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Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, në kuadër të projektit “Masa mbështetëse e Asistencës
Teknike (AT) për programet e bashkëpunimit ndërkufitar në mes të vendeve përfituesve të IPA II, nën IPA
II 2014, në kuadër të kontratës për shërbime dhe veprime të jashtme të Bashkimit Evropian nr. IPA
2015/368-959 me titull “Asistencë Teknike (AT) për programet e bashkëpunimit ndërkufitar, Mali i Zi –
Shqipëri dhe Mali i Zi –Kosovë” fton të gjithë të interesuarit të dërgojnë ofertat e tyre për lëshimin e një
zyre me qira për zyrën e Antenës së Sekretariatit të Përbashkët Teknik në Prishtinë, me specifikimet si më
poshtë:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Të ketë lejen e ndërtimit dhe të gjitha dokumentet tjera të kërkuara sipas ligjit në fuqi;
Të jetë në gjendje të rregullt pa pasur nevojë për ndërhyrje të tjera për renovim;
Rryma, uji dhe shërbimet tjera të jenë të instaluara në objekt/zyrë;
Parking së paku për 2 vetura;
Zyrë (me sallë për takime dhe tualet);
Zyra duhet të jetë 10 m2;
Hapësira totale të jetë ndërmjet 45 – 70 m2;
Lokacioni: Prishtinë (në qendër të qytetit);
Preferohet të jetë e lidhur me ngrohtoren e qytetit Termokos.

Të gjithë të interesuarit duhet të dorëzojnë:
Ofertën (bazuar në specifikat e mësipërme së bashku me çmimin e qirasë për muaj)
Përzgjedhja e fituesit do të bëhet në bazë të kriterit bazë dhe çmimit ekonomikisht më të favorshëm
(çmimi i tregut). Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë ofertat dhe të gjitha dokumentet jo më larg se
deri më 21 mars 2018 në e-mail adresën: shkelzen.hoxha@rks-gov.net ose në formë fizike në adresën;
ndërtesa ish Rilindja (kati 12, zyra 1217), duke specifikuar në subjekt: Thirrje për ofertim – zyrë me qira.
Çdo formë tjetër e komunikimit, përveç udhëzimeve të mësipërme, nuk do të merret parasysh.

