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Nr:   

Vendi:  Prishtinë 

 

Bazuar në rregullativen e brendshme të  Kompanisë së Sigurimeve “ILLYRIA” sh.a, ju paraqesim:  

 

KËRKESË PËR PARAQITJEN E OFERTËS  

TË DHËNAT PËR POROSITËSIN:  

Porositës:  Kompania e Sigurimeve ‘ILLYRIA” sh,a  

Adresa:  BulevaRDI “Nëna Tereze”  Nr.33  10000 Prishtinë  

Datë:  16.12.2019  

Tel: +383 49 751 043 

 E-Mail:  vullnet.sejdiu@illyriainsurance.com  

 

SUBJEKT I PROKURIMIT :  Sigurimi, Alarm-at, kamerat  dhe monitorimi i tyre  

 

1. Lokacionet ku duhet të monitorhohen kamerat  dhe alarm-at: 

 

Nr Rajoni Dega Adresa 

1 Prishtine Z. Qendrore Nena Terezer 

2 Prishtine Prishtina Rruga B 

3 Prizren Prizren  Rr. Agron Bytyqi 

4 Prizren Prizren  Rr. Tirana pn 

5 Gjakove Gjakove Rr. Tirana 

6 Peje Peje Rr. Mbreteresha Teuta  

7 Mitrovice Mitrovice Rr. Shemsi Ahmeti 
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2. Ofertë për ndrrimin e kamerave në zyrën qendrore të KS Illyria 

 

 

3. Oferta per roje duhet te jene me dy opsione: 

 

• Roje me orar 12 orë, duke i pëfshi fundjavat dhe festat zyrëtare 24 orë 

• Roje me orar 24 ore, çdo dite 

 
 

VLËRESIMI I OFERTAVE  

 Vlëresimi i ofertave kryhet  në bazë te procesit te pikëve (grumbullimit të pikëve). Kriteret për 

vlëresimin e ofertave të parapara me rregulloren e brendshme të  K.S.ILLYRIA sh.a, janë:  

  

a) Çmimi i ofruar  

b) Koha e Garancionit  

c) Klient/JO Klient i K.S. ILLYRIA, Bashkëpunëtor  

d) Referenca  

e) Koha e liferimit të mallit  

f) Mënyra e pageses  

  

MËNYRA DHE AFATI I DËRGIMIT TË OFERTES  

 Afati kohorë për dërgimin e ofertës është 5 ditë pune, nga dita e shpalljes,  

 Oferta duhet të dërgohet në formën elektronike ne formatin PDF, e nënshkruar dhe vulosur nga 

personi i autorizuar pranë kompanisë që oferton.   

 Oferta duhet ti permbajë të dhënat bazë për biznesin (ofertuesin), ndërsa të gjitha çmimet e 

paraqitura në Ofertë, duhet të kenë të përfshirë edhe TVSH-në.  

 

   

VLEFSHMËRIA E OFERTAVE  

  Oferta duhet të vleje të pakten 60 ditë nga dita e dërgim-pranimit  

  

VËREJTJE SHTESË PËR FURNITORIN-ET  

 Kërkuesi/Blerësi ka të drejtë që të ndërpres procesin e vlerësimit të ofertave  të pranuar në çfardo 

kohe, pa dhënjen e një arsyeje të  veçantë për ofertuesit.   

 Kërkuesi/Blerësi nuk është i obliguar që ti pranoj ofertat e pranuara, pavarësisht prej faktit se a 

janë dërguar apo jo te njejtat në përputhje me kërkesen.  
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VËREJTJE 

Përzgjedhja e fituesit të tenderit për vitin 2020, do të thotë që të gjitha  kontratat me kontraktorët tjerë 

të sigurimit do të  ndërprehen me datën 31.12.2019. 


