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Numër: 148 /1
Datë: 16.03.2018
Agjencia e Arsimit dhe Aftësimit Profesional dhe Arsimit për të Rritur (AAAPARr), në
bazë të nenit 13 dhe 34 të Ligjit të Arsimit dhe Aftësimit Profesional (Gaz. Zyrtare e
Republikës se Kosovës nr. 7/26 Mars),në bazë të Ligjit Nr. 04/l-032 për Arsimin
Parauniversitar në Republikën e Kosovës, Udhëzimit Administrativ nr. 05/2012,
Udhëzimit Administrativ nr. 14/2014, Udhëzimit Administrativ nr. 02/2016, si dhe në
bazë të kërkesës së Sh. M. L. T “11 Marsi” në Prizren shpall:

Ftesë për ofertë
Për ekskursion të maturantëve të Sh. M .L. T ,,11 MARSI” në Prizren, në
Republikën e Shqipërisë
Ftojmë ofertuesit e kualifikuar (Agjensionet turistike organizatore të
udhëtimit) që të paraqesin ofertat e tyre në zarf të mbyllur.
Agjensioni turistik duhet t’i plotësojë këto parakushte:
Agjencioni ose kompania duhet t’i plotësojë këto parakushte:
- Regjistrimi në regjistrin profesional të ndërmarrjeve (Certifikata e biznesit).
- Certifikata e TVSH-së;
- Të jetë i licencuar sipas procedurave ligjore;
- Dëshmia e kontrollit teknik të automjetit sipas procedurave ligjore, dhe të ketë
numër të mjaftueshëm të autobusëve për nevojat e shkollës;
- Autobusët të jenë komfor dhe me klimë;
- Agjencioni duhet të ketë dëshmi për shëndetin fizik dhe mendor të ngasësve të
autobusit;
- Agjencioni duhet të ketë të pajisur shoferët me kompetencën profesionale (CPC)
- Certifikata e autobusit sipas Licencës “D”;
- Agjencioni duhet të sigurojë përkujdesje mjekësore për nxënës dhe dëshmi
(Certifikatë pune dhe diplomë të mjekut) që shoqëron nxënësit;

-

-

-

-

Lloji i transportit (Autobus);
Viti i prodhimit të autobusëve;
Agjencioni turistik duhet të ketë dokumentacionin (licencën) e agjencionit të
akreditimeve të ushqimeve në vendqëndrimin e nxënësve;
Agjensioni duhet të ketë një para kontratë për rezervimin e hotelit ku do të
dërgohen nxënësit ( KA të klasëve të 12-ta e ka preferuar javën e fundit të
muajit Prill 2118)
Kategorizimi i hoteleve në bazë të yjeve;
Agjencioni duhet të prezantojë dëshmi: menynë ditore të plotë për secilën ditë të
ekskursionit;
Agjencioni turistik duhet t’i përmbahet itinerarit të cilin e ka përcaktuar Këshilli
Drejtues i shkollës;
Agjencioni duhet të garantojë me dëshmi (deklaratën nën betim nga OE), se do t’i
mbulojë të gjitha shpenzimet gjatë vizitave në monumentet kulturo-historike;
Agjencioni duhet të na ofrojë siguri (deklaratë nën betim nga OE), në hotele dhe
gjatë vizitave që do tu bëhen monumenteve kulutor-historike;
Agjencioni do të ofrojë dëshmi për qarkullimin financiar nga banka për tri vitet e
fundit (2015-2016-2017) në vlerë prej 250,000.00 euro (dyqind e pesëdhjetë mijë
euro);
Agjencioni duhet të ofrojë një listë me emrat e shoferëve që do të marrin pjesë në
ekskursion, kategorinë e patentë shoferit, llojin e autobusit, vitin e prodhimit,
numrin e ulëseve dhe targat e autobusit që do të vozisin;
Agjencioni duhet të ofrojë listën e shoferëve dhe punëtorëve të deklaruar në ATK,
që do të marrin pjesë në ekskursion.

Kushtet tjera:
-

-

Nisja duhet të bëhet më dt. 24.04.2018 dhe kthimi më dt. 29.04.2018
Një deklaratë e shkruar nën betim, e nënshkruar nga tenderuesi;
Dëshmi (origjinale, kontratë) mbi rezervimin e hoteleve sipas ofertës;
Dëshmi mbi sigurimin e ekzekutimit, të kontratës në vlerë prej 10%, të vlerës së
kontratës;
Të sigurohet pansioni i plotë. Gjatë udhëtimeve nëpër qytete racioni i rregullt
mund të zëvendësohet me ushqim të thatë.
Në të shkuar, gjatë rrugës ushqim qasti të mëngjesit dhe pije, ndërsa darkën në
Durrës. Në të kthyer darkë cilësore dhe në kohë normale.
Agjencioni të merr përsipër pagesën e vizitave monumenteve kulturo historike
Të ketë komoditet gjatë udhëtimit (autobusë me kondicioner).
Mundësi vizite në qytetet: Tiranë, Durrësi i vjetër,Shkodër, Krujë, Berat, Vlorë
etj.
Vërtetimi i ATK-së i cili ka vlefshmëri
Vërtetimi i taksave komunale për vitin 2017
Vërtetimi i tatimit në pronë për vitin 2017

Vlerësimi i ofertave:
Hapja e ofertave bëhet nga komisioni sipas UA 02/2016 në ambientet e Agjencisë së
AAPARr-së
Kriter për përzgjedhjen e kompanisë turistike do të jetë oferta më e përshtatshme
ekonomike:
 Çmimi i ofertës



Lloji i Hotelit (kategorizimi i hoteleve në bazë të yjeve, nr. i nxënësve nëpër
dhoma etj)
 Menyja
 Numri i nxënësve që udhëtojnë falas
 Gjendja teknike e autobusëve numri, dhe viti i prodhimit të autobusëve
 Numri i referencave
Pas vlerësimit të ofertave nga komisioni, publikimi i përfituesit do të shpallet pasdite në
tabelën e shpalljeve në shkollë, pasdite në të njëjtën ditë.
Ofertuesit e interesuar ofertat e kompletuara me dokumentacionin e kërkuar t’i dorëzojnë në
Agjencinë e AAPARr-së, Prishtinë rruga “Agim Ramadani” ndërtesa MAShT-të II kati i
tretë, gjatë orarit zyrtar 08:00-16:00.
Hapjen e ofertave e bën Komisioni sipas Udhëzimit Administrativ nr. 02/2016.
Përparësi në shqyrtimin e ofertave nga ana e komisionit do të kenë Agjensionet turistike që e kanë
të kompletuar ofertën dhe që i plotësojnë kriteret e caktuara nga KDSH-ja.
Kriter për përzgjedhjen e kompanisë turistike do te jetë oferta më e përshtatshme ekonomike.
Agjencia e Arsimit dhe Aftësimit Profesional dhe Arsimit për të Rritur mban të drejtën për
anulimin e ofertës.

Data e nisjes mund të ndryshojë (plus-minus një ditë), ndërsa agjenda mund të ndërrojë
varësisht nga kërkesa e udhëheqësit të ekskursionit.

Afati i paraqitjes se ofertave është shtatë ditë nga dita e shpalljes në gazetën ditore,
hapja dhe vlerësimi i ofertave bëhet në ditën e mbylljes së konkursit në ambientet
e AAAPARr-së .

