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R EP U B L I K A E S H Q I P ËR I S Ë

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A

A
I..Kriteret, specifikimet e ambientit  dhe dokumentacioni që kërkohet nga ofertuesi qiradhënës.

1.UKT sh.a kërkon të marrë me qira ambjent të përshtashëm për marrje ambjenti me qira për zyrat 
qëndrore (seli) të shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a me këto kritere dhe specifikime si më 
poshtë vijon:

a) Duhet të ketë çertifikatë pronësie.
b) Të ketë kushte të plota për të qenë e aksesueshme për qytetarët (të ketë vizibilitet, akses për 

personat me aftësi të kufizuara).
c) Të ketë tualete, ujë dhe internet.
d) Duhet të ketë kushte sigurie (sistem sigurie, sistem kundër zjarrit).
e) Ambjenti duhet të ketë  rreth 9.5-10 m2 minimumi për punonjës. Për 220 punonjës ose poste pune 

objekti duhet të ketë minimalisht 2100- 2200 m2 sipërfaqe në total.
f) Siperfaqe te tilla ne te cilat mund te realizohet mobilim me termin “ëorkspace”
g) Ambjente zyre 
h) Ambjente arkive
i) Ndriçim artificial dhe natyral te nevojshem 
j) Aspirim artificial ose natyral 
k) Kondicionim 
l) Rrjet elektrik te pershtatshme per pozicione pune publike
m) Kafaz shkallesh +Ashensor   
n) Parkim automjetesh

2.Oferta e qiradhënësit duhet të jetë e shoqëruar me:

 Kërkesa e subjektit/individit për pjesëmarrje në konkurrim;
 Deklarata e hollësishme për vënien ne funksionim të objektit;
 Gent-plani i pasurisë;
 Fotokopje e noterizuar e çertifikatës së pronësisë dhe kartelës së pasurisë;
 Përshkrim i gjendjes së ambjentit;
 Përshkrim i gjendjes së paisjeve të tij, nëse ka brenda ambjentit objekt i qiradhënies;
 Fotokopje e kartës së identitetit të ofertuesit qiradhënës;
 Ekstrakti  QKR-së (nqs është subjekt tregtar);
 Oferta e qiradhënësit duhet të specifikojë çmimin mujor të qirasë;
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 Periudha e qiramarrjes së ambjentit do të jetë nga koha e lidhjes së kontratës, një vit dhe me 
të drejtë rinovimi për një vit tjetër.

 Të interesuarit (ofertuesit qiradhënës) duhet të dorëzojnë të gjithë dokumentacionin brenda datës      
28.12.2018 në Protokollin e Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a, në adresën Rruga “5 Maji” 
pranë Medresesë,  Tiranë.

 Kontrata e qiramarrjes quhet e lidhur dhe hyn në fuqi ditën e nënshkrimit të saj nga UKT 
sh.a (Qiramarrësi) dhe Ofertuesi (qiradhënës) i shpallur fitues.

3.Oferta fituese do të jetë: 

 Oferta e cila, në bazë të kritereve dhe kërkesave të përcaktuara në “Njoftimin për Publikim”ose 
“ëebsite-in Zyrtar” plotëson kërkesat e Autoritetit Kontraktor për objektin e kontratës së 
qiramarrjes  me cmimin më të ulët,   ose

 Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kriteret dhe kërkesat e përcaktuara në “Njoftimin 
për Publikim” ose “ëebsite-in Zyrtar” nga Autoriteti Kontraktor për objektin e kontratës së 
qiramarrjes, të shpallur pranë stendave të Ujësjellës Kanalizime Tiranë dhe të Bashkisë Tiranë. 

UKT/DSHM/F.Veliu ________         

 UKT/SAL/I.Çelmeta_________
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