Fushë e rezervuar për CCI
Nr. i kërkesës për ofertë:
Nr. i ofertës:
Nr. i porosisë:
Data:
Të nderuar zonja/zotërinj, në mënyrë që të mund të formulojmë një ofertë të personalizuar, Ju kërkojmë që të plotësoni këtë
dokument. Lutemi që pasi ta keni firmosur e vulosur dokumentin e plotësuar, ta dërgoni me fax ose email.
Plotësimi i këtij dokumenti nuk përbën asnjë angazhim për palën Tuaj.
KËRKESA PËR OFERTË
Standardi i Referencës

ISO 9001
ISO 50001

ISO 14001
ISO 21001

ISO 22000
ISO 27001

ISO 37001
ISO 45001
ISO 20000-1

ISO 39001
Tjetër

Lloji i Auditit

Fillestar

Rinovim

Transferim (Shiko Dokumentat e nevojshëm në faqen 2.)

TË DHËNAT E KOMPANISË
Të dhëna të përgjithshme të kompanisë (selia ligjore)
Emri i kompanisë:
Kodi
Postal:
Kodi
fiskal:

Adresa:
NIPT:
Telefon:

Qyteti:

Fax:

e-mail:

Fshati:

Celular:
Web:

Emri i personit të kontaktit dhe pozicioni:

e-mail:

ADRESA E SELIVE OPERATIVE QE I NENSHTROHEN AUDITIT (nëse janë të ndryshme nga selia ligjore)
Selia Operative 1
Selia Operative 2
Selia Operative 3
PERSONEL I PËRFSHIRË NË CERTIFIKIM
Personel i shoqërisë

Personeli

Full-time

Part-time

Personel në outsourcing
Full-time

Part-time

Drejtues
Nëpunës
Punonjës
Total
Nr. i turneve të punës

Kur ka disa turne, trego nëse proceset
janë të njëjtat

PO

JO

A flisni gjuhë të tjera (përveç shqip) brenda shoqërisë tuaj për të cilën keni nevojë për një përkthyes gjatë auditit? (Nëse po,
tregoni cilat gjuhë fliten)

FUSHA E APLIKIMIT
Specifiko llojin e aktivitetit që është objekt i certifikimit.

Për çdo lloj aktiviteti që bën pjesë në objektin e certifikimit, trego numrin e punonjësve për secilin aktivitet
Aktiviteti 1
Nr. punonjësve
Aktiviteti 2

Nr. punonjësve

Aktiviteti 3
Trego aktivitete të mundshme dhënë me outsourcing

Nr. punonjësve
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Fushë e rezervuar për CCI
Nr. i kërkesës për ofertë:
Nr. i ofertës:
Nr. i porosisë:
Data:
INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME TË SISTEMIT TË MANAXHIMIT TË ZBATUAR
A përdor shoqëria konsulencë të jashtme? Nëse po, trego:
Shoqëria e konsulencës:

Konsulenti:

Për standardet mbi Sigurinë trego edhe lloje të tjera konsulence (mjeku kompetent, konsulent DVR, RSPP i jashtëm, etj. )
Prej sa vitesh zbatoni në shoqërinë tuaj një Sistem Manaxhimi?
Në rastet kur shoqëria është ë certifikuar për standarde të tjerë, dokumentacioni i Sistemit të Manaxhimit është:
I integruar
I ndarë
Në proces integrimi
Trego standardet e tjerë:
Standardi:
Standardi:
Standardi:
Standardi:
Standardi:
Standardi:
QYTETI

RRETHI

AKTIVITETI I KRYER

NR.
PUNTORËVE

FILLIMI I
PUNIMEVE

FUNDI I
PUNIMEVE

DOKUMENTA TË NEVOJSHËM PËR FORMULIMIN E NJË OFERTE EKONOMIKE
- Kopje e Ekstraktit QKB e azhornuar
- Në rastet e transferimit, dërgo kopjen e certifikatës në fuqi dhe raportin e fundit të auditit fillestar/ose të rinovimit dhe raportin e
auditit të fundit të kryer.

Kërkuesi që firmos, në pozicionin e përgjegjësit të shoqërisë deklaron që të dhënat e paraqitura janë reale dhe të vërteta.
Emër Mbiemër:

Data:

Pozicioni:

Vula dhe firma:

Në të njëjtën kohë ju informojmë se, me pranimin e këtij dokumenti, ne autorizojmë përpunimin e të dhënave të dhëna në CCI,
në përputhje me qëllimet institucionale që lidhen me aktivitete të saj dhe të parashikuara nga rregulloret përkatëse.
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