
SPECIFIKIMET TEKNIKE 

 

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

 

1. Objektet e Drejtorise Rajonale te Shendetesise Korce, qe kerkohen te ruhen nga (SH.R.S.F) jane te 
vendosura ne pasqyren permbledhese te objekteve te Drejtorise Rajonale te Shendetesise Korce 
qe perfshihen kryesisht:Godina e DRSH , zyra, ambiente sherbimi, magazina, parking, territori 
brenda murit rrethues, etj. me 2 (dy) vendroje per 24  ore sherbim 08:00-08:00 si dhe sherbim 24 
ore per dite festash zyrtare dhe fundjavave (te shtune e te diele) . 

a. Vendroja I  

2. Dera në hyrje të Drejtorise Rajonale te Shendetesise Korce me ’’ me 1( nje) vend roje (sherbimi 
08:00-08:00 pra 24 ore  (dite pune) si dhe sherbim 24 ore per dite festash zyrtare dhe fundjavave 
(te shtune e te diele) . 

   

 

b. Vendroja II 
 

3. Godina e ish-Senatoriumit Korce ``Qendra e Shendetit Mendor  Mimoza 1 – 2  ’’ me 1( nje) vend 
roje (sherbimi 08:00-08:00 pra 24 ore (dite pune)  si dhe sherbim 24 ore per dite festash zyrtare 
dhe fundjavave (te shtune e te diele) . 

 

Ne vendroja I perfshihet: Godinen e D.Sh Publik Qarku Korce, Godinen e Laboratori Kimik 

& Bakterologjik, Godinen e Klinikes Dentare Korce(te rrethuara me mur rrethues). 

Ne vendroja II perfshihet  Godinat ku ushtron aktivitetin Qendra komunitare e shendetit 

mendor (ish – Senatoriumi) Korce (e pa rrethuar me mur-rrethues). 

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

1. Numri i rojeve do te jete 10 roje. Firma fituese eshte e detyruar te ruaje objektet 
e mesiperme me kete numer  rojesh 

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 objektet 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 
objekteve 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. 

 


