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1. Rreth KOKSH  

KOKSH është një organizatë sportive Kombëtare e pavarur, pa qëllim fitimi, e 

organizuar mbi bazën e parimeve të Kartës Olimpike, dhe që funksionon sipas 

statutit të saj. 

KOKSH është pjesë e Lëvizjes Olimpike dhe angazhohet plotësisht të respektojë 

Kartën Olimpike dhe Kodin Antidoping të Lëvizjes Olimpike, si dhe të jetë konform 

me vendimet e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar dhe legjislacionin e shtetit Shqiptar. 

2. Rreth shërbimit të kërkuar 

Për të përmbushur misionin e organizatës dhe për të shpërndarë frymën 

Olimpike më tej, KOKSH planifikon të Akomodim i 44 mesueseve te 

disiplines volejboll per trajnimin dy ditor qe do te kryhet me date 21-22 

mars me specialistet e CEV per projektin "Ekipet Sportive ne Shkolla". 

Nëpërmjet kësaj thirrje të hapur, KOKSH fton individët/ekipet/kompanitë e 

interesuara të paraqesin ofertën e tyre sipas specifikimeve të mëposhtme. 

 

3. Cfarë duam të arrijmë nëpërmjet këtij bashkëpunimi 

Nr. Emërtimi Specifikim Teknik Njësia Sasia Cmim/Njësi Vlera/Lek 



 

 

1 Akomodim 

Fjetje në hotel në qytetin e Tiranes për datat 

22-23 Mars 2023   Persona 44     

2 Ushqim 

Ushqim po në të njëtin hotel ku të jenë të 

përfshirë të treja vaktet për daten 22 Mars 

dhe mengjesi dhe dreka per daten 23 Mars 

2023. Persona 44 

  
 

 

4. Metodologjia dhe plani i punës 

5. Do të kontaktohet indiv/ekip/kompani i cili do të propozojë oferten me te 

mire per akomodim dhe ushqim te 44 personave.  

6. Kualifikimet e nevojshme 

Kualifikimet:  

- Të ketë të paktën 5 vjet eksperiecë në fushën e shërbimeve të kërkuara.  

- Të ketë eksperienca të mëparshme për organizimin e akomodimit dhe 

ushqimit te numrit te madh personash. 

- Të ketë Ambjentet e nevojshme per akomodim. 

7. Procesi i aplikimit 

Për të aplikuar në këtë thirrje kërkohet:  

- Oferta FInanciare per akomodim te 44 personave. (13 dhoma x 2 persona dhe 



 

 

6 dhoma x 3 persona) 

- Oferta FInanciare per ushqim te 44 personave. 

- NIPT-in e biznesit 

- Fotot Ilustruese te ambjenteve 

- Menu te vakteve qe ofroni  

- Adresen e sakte. 

 

8. Dorëzimi i ofertave 

Për të aplikuar në këtë thirrje ju lutem dërgoni ofertat tuaja në zarf  të mbyllur në 

adresën:  

Tirana Olympic Park 

Rr. "Liman Kaba" 

Tiranë, Shqipëri 

P.O. Box 63 

9. Afati i Aplikimit 

Propozimet duhet të dorëzohen në adresën e mësipërme deri në datë 05.03.2023 jo 

më vonë se ora 16:00. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Procesi i Vlerësimit 

Përshkrimi  Pesha në 

vlerësim %  

Eksperiencat e punës/CV e firmës/individit  35%  

Ka firma/individi 4 vjet eksperiencë?  20%  

Është metodoligjia e propozuar e duhura për arritjen e 

qëllimeve të vendosura?  

20%  

Specifikimet e pajisjeve teknike 15%  

Ka firma/individi njohi bazë për sportin 10%  

 



 

 

 


