
SPECIFIKIMET TEKNIKE 

Skicimet, parametrat teknik etj: 

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

Te demonstrohet me ane te fotografive uniforma, stema dhe cdo shenje tjeter dalluese. 

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

Kontrata do te lidhet per 13 punonjes per nje periudhe  nga  04.03.2017   deri  31.12.2017 

Vlera e ofertes duhet te paraqitet ne lek/me muaj per punonjes sherbimi 

Oferta duhet te jete e detajuar per: 

 

Nr

. 

Emërtimi Sasia Lekë/muaj/roje Cmimi Total 

1. Paga  minimale  13   

2. Shtesat për turnet II, III, festat zyrtare dhe pushimet javore 13   

 Shuma I    

3. Sigurime shoqërorre dhe shëndetsore 16.7% 13   

4. Shpenzime për veshmbathje 13   

5. Shpenzime për armatim 13   

6. Shpenzime ndërlidhje + shpenzime te pergjithshme 13   

 Shuma II    

 Shuma  I+Shuma II    

7. Fitimi  I shoqerise    13   

 Totali pa TVSH    

 20% TVSH    

 TOTALI ME TVSH    
 

Specifikimi i Materialeve: 

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

1. Objektet e Drejtorise se Sherbimit  Spitalor  Pogradec , qe kerkohen te ruhen nga (SH.P.S.F) jane 

objekti I godines se Drejtorise Shrbimit Spitalor Pogradec. 

2.  Te mbuloje te gjitha shpenzimet si paga te rojeve, sigurimet shoqerore te personelit te punesuar nga 

ana e tij per ruajtjen e objekteve, shpenzimet per uniformat, armatime, nderlidhje si dhe gjithe 

kompensimet e tjera te njohura me ligj. 

3.  Sigurimi i rendit dhe qetesise ne objektin qe ruan, duke parandaluar demtimin e prones se 

punedhenesit ose vjedhjen e saj. 

4.   Te ushtroje kontroll te here pas hershem te personave qe hyjne ne teritorin e objektit qe ruhen si dhe 

automjeteve qe qarkullojne ne teritorin e saj. 

5. 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.  

6.  Te informoje regullisht titullarin e institucionit per shkelje te konstatuara. 

7. 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 temire 



te sherbimit. Ne keto raste sipermaresi detyrohet te beje cdemtimin e pasurise se vjedhur apo demtuar ne 

masen 100% te vleres se demtuar. 

8.Demtimin e vlerave materiale gjate shoqerimit prej tyre duke bere cdemtimin 100% te vleres se demtuar 

si dhe pergjegjesine per jeten e personave qe bejne shoqerimin e mjeteve monetare.  

9.Gjate sherbimit punonjesi  do te jete me uniformen e caktuar dhe me karten e identitetit personal per 

cdo punonjes. 

10.Cdo vendroje do te jete i pajisur me armatimin e domosdoshem dhe me pajisjet ndihmese qe 

percaktohen ne ligjet dhe udhezimet perkatese.   

11.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. 

13.Sherbimi i ruajtjes e sigurimit fizik te objekteve do te jete 24 ore per cdo dite kalendarike, sipas 

afateve te kontrates. 

14.Pervec specifikimeve te mesiperme, marredheniet me te detajuara midis SHPSF dhe Drejtorise se 

DSHS  Pogradec do te jepen ne rregulloren e sherbimit qe do te jete pjese perberese e kontrates. 

 

 

Shenim  

 
Operatorët ekonomik duhet të plotësojne ofertat e tyre duke patur parasysh kërkesat dhe fondin limit  të 

përcaktuar në tabelën e  dokumentave standarte të tenderit.  

Sqarim: Në ofertë të jenë të përfshira të gjitha shpenzimet, për uniformat (veshmbathjen), armatim, 

ndërlidhje (si radiomarrës etj), shpenzimet për pagën e rojeve, shtesat mbi pagën për turnin e dyta (ora 

19ºº - 22ºº), shtesat mbi pagën për turnin e tretë (ora 22ºº - 06ºº),  shtesat mbi pagën për ditët e pushimeve 

dhe ditët e festave, sigurimet shoqerore dhe shëndetesore si dhe të gjitha detyrimet fiskale që parashikon 

legjislacioni në fuqi. 

 

SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT 

 

 

Shërbimi që kërkohet:  

 

1. Objektet e Drejtorise se Sherbimit Spitalor, qe kerkohen te ruhen nga (SH.P.S.F) jane 

objektete e Spitalit Pogradec  qe perfshihen kryesisht  godina  spitalore, ambiente 

sherbimi, lavanteri, magazina, kapanonet e makinave te spitalit , zona e gjelberuar e te 

tjera .Vend  roje  jane: (dy  vend  roje  me  24  ore , nje vend roje per orarin 14:00-

06:00, nje  vend  roje  turni  i pare 07:00-15:00), gjithesej për 13  roje me 4 vendroje 

sipas turneve.  

 

 

 

 

 

Afatet e ekzekutimit:  Nga data 04 Mars 2017 deri ne daten 31 Dhjetor 2017 



 

 

 

 

 
 

TERMAT E REFERENCËS 
 
 

 

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: 

 

Detyrat: 

 

Shpërndarja: 

 

Objekti dhe qellimi i sherbimeve: 

 

 

"Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike, me roje private, të Drejtosise  se Sherbimit Spitalor  

Pogradec" 

           

Ambjentet e Drejtorise  se  Sherbimit  Spitalor Pogradec , me adresë: Rr.”Islam  Dani”, Pogradec, 

do të ruhen nga rojet private të armatosura  duke realizuar objektivat dhe detyrat e mëposhtëme. 

 

1. Rojet të jenë të pajisur me armë dhe mjete të tjera mbrojtëse, me uniformë të veçantë dhe 

dokumenta që vërtetojnë idenditetin e tyre. Gjatë turneve të dyta dhe të treta rojet të kryejnë 

kontrolle çdo 15 minuta në të gjitha hapësirat e objektit.  

2. Objektivat: Të ruaj me përkushtim objektin që i është besuar, të ruaj rendin në to, si dhe të 

sigurojë jetën e personelit. 

3. Detyrat: Roja ka për detyrë: 

-Të mos lejojë futjen e personave në objekt pa flete-hyrje. 

-Të mos lejojë hyrjen dhe daljen e materialeve pa dokumentin përkatës. 

-Për persona që vijnë për probleme pune, duhet të njoftoj më parë kërkuesin dhe me lejen e tijë e 

shoqeron tek personi i kërkuar. 

-Të sigurojë vendparkimin e ndodhur përpara Drejtorise  se  Sherbimit  Spitalor  Pogradec në të 

cilën do të parkohen dhe të ruhen nga shoqëria automjetet e institucionit dhe të punonjësve të 

Drejtorise  se  Sherbimit  Spitalor Pogradec, sipas vëndeve të përcaktuara nga institucioni. 

-Para marrrjes së sherbimit, kontrollon objektin në prezencë të rojes dorezuese dhe për çregullimet 

e konstatuara njofton përgjegjësin e rojeve dhe ate të objektit, duke bërë shënimet përkatëse në 

librin e shërbimit. 

-Të kontrollojë masat e sigurisë së objekteve si rrethimin, ndriçimin, gadishmërinë e sistemit të 

ndërlidhjes, mbrojtjes ndaj zjarrit dhe për çdo parregullsi të informojë me shkrim përgjegjësin e 

rojeve dhe ate të objektit  

-Në rast zjarri merr masa për shuarjen e tij dhe menjëherë njofton zjarrëfikset. 

-Të kerkojë nga shtetasit dhe punonjësit të zbatojnë rregullat e brendëshme të objektit. 



-Kur në objekt kryhen vepra penale, roja bën bllokimin e mjedisit dhe të autorit dhe njofton 

menjëhere organet konpetente. 

-Roja përdor armën në bazë të gjithe legjislacionit në fuqi. 

-Roja i objektit për kryerjen e detyrave të tijë bashkëpunon me policinë e rendit. 

-Roja për marjen e detyrës sipas grafikut duhet të paraqitet 15 min.para. Atij i ndalohet largimi 

nga vendi i kryerjes së shërbimit pa u zëvëndësuar dhe pa marë miratimin e përgjegjësit. 

-Ndalohet futja dhe qendrimi i rojës në ambjentet e brendëshme të objektit përjashtuar rastet për 

zbatimin e rregullores. 

-Roja gjatë kohës së shërbimit duhet të karakterizohet nga sjellja qytetare në komunikim me 

personat. 

-Rojes, gjatë kohës së sherbimit i ndalohet të pijë pije alkolike, të flejë, të bisedojë me njerëz të 

jashtëm. 

-Roja duhet të zbatojë vetëm urdhërat e përgjegjësit të rojeve dhe drejtorave perkatës. 

-Ndalohet kategorikisht marrja e armatimit me vehte, por t’i dorëzohet me proces verbal rojes së 

rradhës. 

-Në vend roje duhet të jenë këto dokumenta: 

 a-Rregullorja e brendshme 

 b-Libri i marrjes në dorëzim të shërbimit. 

 c-Grafiku i shërbimit. 

 d-Inventari i materialeve që ndodhen në objekt. 

 e-Mjete ndriçimi në rast mungese energjije elektrike. 

f-Numrat telefonik të rajoneve të policisë, zjarrëfikseve dhe të personave kryesorëe përgjegjës të 

objektit. 

 g-Skemën e njoftimi në rast sulmi ose zjarri në objekt. 

 h-Listën e automjeteve që lejohen të hyjnë apo të parkohen në objekt. 

-Roja për probleme urgjente të shërbimit përdor mjetet e ndërlidhjes së objektit. 

-Ndalohet ndërrimi i grafikut të sherbimit pa miratimin e përgjegjësit të rojeve. 

4.Shpërndarja:Të bëhet sipas turneve të sipërpërmëndura, për të siguruar mbulimin e tyre me 

sherbimin e rojeve pa nderprerje gjatë gjithë periudhes nga data 04.03.2017, ora 00ºº  deri me 

31.12.2017, ora 24 ºº. 

 

 

 

Vendi  i kryerjes së shërbimeve: Objektet e Drejtorise se Sherbimit Spitalor. 

 


