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KËRKESË PËR OFERTË (Shërbime marketing) 

 

Për pjesmarrje në proçedurën e hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt “furnizim me shërbime dhe materiale 

marketingu për Sigal UNIQA group Austria 

 

Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të mbyllur me vulë me emërtimin “furnizim me shërbime dhe 

materiale marketingu” pranë zyrës së Sigal Uniqa apo përmes emailit deri me datën 01.02.2019 në ora 

16:00. 

 

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA Kosova u krijua në vitin 2003 duke shënuar zbatimin e strategjisë për 

ndërkombëtarizim të aktivitetin sigurues. SIGAL në Kosovë u licencua nga Autoriteti Qendror Bankar i 

Kosovës si kompani jo-jetë për sigurime të përgjithshme. SIGAL UNIQA Kosova ka shtrirë shërbimin e 

saj si për nga numri i produkteve që ofron ashtu edhe gjeografikisht përmes dhjetra degëve dhe agjencive 

të veta në Prishtinë, Prizren, Pejë, Ferizaj, Gjilan, Gjakovë. 

 

 Për implementimin dhe mbarëvajtjen e shërbimeve të saj, Sigal ka nevojë për dizajnim, printim, lidhje dhe 

montim të materialeve të marketingut. 

 

 Përshkrimi i shërbimit që kërkohet: 

Sigal është e intresuar për të kontraktuar një subjekt me veprimtari dizajni, printimi, montimi të reklamave 

dhe materialeve shpenzuese të zyrës. 

 

Të gjitha subjektet e interesuara që përmbushin kriteret dhe kushtet janë të ftuara të dorezojnë propozimin: 

1. Të jenë të regjistruara pranë ARBK-së; 

2. Të ofrojnë dizajnim, printim dhe montim te materialeve reklamuese; 

3. Vendndodhja: Prishtinë. 

 

Oferta duhet të dorëzohet me me “zarf” ose elektronikisht ne adresen e e-mail:  info@sigal-ks.com 

 

Në zarf duhet të vendosni të gjithë dokumentacionin e listuar si më poshtë: 

1. Ekstraktit mbi historikun e subjektit; 

2. Specifikimet Teknike e shërbimit të kërkuar; 

3. Propozimi financiar i ofertuesit; 

4.  Duhet të përfshijë çmimet për shërbimin e listuar. 

5. Në çmimet e mësipërme duhet të përfshihen të gjitha kostot e tjera që lidhen me ofrimin e 

Shërbimeve. 

6. Çmimi për njësi në propozimin financiar duhet të specifikojë që TVSH-ja është e përfshirë. 

7. Çmimet e propozuara duhet të jenë të vlefshme për gjithë periudhën e kohëzgjatjes se kontratës. 

8.  (të firmosur dhe të vulosur). 
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Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si 

kushte për skualifikim. 

 

Per çdo pyetje ose sqarim shkruani në e-mail:info@sigal-ks.com. 

 

Të gjithë ofertuesit do të vlerësohen nëse kërkesat janë përmbushur. Vetëm ato oferta që kalojnë vlerësimin 

teknik do të vlerësohen për çmimet e tyre. 

 

Çmimi më i ulët në raport me specifikimet teknike do të jenë kriteret vendimtare për fituesin. 

 

 

KUSHTET E KONTRATES 

1. Afati i kontratës: Nga data e nënshkrimit të kontratës deri në 31-12-2019 më të drejtë 

rinovimi; 

2. Në se nuk plotësohen të gjitha kritetet, kandidati nuk kualifikohet dhe do te vazhdohet me 

kandidatin tjetër rë renditur; 

3. Pagesa 100% do të kryhet pas dorëzimit të materialeve; 

4. Në ofertën e tij, ofertuesit duhet të paraqesë të dhënat e plota të personit të kontaktit; 

5. Subjekti duhet të garantojë shërbim cilësor. 

 

Kategoritë e produkteve: 

Kodi  Kategoria e produkteve  Përllogaritja e çmimit 

Kodi 101 Video Animacione  Për sekond 

Kodi 102 Video Prezantime Për sekond 

Kodi 103 TV reklama Për sekond 

Kodi 104 Media Sociale dhe E-mail Marketing & SMS Marketing Për njesi 

Kodi 105 Menaxhim i Shtypit Per njesi 

Kodi 106 Reklama 3D Për m2 

Kodi 107 Reklama brendim të hapsirave me folie ngjitëse Për m2 

Kodi 108 Menaxhim i bilbordave  Për m2 

 

Produktet 

 

Menaxhim i shtypit (Kodi 105) 

 

Produkti Çmimi Shembulli 

Broshura   

Kimika   

Vizitkarta   

Paper bags   
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Polica    

Brendim lokali me folie   

Fletore (notes)   

Mbajtëse për broshura   

Folder letre A4   

Rollup banner   

Printim ne plexiglass dhe materiale të 

ngjashme 

  

 

Reklama 3D (Kodi 106) 

 

Produkti  Çmimi Shembulli 

Me ndriçim    

Pa ndriçim   

 

Menaxhim i bilbordave (Kodi 107) 

 

Produkti Çmimi Shembulli 

Printimi i dhe ngjitja e printimit (m2)   

 


