
SPECIFIKIMET TEKNIKE 

 

Skicimet, parametrat teknik etj: 

 

Specifikimi i Materialeve: 

 

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to: 

 

Të dhënat për përgatitjen e ofertës ekonomike. 

Oferta të shoqërohet me një analizë kostoje ku te jenë të përfshira : 

-shpenzimet për pagën e rojeve duke zbatuar ligjshmërine që normon Shërbimi Privat i 
Sigurise Fizike për një sistemin të panderprere te punes, ditet kalendarike, ligjet, vendimet dhe 

udhezimet ne fuqi  ne lidhje me pagen baze minimale mujore, llogaritjen e sigurimeve shoqerore 

dhe shendetesore. 
 pagesat për shtesat mbi pagën për turnin e dyta (ora 19.ºº - 22ºº), shtesat mbi pagën për 

turnin e tretë (ora 22.ºº - 06ºº), në zbatim të ligjit për Kodin e Punës.   

 pagesat për shtesat mbi pagën për ditët e pushimeve dhe ditët e festave,  

 shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të punëdhënësit. 

 të gjitha shpenzimet e përgjithshme,  

 për uniformën (veshmbathjen),  

 ndërlidhje (si radiomarrës etj), 

 armatim  

 si dhe të gjitha detyrimet fiskale që parashikon legjislacioni në fuqi,  

 Ne menyre qe te mundesohet verifikimi i vlerave minimale nese jane ne perputhje me aktet ligjore 

e nenligjore ne fuqi Refeuar dhe  Rekomandimit te dates 01.04.2015 te Agjensise se 

Prokurimit Publik dhe Komisionit te Prokurimit Publik. 

Autoriteti Kontrator do te skualifikoj te gjithe operatoret qe kane paraqitur vlerat e zerave te 

lartpermendur ne kundershtim me legjislacionin ne fuqi. 

Ofertat nën koston ligjore të perllogaritjes se çmimit do te konsiderohen te pavlefshme. 

 

 

 

 

 



SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT 

Shërbimi që kërkohet:  

 

 

1 2 3 

Nr. Përshkrimi i Sherbimeve Vlera ne leke 

1 Paga bazë per nje roje ne muaj  

2 Shtesë  mbi page per turnin II, per nje roje ne muaj  

3 Shtesë  mbi page per turnin III, per nje roje ne muaj  

4 
Shtesa per festa zyrtare/ditë pushimi  

 
 

 Shuma 1  

5 Shpenzime per sigurime shoqerore & shendetesore 16.7%, per nje roje/muaj  

 Shuma 2  

6 Shpenzime armatimi (brezi), per nje roje ne muaj  

7 Shpenzime per nderlidhje, per nje roje ne muaj  

8 Shpenzime per veshmbathje (uniforme), admin.etj., per nje roje ne muaj  

 Shuma 3  

9 Fitimi i mundshem, per nje roje ne muaj (5%)  

 Shuma per nje roje ne muaj )   (pa TVSH)  

 Shuma per 4.84 roje per 10 muaj e 17 dite(pa TVSH)  

 Shuma (TVSH)  

 Shuma per 4.84 roje per 10 muaj e 17 dite (me TVSH)  

 

 

 

 

Afatet e ekzekutimit:   

 

 

Nga data e nenshkrimit te kontrates deri 31/12/2017 (10 muaj e 17)dite. 

 

 
 

TERMAT E REFERENCËS 
 
 

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: 
Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise do te perfshije sigurimin e objekteve te Sherbim i ruajtjes me roje te objektit te 
Spitalit Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan,  
Koha e sherbimit do te jete me tre turne me 1 vendroje me rreth 4,84 roje per vend roje. 



Sipermarresi mban pergjegjesi per demtimet apo vjedhjet qe mund te ndodhin ne territorin e objektit qe ruhet 
nga ana e tij kur keto vijne si rezultat i mungeses se vigjilences te rojeve dhe mosorganizimit te mire te sherbimit. 
Ne keto raste sipermaresi detyrohet te beje cdemtimin e pasurise se vjedhur apo demtuar ne masen 100% te 
vleres se demtuar. 
Demtimin e vlerave materiale gjate shoqerimit prej tyre duke bere cdemtimin 100% te vleres se demtuar. 
Gjate sherbimit punonjesi  do te jete me uniformen e caktuar dhe me karten e identitetit personal per cdo 
punonjes. 
Vendroja do te jete e  pajisur me armatimin e domosdoshem dhe me pajisjet ndihmese qe percaktohen ne ligjet 
dhe udhezimet perkatese.   
Punonjesit e sherbimit te jene te pajisur me mjete nderlidhje per komunikim me SHPSF si  dhe per parandalimin 
e ndalimin e veprimtarise se keqberesve ne dem te objektit qe ka nen ruajtje dhe nen pergjegjesine personale te 
tij. 
Pervec specifikimeve te mesiperme, marredheniet me te detajuara midis SHPSF dhe Institucionit  do te jepen 
ne rregulloren e posacme qe do te jete pjese perberese e kontrates. 
 
Detyrat: 
Operatori ekonomik duhet te njohe dhe te respektoje Rregulloren e institucionit gjate kohes se sherbimit.   
Operatori fitues duhet te mbuloje te gjitha shpenzimet si paga te rojeve, sigurimet shoqerore te personelit te 
punesuar nga ana e tij per ruajtjen e objektit, shpenzimet per uniformat, armatime, nderlidhje si dhe gjithe 
kompensimet e tjera te njohura me ligj. 
Sigurimi i rendit dhe qetesise ne objektin qe ruan, duke parandaluar demtimin e prones se punedhenesit ose 
vjedhjen e saj. 
Te ushtroje kontroll te here pas hershem te personave qe hyjne ne teritorin e objekteve qe ruhen si dhe 
automjeteve qe qarkullojne ne teritorin e saj. 
Te kerkoje zbatimin e rregullave te percaktuara nga punedhenesi si dhe rregulloreve te brendshme te nxjera nga 
ky i fundit te cilat do te jene pjese perberese e kesaj kontrate.  
Te informoje regullisht titullarin e institucionit per shkelje te konstatuara. 
 
Shpërndarja: 
Vendi  i kryerjes së shërbimeve: 
Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë do të përfshijë sigurimin e godinës dhe të ambjenteve për rreth institucionit 
Spitali Psikiatrik Elbasan. 
Kryerja e shërbimit të bëhet me 1 (nje) vendroje. 
Koha e shërbimit të jetë 24 orëshe (3 turne), për çdo dite kalendarike; 

 

 


