FTESË PËR NEGOCIATË
Drejtuar: Agjencive të Specializuara
Në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 292, datë 02.05.2012 “Për miratimin e strategjisë
së kalimit nga transmetimet analoge në ato numerike”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.1195, datë
05.08.2008 “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin e bashkëprodhimin e programeve a të reklamave për
transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar, dhe për kontratat, për kohë
transmetimi, nga organet e administratës shtetërore”, kërkohet kryerja e procedurës për kohë transmetimi
në lidhje me fushatën e informimit të publikut për kalimin e transmetimeve televizive nga analoge në
numerike (digjitale), me objekt “Informimi i publikut për digjitalizimin përmes transmetimit të njoftimeve
televizive”.
Fondi limit: 2.374.225 (dymilionetreqindeshtatëdhjetëekatërmijëedyqindenjëzetepesë) lekë me TVSH.
Nevoja e kryerjes: Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA duhet të njoftojë teleshikuesit që
ndjekin transmetime televizive përmes teknologjisë analoge, se duhet të pajisen me dekoder digjital
tokësor të tipit DVB-T2- Universal ose të jenë të pajisur me aparat televizori që ka të inkorporuar dekoderin
e këtij tipi, pasi data përfundimtare e mbylljes së transmetimeve analoge në qarkun e Korçës është 15
nëntor 2017. Në kushte të tjera mbas datës 15.11.2017, nuk do të mund të shihen më transmetime
televizive.
KËRKESA SPECIFIKE/SPECIFIKIME TEKNIKE
1. Njoftimi televiziv duhet të ketë përmbajtjen si më poshtë:
“Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, njofton se data përfundimtare e mbylljes së
transmetimeve analoge në qarkun e Korçës është 15 nëntor 2017. Teleshikuesit që
ndjekin transmetime televizive përmes teknologjisë analoge, duhet të pajisen me dekoder digjital
tokësor të tipit DVB-T2- Universal ose të jenë të pajisur me aparat televizori që ka të inkorporuar
dekoderin e këtij tipi. Në kushte të tjera mbas datës 15.11.2017, nuk do të mund të shihen më
transmetime televizive në qarkun e Korçës. Për informacione të mëtejshme, na kontaktoni në
numrin 04 410 44 55 ose 04 410 44 56”
Periudha e transmetimit: 07:00 – 23:00
Numri minimal i njoftimeve televizive që kërkohet të transmetohen sipas strategjisë së kalimit nga
transmetimet analoge në ato numerike, për një periudhe 40 ditore për allotmentin e Korçës me fondin
2.374.225 lekë, është si më poshtë:
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Kategoritë sipas subjekteve
Televizionet Kombëtare
Televizionet Lokale
Totali

Nr. minimal i njoftimeve televizive që mbulohen me
fondin 2.374.225 Lekë me TVSH për secilën kategori,
për një periudhë 40 ditore
1.627
237
1.864

Kërkesa shtesë:
Dokumentacioni ligjor që duhet paraqitur si kriter kualifikues:
1. Një dokument që vërteton se (subjekti juaj):
a) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
b) fusha e veprimtarisë është objekt i kontratës
Kërkesat si më sipër, plotësohen me dorëzimin e Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, të lëshuara nga
Qendra Kombëtare e Biznesit.
2. Një dokument që vërteton se (subjekti juaj):
a) nuk është dënuar për shkelje penale,
b) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, që lidhet me aktivitetin e profesional.
Kërkesat si më sipër, plotësohen me vetëdeklarimin e subjektit, sipas Shtojcës Nr. 1 (bashkangjitur)
Deklaratë mbi Gjendjen Gjyqësore.
3. Një dokument që vërteton se (subjekti juaj):
a)
b)

ka plotësuar detyrimet fiskale,
ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore, të lëshuar nga Administrata Tatimore.

Këto kritere (pikat 1,3) duhet të vërtetohen përmes dokumenteve të lëshuar jo më parë se tre muaj nga
dita e hapjes së ofertës.

Kapaciteti ekonomik dhe financiar:
c) Kopje të certifikuara të bilanceve, të paraqitura dhe konfirmuara në Autoritetet përkatëse për 2
vitet e fundit 2015, 2016.
ose
Kopje të deklaratave të xhiros mesatare vjetore për 2 vitet e fundit 2015, 2016, e cila të jetë të
paktën sa 20 % e fondit limit.

Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 15, 1010, Tiranë |www.ama.gov.al
Tel. +355 4 2233370 |Email. info@ama.gov.al

d) Dëshmi për shërbime të së njëjtës natyrë të realizuara gjatë tre viteve të fundit të aktivitetit të
operatorit të vërtetuar me kontrata dhe vërtetime realizimi për këto kontrata dhe/ose fatura
tatimore.
Të gjithë dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Rastet e mosdorëzimit të një
dokumenti, ose të dokumenteve të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Kriteret e Vlerësimit për kohë transmetimi janë:
100 pikë - Shoqëria që ofron numrin më të madh të transmetimit të njoftimeve në shumën prej 2.374.225
lekë me TVSH për secilën kategori.
(mbi numrin minimal të paraqitur në tabelën “Transmetimi i njoftimit të digjitalizmit”).
Formulari i Ofertës: të jetë sipas Shtojcës 2.
Buxheti: Buxheti duhet të përfshijë të gjitha detyrimet fiskale që rrjedhin nga ky shërbim.
Kohëzgjatja e fushatës: nga data e lidhjes së kontratës deri në përmbushjen e shërbimit të kërkuar.
Ofertuesit kanë të drejtë të marrin pjesë në procesin e hapjes së ofertave. Operatorët Ekonomikë duhet të
dorëzojnë kërkesën origjinale dhe dokumentacionin përkatës, të futur në një zarf jotransparent, të vulosur
dhe firmosur me emrin dhe adresën e operatorit dhe të shënuar:
“FTESË PËR NEGOCIATË” DHE
“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË
OFERTËS. DHE JO PARA DATËS 10 TETOR 2017, ora 12.00”.
Dokumentacioni duhet të dorëzohet nga përfaqësuesit e shoqërive zyrtarisht pranë Autoritetit të Mediave
Audiovizive ose dorazi para komisionit në datën dhe orën e përcaktuar në adresën si më poshtë vijon:
Emri:

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE

Adresa:

Rr. “Papa Gjon Pali II”, nr. 15, Tiranë

Tel/Fax:

04 2226288

Adresa e Internetit:

www.ama.gov.al

Në emër të:

Kryetarit të AMA-s, z. Gentian Sala

E-mail

info@ama.gov.al

Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 15, 1010, Tiranë |www.ama.gov.al
Tel. +355 4 2233370 |Email. info@ama.gov.al

Data përfundimtare për paraqitjen e kërkesës dhe dokumentacionit është data 10.10.2017, ora 12.00,
pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
Këtë ftesë për negociatë mund ta gjeni dhe në faqen e internetit të Autoritetit të Mediave Audiovizive, në
adresën http://www.app.gov.al.

KRYETAR
GENTIAN SALA
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