
SPECIFIKIMET TEKNIKE 

 

1-Autoambulaca Benx,Tip 311 CD1, Vit prodhimi 2004, me naft deri tani ka bere reth 

70,000 km. Eshte e paisur dhe me UPS. 

 

2-Autoabulanca Fiat, Tip Dukat,Vit prodhimi 2002, me naft deri tani kabere rreth   

197,000 km. 

 

3- Autoabulanca Fiat, Tip Dukat,Vit prodhimi 1987, me Benzin deri tani kaber rret 

260,000km. 

 

4- Autoambulaca Benx,Tip 508 D  Viti prodhimit 1987, me naft dopjo gom  mbi 250,000 

km.  

 

5- Autoambulaca DIAMLER, Tipi Kraisler, Viti prodhimit  2003, me naft 

Cop 2 me mbi 200,000 km. 

 

6- Autoambulaca APV Mercedes Benc Viti i prodhimit2005,  me naft tip. 902(211 CDI ) me 

vellim 2148cm³ cop2 (dy) 

 

7-Te gjitha pjeset e kembimit te perdorura ne procesin e riparimit duhet te jene origjinale 

ose ekujvalent me to. 

 

8-Servisi duhet te kete parking, i domosdoshëm për garantimin e parkimit te disa 

automjeteve në mënyrë të sigurte për nje kohe disa ditore. 

 

 

9-Servisi duhet të jete i kompletuar me personel dhe te gjithat paisjet të domosdoshme  për 

kryerjen e punimeve te kerkuara ne zërat e punes 

 

10-Firma fituse duhet te mbaje nje garanci prej 6 (gjashte) muaj per pjeset dhe agregatet e 

riparimit dhe per nje vit për pjeset ose agregatet e reja. 

 

11-Per mjetin e paraqitur per riparim duhet te filloje riparimi jo me vone se 24 ore nga 

koha e paraqitjes se automjetit per riparim. Si procedure e kryerjes se diagnostikimit te 

difektit do te jete paraqitja e aktit te nevojshem per riparim nga perfaqsuesi i autorizuar 

iautroritetit kontraktues,hartim i aktit te kontrollit teknik nga  perfaqsuesi i firmes 

kontraktuese dhe miratimi i tij nga perfaqsuesi i autoriteti kotraktor. 

 



12-Puna e kryer do te quet e mireqene dhe do te pranohet kur ajo te miratohet ne zera dhe 

ne cilesi nga perfaqsuesi i autoritetit kontraktor te cilet do te firmosin dokumetacjonin e 

nevojshem. Kontraktuesi ne procesin e vendosjes se pjesve te reja duhet ti dorezoje  

autoritetit kontraktor pjeset e zevendesuara. 

 

13-Vendodhja e servisit te jete jome larg se 10 km nga qendra e Tiranes. 

 

14-Servisi duhet te disponoje personel te spcializuar per automjetet Autoambulanca dhe 

per kryerjen  fullrisk  per cdo automjet per defektet e ndryshme qe dote lindin e mos jene 

pengese per kualidimin teknik.  

 

15-Ne rast bashkepunimi me serviset te tjera te specializuara duhet te paraqese kontraten e 

bashkepunimit me to. 

 

16-Sherbimi do te zgjase nga lidhja e kontrates deri ne 31-12-2016 plus garancine.  

 

17- Automjetet dhe zerat e punes te specifikuar per secilin prej tyre do te kryhen sipas 

tabelave te Shtojces Nr.1 

 

 

 

 

SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT 

Shërbimi që kërkohet: Servis i automjeteve ne pronesi të Spitalit Universitar te Traumes referuar 

Shtojcen 9 

Pranimi i automjetit ne servis do te behet kundrejt dokumentit te paraqitur nga personi i 

autorizuar nga Autoriteti Kontraktor. 

 

Kontrata do ta filloje ekzekutimin me lidhjen e saj nga perfaqesuesit e te dy paleve dhe me 

afat deri me 31.12.2016. 

 
Emertimi 

sherbimit 

Sasia 

per ekzekutim 

Koha realizimit Vendi 

kryerjes 

Menyra e 

trasportit 

 

 

Të planifikuara 

 

 

Sipas nevojës  

 

 

*Shërbime -1 dite 

 

*Riparime xhenerike 

-4 dite 

 

 

 

Ofiçina e 

Subjektit 

-Nga Spitali 

Universitar i 

Traumes për 

mjetet që lëvizin 

normalisht 

-Nga kontraktuesi 

për mjetet që nuk 



*Riparime motorrike-

15 dite 

lëvizin normalisht 

 

 

Emergjente 

 

 

Sipas 

emergjencës  

 

 

Në çdo kohë 

 

 

Ofiçina e 

Subjektit 

Nga Spitali 

Universitar i 

Traumes për 

mjetet që lëvizin 

normalisht 

-Nga kontraktuesi 

për mjetet që nuk 

lëvizin normalisht 

 

 

 

 

 

 

 


