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Rruga: “Durrësit”, nr. 83, Tiranë. Tel/Fax: 04 227850. E

Nr._____ Prot.

Drejtuar: Organeve të Masmedias/Agjencive t

Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka parashikuar b
kohëzgjatje 1(një) ditë, ku do t
masës së pensioneve të parakoh
nr. 409 të Këshillit të Ministrave në datën
pensioneve”. Kategoritë e pensionistëve që përfitojne nga rritja e masës së pensionit janë tre.

Mbështetur në VKM nr. 1195,
bashkëprodhimin e programeve të reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizive ose
botim në median e shkruar dhe për kontratat për kohë transmetimi nga organet e administratës
shtetërore”, Instituti i Sigurimeve Shoqerore zhvillon pro
një suplementi në gazetën me tirazhin më të madh në vend me objekt: “Sqarim lidhur me
ngushtimin e diferencave të masës së pensioneve të parakoh
1996”.

Objekt i botimit të Suplementi
masës së pensioneve të parakoh

Nevoja për kryerjen e programit:
ngushtimin e diferencave të mas
1996”.

Shpeshtësia e shfaqjes së reklamës

Numri i faqeve: 4 (katër) faqe të plota, në mes të gazetës, me mundësi

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE

Drejtoria e
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Rruga: “Durrësit”, nr. 83, Tiranë. Tel/Fax: 04 227850. E-mail: issh@issh.gov.al. Web: www.issh.gov.

Tiranë, më ____/____/ 2016

FTESË PËR NEGOCIATA

asmedias/Agjencive të specializuara

Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka parashikuar botimin e një suplementi informues me
do të pasqyrohet procedura e realizimit të ngushtimi

masës së pensioneve të parakohëshme, të lidhura në periudhën 1993-1996,
Këshillit të Ministrave në datën 01.06.2016 “Për ngushtimin e diferencave në masën e

Kategoritë e pensionistëve që përfitojne nga rritja e masës së pensionit janë tre.

195, datë 05.08.2008 “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin dhe
prodhimin e programeve të reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizive ose

botim në median e shkruar dhe për kontratat për kohë transmetimi nga organet e administratës
”, Instituti i Sigurimeve Shoqerore zhvillon procedurën (për negociata) për botimin e

një suplementi në gazetën me tirazhin më të madh në vend me objekt: “Sqarim lidhur me
ngushtimin e diferencave të masës së pensioneve të parakohëshme të lidhura në periud

OBJEKTI I BOTIMIT

uplementit do të jetë: “Sqarim lidhur me ngushtimin e diferencave të
të parakohëshme, të lidhura në periudhën 1993-1996”

Nevoja për kryerjen e programit: Prodhim suplementi me qëllim: Sqarim lidhur me
masës së pensioneve të parakohëshme të lidhura në periudh

Shpeshtësia e shfaqjes së reklamës: 1 (një) herë.

r) faqe të plota, në mes të gazetës, me mundësi shkëputjeje nga lexuesi.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE

Drejtoria e Marrëdhënieve me Publikun
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

mail: issh@issh.gov.al. Web: www.issh.gov.al

Tiranë, më ____/____/ 2016

otimin e një suplementi informues me
ngushtimit të diferencave të
1996, bazuar në Vendimin

6.2016 “Për ngushtimin e diferencave në masën e
Kategoritë e pensionistëve që përfitojne nga rritja e masës së pensionit janë tre.

05.08.2008 “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin dhe
prodhimin e programeve të reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizive ose

botim në median e shkruar dhe për kontratat për kohë transmetimi nga organet e administratës
edurën (për negociata) për botimin e

një suplementi në gazetën me tirazhin më të madh në vend me objekt: “Sqarim lidhur me
shme të lidhura në periudhën 1993-

“Sqarim lidhur me ngushtimin e diferencave të
1996”.

qëllim: Sqarim lidhur me
shme të lidhura në periudhën 1993-

shkëputjeje nga lexuesi.



Periudha e realizimit të reklamës: Gjatë ditëve të javës.

Fondi limit i përcaktuar: 450,000 (katërqindepesëdhjetë mijë) lekë, pa TVSH.

Afati i fundit për paraqitjen e konfirmimeve nga media e shkruar është deri më datë 18. 07.
2016, ora 11.00, pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore.

Konfirmimet për vazhdimësinë e negociatave: Konfirmimet duhet të vijnë të gjitha në një ditë

të vetme, të mbyllura në zarf jotransparent, të firmosur dhe vulosur në emrin dhe adresën e

subjektit me shënimin:

“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM

KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, DHE JO PARA DATËS 18.07.2016, ORA

11.00”.

Në rast të kundërt zarfat do të refuzohen dhe do të kthehen të pahapura.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë autoritetit tonë kontraktor:

Emri INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE

Adresa Rr. Durrësit, nr. 83, Tiranë

Tel/Fax 042 227 850

Adresa e Internetit www.issh.gov.al

Në emër të Komisionit për Ndjekjen e Procedurave për Botimin e Suplementit
nëMedian e shkruar

E-mail issh@issh.gov.al

GJUHA(-ËT) PËR HARTIMIN E OFERTAVE JANË:

Shqip X Anglisht
Tjetër ________________________

TERMAT E REFERENCËS

Qëllimi i këtij Suplementi është sqarimi i mijëra pensionistëve lidhur me ngushtimin e
diferencave të masës së pensioneve të parakohëshme, të lidhura në periudhën 1993-1996.



Duke iu referuar interesimit të madh të qytetarëve lidhur me mënyrën se si do të kryhet kjo
procedurë, ISSH do të kërkojë përmes gazetës me tirazhin më të madh dhe me mundësinë e
përhapjes përmes faqes online, të procedurave të miratuara në VKM nr. 406, datë 01.06.2016.

Në suplement duhet të përfshihen procedurat e përllogaritjes, përfituesit dhe të gjitha afatet e
përfitimeve.

Botimi duhet të jetë në gazetën me përhapje sa më të gjerë dhe me publikim edhe në faqen
online.

Në prodhimin e suplemenetit ISSH ofron materialin, ndërkohë që dizenjimi, ilustrimi me fotot
përkatëse dhe redaktimi i materialit që do të botohet janë detyrim i stafit të gazetës.

Suplementi do të ketë në krye të faqes së parë logon e ISSH-së.

Organi mediatik fitues do të konsultojë titujt me Zyrën e Marrëdhënieve me Publikun dhe
Median në ISSH.

INFORMACIONE APO KËRKESA SHTESË:

Dokumentacioni ligjor që duhet paraqitur si kriter kualifikues:

1. Ekstrakt i thjeshtë dhe historik i regjistrit i lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit.

2. Vertetim i leshuar nga administrate tatimore ku vertetohet se subjekti ka plotësuar detyrimet

fiskale, ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore , te lëshuar nga Administrata

Tatimore.

3. Dokumentacioni te jete origjinal ose kopje e noterizuar, i leshuar brenda 3 muajve te fundit

(vertetimet e QKR dhe administrates tatimore).

4. Oferta, ku të jetë specifikuar oferta për botim në median e shkruar.

5. Shërbime të së njejtës natyre të realizuara gjatë dy viteve të fundit (2014, 2015), për këtë të

paraqitet kontratë dhe vërtetim realizimi dhe /ose faturë tatimore.

6. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit

7. Deklarate mbi gjëndjen gjyqësore (vetëdeklarim).

Përzgjedhja e ofertave do të bëhet sipas pikës nr. 7 dhe 12, të VKM nr. 1195 datë 050.8.2008



KRITERET E VLERËSIMIT:

- Duke u bazuar në rëndësinë që ka përhapja sa më e madhe e suplementit të botuar, i jepet

prioritet pikërisht kësaj pike të kritereve vlerësuese.

- Dokumentacionit ligjor te paraqitur nga organet e e masmedias si dhe

- Çmimit me te ulet te ofruar nga organi i masmedias.

Vlerësohet me 50 pikë tirazhi i përhapjes, ku përfshihet edhe faqja online.

Vlerësohet me 30 pikë dokumentacioni ligjor i paraqitur.

Vlerësohet me 20 pikë çmimi i ofruar nga organi i masmedias/agjencia e specializuar.

Oferta ekonomike do të jetë e paraqitur në lekë pa TVSH.

Ofertuesit kanë të drejtë të marrin pjesë në procesin e hapjes së ofertave, përfaqesuesit apo

personat me autorizim.

Ofertat duhet të jenë të mbyllura në zarf, të vulosura dhe do të dorëzohen nga përfaqësuesit e

shoqërive zyrtarisht pranë Institutit te Sigurimeve Shoqerore, Zyra e Protokollit, kati i parë, para

orës së përcaktuar.

Komisioni nuk do të pranojë asnjë ofertë e cila do të dorëzohet tej afatit të përcaktuar dhe jo në

përputhje me kërkesat e mësipërme. Dokumentacioni duhet te paraqitet në origjinal ose kopje e

noterizuar e tyre.

Këte ftesë për negociata mund ta gjeni dhe në faqen zyrtare të Institutit të Sigurimeve Shoqërore

në adresën: www.issh.gov.al, rubrika Njoftime për shtyp.

Jemi në pritje të konfirmimit tuaj për negocim.


