
 

                                                                                                                                                                

   
Programi Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor – ReLOaD financohet nga 

Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP). 

 

Përmet, më 30-10-2018 

 

TERMAT E REFERENCËS  

 
 

Objekti: Ekspert për mbledhje të dhënash, përpunim dhe analizim të tyre. 

 

Projekti: “Dhuro Dashuri” 

 

Përshkrimi i projektit:  

Projekti “Dhuro Dashuri” implementohet nga shoqata “Solidariteti Tani” dhe financohet nga Programi 

Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor - ReLOaD. Projekti ka si qëllim rritjen e 

përfshrijes sociale të grupeve në nevojë siç janë fëmijët me aftësi të kufizuara. Projekti synon që këta fëmijë 

të ndihen si të gjithë fëmijët e tjerë duke i mbështetur, ofruar shërbime sociale, shërbime psiko-edukative 

etj, për integrimin dhe promovimin e vlerave të tyre. 
 

“Solidaritet Tani” është një organizatë jo-fitimprurëse e cila angazhohet në mbrojtjen dhe ndihmën 

për fëmijët me aftësi të kufizuara në rrethin e Përmetit dhe më gjerë. 

 

Përshkrimi i shërbimit që kërkohet: 

“Solidaritet Tani” në kuadër të projektit “Dhuro Dashuri”, është e interesuar të kontraktojë një ekspert 

për realizimin e një data base për fëmijët me aftësi të kufizuar në Bashkinë Përmet. 

Shërbimi i kërkuar përfshin mbledhjen e të dhënave/informacionit, përpunimin dhe analizimin e tyre duke 

prodhuar një data base dhe një raport i cili përfshin të gjithë informacionin dhe analizimet përkatëse.  

 

SPECIFIKIMET TEKNIKE TE KERKUARA 

 

  Kërkohet 

Arsimi: I lartë. Preferohen Shkencat Sociale. 

Njohuri Kompjuterike: Të njohë mjaft mirë programet word, excel, power point. 
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Kapaciteti: 
Eksperiencë e mëparshme në realizimin e data base dhe në 

analizimin e të dhënave. 

Kushtet e ofertës 
 

a. Oferta duhet të shprehet në Lek. 

b. Çmimi i ofertës duhet të përfshijë të gjitha kostot që lidhen me realizimin e shërbimit si dhe 

detyrimet tatimore kundrejt shtetit. 

c. Çmimi  i ofertës përbën shifrën totale dhe mbetet i pandryshuar gjatë realizimit të shërbimit. 

d. Pagesa për shërbimin do të realizohet vetëm nëpërmjet transfertës bankare. 

 

 

Vlerësimi i ofertave do të mbështetet duke pasur si referencë kryesore 

përmbushjen e specifikimeve teknike dhe çmimin më të ulët. 

Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të mbylluar me emërtimin “Expert për realizimin e data 

base për fëmijët me aftësi të kufizuar në Bashkinë Përmet” pranë zyrës të shoqatës sonë deri më 

datë 10.11.2018 , ora 13:00 

 
 

Adresa e dorëzimit të ofertës: 

Shoqata “Solidariteti Tani”, Rruga “Kongresi i Përmetit”, Lagjia e Re, Përmet, Shqipëri. -  

solidaritetitani@hotmail.com 

 

MIRËPRESIM OFERTEN TUAJ 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/solidaritetitani@hotmail.com
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Emër/Mbiemër         _________________________ 

 

Datëlindja                  _________________________   

 

Nr. Kartë Identiteti   _________________________ 

 

Vendbanimi               _________________________ 

 

 

Çmimi i ofruar është:_____________ 

Data e ofertës ___/___/_____ 

 

Firma ________________ 


