
SPECIFIKIMET TEKNIKE 

 

Skicimet, parametrat teknik etj: 

 

 

Skicimet, parametrat teknik etj 

* Eshte nje  vendroje , 

    1 . Nje vendroje ne porten hyrese te spitalit (shih foton lart) me tre turne, turn i pare i dyte dhe i 

trete  per gjithe ditet e javes . 

Numeri i punonjesve te sherbimit gjithsej  se bashku me zevendesuesit 5  . 

2.Paisja me mjete  dhe armatim   duke ofruar ne cdo moment  nivel te larte profesional. 

3.Automjetet   ne dispozicion  te plote  pas orarit  zyrtar , te shtuna te diela dhe festa  zyrtare . 

4.Uniforme  konform ligjit per policine private , mjete individuale  nderlidhje . 

5.Punonjesit qe do te kryejne kete detyre te jene te siguruar ne nje shoqeri te licensuar  sigurimi . 

Specifikimi i Materialeve: 

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

 

1. Kontraktuesi duhet te siguroje kualifikim te pershtatshem per te gjithe punonjesit e tij. 

Gjithashtu rojet qe kryejne sherbimin ne objektet e Spitalit  Kavaje duhet te jene njerez me 

integritetin e duhur shoqeror, sjellje te mire dhe etike ne komunikim.  

2. Rojet fizike qe kryejne sherbimin ne objektet e Spitalit  Kavaje duhet, qe ne kohen e sherbimit, 

te jene me uniforme te rregullt sipas standarteve te miratuara nga Ministria e Brendeshme.   

3. Sigurimi fizik te behet me roje te levizshme ne te gjithe territorin e objektit te kontrates, duke 

parandaluar demtimet, vjedhjet, thyerjet e objektit, eliminimin e vatrave te zjarrit dhe te 

siguroje jeten e personelit dhe rendin. 



4. Rojet fizike duhet te jene prenzent ne cdo moment tek hyrja e institucionit dhe te gatshem ne 

cdo situate te paparashikuar. 

5.  Te ndaloje parkimin e makinave te tjera  brenda teritorit te Spitalit   jo vetem gjate orarit zyrtar 

te punes por edhe ne oret e tjera te dites. 

6. Kontraktuesi duhet t’i trajtoje punonjesit e vet ne mbeshtetje te ligjeve shqiptare sipas kontrates 

individuale apo kolektive te punes (sipas ligjit 7961 date 12.07.1995 “Kodi i Punes”). 

 

7. Marrja dhe dorezimi i vlerave materiale e monetare do te behet gjithmone ne prezence te 

punonjesit te sherbimit ne fillim dhe mbarim te turnit te punes. 

8. Kontraktuesi brenda 5-diteve duhet t’i pergjigjet ankesave te Autoritetit Kontraktor ndaj 

cilesise se sherbimit. 

9. Autoriteti Kontraktor ka te drejten te refuzoje punesimin nga ana e Kontraktuesit te personave 

te padeshirueshem. Nese nga ana e Kontraktuesit nuk pranohet kerkesa e Autoriteti Kontraktor 

per largimin e ketyre personave nga kryerja e sherbimit, atehere atij i lind e drejta e prishjes se 

kontrates 

 

 

 

SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT 

 

 

Shërbimi që kërkohet: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike të ambjenteve te Spitalit Kavaje 

“. 
 

 Vendroje gjithësej: 1 (një) sipas koeficientit të llogaritjes për 40 orë punë në javë për një 

punonjës shërbimi. 

 

 Shërbim 24 orë i pa ndërprerë për të gjitha ditëte javes  (3 turne). 

 

 Punonjës shërbimi gjithësej: 5 punonjës. 

 

Afatet e ekzekutimit:  nga lidhja e kontratës deri në 01 janar 2018.  

 

Përllogaritja e fondit limit është bërë për afatin 01/03/2017 – 01/01/2018. 
 
 

TERMAT E REFERENCËS 
 
 
 



Objekti dhe qellimi i sherbimeve: 

Shërbimi privat i ruajtjes dhe sigurisë fizike të ambjenteve te Spitalit Kavaje  do të kryhet në bazë 

e zbatim të Ligjit Nr. 75/2014 datë 10/07/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” 

 

Detyrat : Monitorimi nëpërmjet rojeve fizike në vendqëndrim. 

 

Shperndarja :  Me 3 turne, 24 orë pa ndërprerje të gjitha ditët e javës. 

 

Vendi dhe dorëzimi i shërbimeve:  Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kavaje . 

 

 

Detyrat: 

 

1. Shoqeria duhet te marre persiper cdemtimin 100 % te demeve qe vijne per shkak te 

moskryerjes si duhet te sherbimit nga punonjesit e saj. 

2. Detyrat dhe përgjegjësitë në kryejen e shërbimit janë ato të përcaktuara në kreun IV të 

Ligjit Nr. 75/2014 datë 10/07/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” 

3. Punonjesit e sherbimit duhet te dorezojne librin e punonjesit te sherbimit 

 

 

 


