Nr. 3825/19
Kaçanik,26.04.2019

KËRKESË
OFERTIMI PËR USHQIM PËR MBRËMJEN E MATURËS 2017/’18







Mbrëmja Maturës: më 24 Maj 2019;
Kohëzgjatja e mbrëmjes: ora 20,00 – 005;
Numri i pjesëmarrësve (me stafin): rreth 260;
Ofertat dorëzohen në Drejtorinë e SHMP”Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka” “;
Koha e ofertimit: 26.04.2019–03.05.2019, ora 1400, kur edhe hapen ofertat në Zyren e drejtorit;
Përmbajtja e shujtës:
1. Paragjellë,
2. Sallatë,
3. Ushqim kryesor,
4. Lëngje frutash dhe të gazuara, ujë i thjeshtë i ambalazhuar dhe ujë mineral,
5. Ëmbëlsirë,
6. Fruta.
(Vërejtje: Pijet alkoolike dhe duhani nuk lejohen!)
 Dokumentacioni i nevojshëm: subjektet ofertuese duhet të kenë dokumentacionin e plotë e të vlefshëm
ligjor, si: liçencën përkatëse, dëshminë për kryerjen e obligimeve tatimore etj.;
 Pas vendimit të komisionit, përfituesi dhe drejtoria e SHMP”Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka”
nënshkruajnë kontratën;
Kërkesë e veçantë: autoriteti hotelier duhet të marrë masat e sigurisë, të kontrollit paraprak dhe
mbikëqyrjes, ndërsa lejohen vetëm personat e evidentuar në listën e Drejtorisë së SHMP”Feriz Guri dhe
Vëllezërit Çaka”, që do të identifikohen në bazë të distinktivit-bexhit ose letërnjoftimit, në prani të
kujdestarëve të klasave.
Shënim:
1. Dokumentacioni i subjekteve në kontest, nuk do të shqyrtohet;
2. Vendimi merret në bazë të kushteve të kërkuara;
3. Mjetet (para të nxënësve), sipas kontratës, do të paguhen përmes xhirollogarisë;
4. Kërkesa u publikua në tabelat e shpalljeve në SHMP”Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka” dhe në Komunë,
si dhe në uebfaqen e Komunës së Kaçanikut.

Drejtori i SHMP “Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka”
Zekirja Baftiu _______________
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KËRKESË

OFERTIMI PËR SHËRBIM MUZIKOR PËR MBRËMJEN E MATURËS 2017/’18











Mbrëmja Maturës: më 24 maj 2019;
Kohëzgjatja e mbrëmjes: ora 20,00 – 005;
Numri i pjesëmarrësve (me stafin): rreth 260;
Ofertat dorëzohen në Drejtorinë e SHMP”Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka”;
Koha e ofertimit: 26.4.2019 –03.05.2019, ora 1430, kur edhe hapen ofertat në Zyren e drejtorit;
Shërbimi muzikor nënkupton edhe teknikën e zërimit, në kapacitet normal për hapësirë të brendshme;
Mënyra e këndimit: e drejtpërdrejtë - “live”;
Lloji i muzikës: baza e programit - muzikë popullore, muzikë zbavitëse… (përjashtohet muzika
”tallava”);
Dokumentacioni i nevojshëm: subjektet ofertuese duhet të kenë dokumentacionin e plotë e të vlefshëm
ligjor, si: liçencën përkatëse, dëshminë për kryerjen e obligimeve tatimore etj.;
Pas vendimit të komisionit, përfituesi dhe Drejtoria e SHMP”Feriz Guri dhe Vëllezërit
Çaka”;nënshkruajnë kontratën;

Shënim:
1. Dokumentacioni i subjekteve në kontest, nuk do të shqyrtohet;
2. Vendimi merret në bazë të kushteve të kërkuara;
3. Mjetet (para të nxënësve), sipas kontratës, do të paguhen përmes xhirollogarisë;
4. Kërkesa u publikua në tabelat e shpalljeve në SHMP”Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka dhe në
Komunë, si dhe në uebfaqen e Komunës së Kaçanikut.

Drejtori i SHMP “Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka”
Zekirja Baftiu __________________

