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FTESE PËR OFERTË PËR BLERJE PRODUKTESH DHE SHËRBIMESH 

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH), në kuadër të projektit 2 vjecare “ 

Increasing opportunities for labor market integration of youth and families at risk – YEEP Vlora, 

të financuar nga Ministria Federale Gjermane per Bashkepunim dhe Zhvillim Ekonomik dhe 

SOS Fshatrat e Femijeve Shqiperi dhe implementuar nga Qendra Shqiptare per Popullsin dhe 

Zhvillimin, dega e saj Qendra Aulona Vlore, kërkon të blejë produkte dhe shërbime sipas 

listës më poshtë. 

 

Informacion i përgjithshëm rreth QSHPZH 

QSHPZH-ja është një organizatë jo fitimprurëse, e themeluar në Janar të vitit 1993, e cila punon 

për përmirësimin e politikave, legjislacionit, të drejtën për informacion dhe shërbime për cështje 

që shqetësojnë popullatën dhe zhvillimin e saj, përfshirë shëndetin riprodhues. 

Organizata duke qënë implemetuese e projektit: “Rritja e mundësive për integrim në tregun e 

punës të të rinjve dhe familjeve në vështirësi ekonomike,“Increasing opportunities for labor 

market integration of youth and families at risk – YEEP Vlora ”, i cili zbatohet nga Qendra 

Aulona Vlore si dege e Qendra Shqiptare per Popullsin dhe Zhvillimin dhe financohet nga 

Ministria Federale Gjermane per Bashkepunim dhe Zhvillim Ekonomik dhe SOS Fshatrat e 

Femijeve Shqiperi, hap thirrjen për blerjen e produkteve dhe shërbimeve: 

 

TERMA REFERENCE 

1. QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT E KONTRAKTIMIT 

Synimi i përgjithshëm i kontraktimit është blerja e produkteve dhe shërbimeve  ne kuadër të 

projektit “Rritja e mundësive për integrim në tregun e punës të të rinjve dhe familjeve në 

vështirësi ekonomike”,“Increasing opportunities for labor market integration of youth and 

families at risk – YEEP Vlora 
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Objekti  

 

 Blerja e produkteve dhe shërbimeve për projektin: ,“Increasing opportunities for labor 

market integration of youth and families at risk – YEEP Vlora. 

 

Produktet dhe shërbimet e kërkuara janë sipas listës  në vijim: 

 

 

Nr. 
Pershkrimi  

 

Njësia 

matëse 
Sasia Cmimi /njesi 

 

Vlera 

1 

Catering - Coffee Break 

(me menu të thjeshtë kafe, 

ujë, çaj/leng frutash, biskota 

ose kek) . 

person 

 60 persona / 

per dite x 12 

dite(720  

persona total)   

 

2 

Catering - pica (disa shije), 

kotoleta chicken, patate, 

ketchup, majonez, sallat, 

pije freskuese, fruta te 

stines/embelsire, servise 

plastike, kartopeceta.  

person 

60 persona / 

per dite x 12 

dite(720  

persona total) 
  

 

 

Fondi limit është 720,922 lekë  

 

2. Data dhe vendi  

Me kërkesë të organizatës, produktet dhe shërbimet do të dorëzohen në Qendren Aulona adresa: 

L. 29 Nentori, Rr. Dede A. Amataj, Cerdhja 15, kati dyte, Vlora, Albania, tel: 033 224 531. 

Oferta duhet të jetë e vlefshme për 1 vit. 

 

3. Profili i kërkuar i aplikantit 
 

1. Subjekt tregtari i regjistruar konform legjislacionit shqiptar në fuqi. 

 



 

_____________________________________________________________________________ 

Qendra Shqiptare per Popullsinë dhe Zhvillimin(QSHPZH) 

Bulevardi “GjergjFishta, Nd.26, H.6, Ap5, 1001,Tiranë, Shqipëri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kontratat dhe Tarifat 

Operatori ekonomik do të lidhë një kontratë shërbimi kateringu me organizatën. Pagesa do të 
kryhet pas dorëzimit të produkteve dhe shërbimeve dhe faturës përkatëse në llogarinë bankare te 
subjektit. 

 

Aplikimi 

Ju ftojmë të shprehni interesin tuaj duke dërguar aplikimet tuaja brenda datës 16.09.2020, ora 

16:30 me E-mail ( info@acpd.org.al ) me postë ose dorazi në adresën (adresa: L. 29 Nentori, Rr. 
Dede A. Amataj, Cerdhja 15, kati dyte, Vlore, Shqiperi, tel: 033 224 531  

Çdo ofertë e marrë pas datës së mbylljes së procedures nuk do të pranohet. 

Dokumentat e aplikantit si më poshtë: 

 NIPT i skanuar, QKL dhe dokumenta të tjerë regjistrimi që zotëron kompania si etj. 

 Oferta Financiare përfshirë TVSH për shërbimin që kërkohet. 

 

Vlerësimi i ofertave: 

Të gjithë ofruesit do të vlerësohen për plotësimin e dokumentacionit dhe oferten me te ulet financiare. 

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH), inkurajon çdo ofrues shërbimi të 

mundshëm të shmangë dhe të parandalojë konfliktet e interesit. 

mailto:info@acpd.org.al

