Autoriteti
Kontraktor, do të shqyrtojë dokumentat e dorëzuara nga Kandidatët, dhe do të vlerësojë nëse ky
dokumentacion plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit. Kandidatët, që nuk i
plotësojnë kriteret e kualifikimit, skualifikohen dhe njoftohen menjëherë për këtë skualifikim.
Në përfundim të kësaj faze, kandidatët e kualifikuar përshihen në një listë të shkurtër, e cila duhet të
përmbajë të paktën 2 (dy) kandidatë.
Faza 2 – Paraqitja e propozimeve: Autoriteti Kontraktor dërgon një ftesë për të dorëzuar propozime,
kandidatëve që janë kualifikuar në Fazën 1 (Ofertuesit e përzgjedhur në listën e shkurtër).

Propozimet përfundimtare të kualifikuara shqyrtohen dhe vlerësohen sipas kritereve përkatëse nga
Autoriteti Kontraktor. Ky i fundit ia jep kontratën atij Ofertuesi që ka paraqitur propozimin më të mirë
të vlerësuar.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
Oferta më e mirë do të jetë sipas kombinimit të pikëve të propozimit teknik dhe propozimit ekonomik.
Formula e llogaritjes është si më poshtë:
Oferta më e mirë = X + Y Firma që ka marrë më shumë pikë gjatë mbledhjes së pikëve teknike dhe
ekonomike do të ftohet për negociata dhe lidhjen e kontratës.

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “Asistencë teknike për hartimin dhe zbatimin e
reformave të të bërit biznes”.
4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-57436-03-20-2018
5. Fondi limit: 59 920 120 (pesëdhjetenëntëmilion e nëntëqindenjëzetëmijë e njëqindenjëzetë) lekë
(pa TVSH).

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 muaj nga data e nenshkrimit te
kontrates.

7- Afati kohor për dorëzimin e
www.app.gov.al

kërkesës për shprehje interesi: 05.04.2018, ora 10.00

8- Afati kohor për hapjen kërkesave për shprehje interesi: 05.04.2018, ora 10.00 www.app.gov.al

TITULLAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR/PERSON I AUTORIZUAR
GERALDINA PRODANI

