
Qendra Shqiptare per Popullsinë dhe Zhvillimin(QSHPZH) 

Bulevardi “GjergjFishta, Nd.26, H.6, Ap5, 1001,Tiranë, Shqipëri. 
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LËNDA: FTESË PËR OFERTË PËR RIKONSTRUKSIONIN E QENDRËS DITORE PËR TË 

MOSHUARVE  NË VLORË. 

 

Të nderuar, 

 

Nëpërmjet kësaj letre, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj lidhur me punimet e prishjes dhe 

ndërtimit të qendrës ditore të të moshuarve në qytetin e Vlorës që do të zhvillohet nga 

organizata  Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QShPZh)ne kuadër te 

projektit UNFPA. 

 

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. 

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QShPZh), për të siguruar ndërtimin e një 

qendre sociale për të moshuarit në qytetin e Vlorës, që do ti vijë në ndihmë të moshuarve për 

aktivitete sociale, mjekësore etj  do të bëhen ndërhyrje për prishje dhe ndërtimin  e ambienteve 

ekzistuese ku do të ngrihet qendra ditore.  

 

TERMA REFERENCE 

 

1. Objekti i prokurimit 

Synimi i përgjithshëm është rikonstruksioni i qendrës ditore të të moshuarve Vlorë, prishja 

dhe ndërtimin për të mundësuar krijimin e ambienteve të posaçme për aktivitete sociale  dhe 

mjeksësore për të moshuarit në qytetin e Vlorës. 
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Objekti është  

 Blerja e produkteve dhe shërbimeve të kërkuara janë sipas listës në vijim: 
 

 

 
 

Nr. 

 
Përshkrimi 

 
 

Vlera (Lekë) 

 
1 

 

Punime prishje dhe ndërtimi (pllaka, 

kolona, veshje, lyerje) 

 

400 000 Lekë 

 

2 
 

Punime ndërtimi laminat  

 

290 000 Lekë 

3   

Montim dritare, mur gipsi 

 

400 000 Lekë 

4  

Punime elektrike dhe hidraulike  

 

380 000 Lekë 

5  

Punime ndërtimi, mobilim pjesa  klinike 

                   

397 000   Lekë 

6  

Mobilim i brendshëm i qendrës  

 

393 000 Leke 

 

 

2. Data dhe vendi 

Me kërkesë të organizatës, ofertat e produkteve dhe shërbimeve do të dorëzohen në Qendrën Shqiptare për 

Popullsinë dhe Zhvillimin adresa: Bulevardi “Gjegj Fishta”, Nd.26, H.6, Ap.5, 1001, Tiranë. Tel: 

+042251475 deri në datë 18 Nëntor, ora 14:30.  
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3. Profili i kërkuar i aplikantit 

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

 

4. Përzgjedhja dhe Tarifat 

Operatori ekonomik i cili do të përzgjidhet për ofrimin e shërbimit të lartë përmendur, do ti 

kryhet pagesa pas dorëzimit të produkteve dhe shërbimeve dhe faturës përkatëse në llogarinë 

bankare të subjektit. 

Aplikimi 

Ju ftojmë të shprehni interesin tuaj duke dërguar aplikimet tuaja me postë ose dorazi në adresën 
(adresa: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Nd.26, H.6, Ap.5, 1001, Tiranë), deri në datë 18 Nëntor, 
ora 14:30.  

Dokumentat e aplikantit si më poshtë: 

 NIPT, Ekstrakt thjeshtë 

 Oferta Financiare përfshirë TVSH për shërbimin që kërkohet. 

 

 

 

 Vlerësimi i ofertave: 

 

Të gjithë ofruesit do të vlerësohen për ofertën më të ulët financiare. 

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

të mundshëm të shmangë dhe të parandalojë konfliktet e interesit. 

Inkurakjohen të aplikojnë subjektet nga qyteti i Vlorës. 

 

Për cdo pyetje, ju lutem mos ngurroni ti adresoni në adresën e email: info@acpd.org.al  

mailto:info@acpd.org.al

