
Dokumentat Standarde te Tenderit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

DOKUMENTAT STANDARDE TË PROCEDURËS SË HAPUR
SHËRBIME

INSTITUTIT I SHËNDETIT PUBLIK

“Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane”, Marrëveshje Kuadër me disa
operatorë ekonomikë - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 2 vjeçar, i ndarë
në 4 lote si më poshtë:

 LOTI 1: “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefekturat
Shkodër, Lezhë”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 16,689,581 lekë
(gjashtëmbëdhjetë milionë e gjashtëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e
tetëdhjetë e një) lekë pa TVSh; Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të
parashikuara për këtë lot është 53,801 (pesëdhjetë e tre mijë e tetëqind e një) lekë pa
TVSh.

 LOTI 2: “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefekturat
Tiranë, Durrës”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet, në vlerë 43,593,744
(dyzetë e tre milionë e pesëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dyzetë e katër)
Lekë pa TVSh; Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë
lot është 56,208 (pesëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e tetë) lekë pa TVSh.

 LOTI 3: “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura
Fier”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 20,733,120 (njëzet milionë e
shtatëqind e tridhjetë e tre mijë e njëqind e njëzetë) Lekë pa TVSh; Shumatorja e
çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 60,177 (gjashtëdhjetë
mijë e njëqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSh.

 LOTI 4: “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura
Vlorë”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 52,302,804 (pesëdhjetë e
dy milionë e treqind e dy mijë e tetëqind e katër) Lekë pa TVSh; Shumatorja e
çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 90,709 (nëntëdhjetë
mijë e shtatëqind e nëntë) lekë pa TVSh.

Fondi limit i planifikuar total për periudhën 2 vjeçare të MK: 133,319,249 (njëqind e
tridhjetë e tre milion e treqind e nëntëmbëdhjetë mijë e dyqind e dyzetë e nëntë) Lekë pa TVSh.
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I . NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri INSTITUTIT I SHËNDETIT PUBLIK

Adresa Rr.: “Aleksandër Moisiu” Nr. 80, Tiranë.

Tel/Fax Tel.: +355 4 237 4756;

E-mail ishp@shendetesia.gov.al

Faqja e Internetit www.ishp.gov.al

Të dhënat e personave përgjegjës:

Emri: Z. Darling Hoxha

Tel.: +355 69 414 1555

E-mail: darling.hoxha@ishp.gov.al

Emri: Znj. Adelina Mihaj

Tel.: +355 69 405 1112

E-mail: adelina.mihaj@ishp.gov.al

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qëndror Institucion i pavarur

 

Njësi e qeverisjes vendore Tjetër

 X

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një
Shteti tjetër

Po  Jo X

Seksioni 2 Objekti i kontratës

2.1Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-11174-02-28-2019

Lot.1 REF-11178-02-28-2019

Lot.2 REF-11181-02-28-2019

Lot.3 REF-11183-02-28-2019

Lot.4 REF-11185-02-28-2019

mailto:ishp@shendetesia.gov.al
http://www.ishp.gov.al
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2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime”

Konkurs Projektimi Shërbime Konsulence Shërbime të tjera

  X

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po X Jo 

2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik 

Me disa operatorë ekonomikë X

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po X Jo 

Në Marrëveshjen Kuadër me disa opertore ekonomike (1 operator ekonomik per secilin
lot), kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloj
Marrëveshje Kuadër.

1. Marrëveshja Kuadër :

- është e pamundur të përcaktohet objektivisht sasia/sasitë e objektit të

prokurimit ose elementëve të tij dhe/ose;

- është e pamundur të përcaktohet objektivisht data e saktë e dorëzimit të mallit,

punës, shërbimit ose pjesëve të tyre dhe/ose;

- është e pamundur të përcaktohet objektivisht vendi i saktë i lëvrimit të

shërbimit, ose pjesëve të tyre.

- Është e pamundur të përcaktohen saktë sasitë e sipërfaqeve që duhen trajtuar. Përcaktimi i

saktë i sipërfaqeve mund të bëhet në vendin dhe kohën kur është i nevojshëm trajtimi i tyre.

- Është e pamundur të përcaktohen saktë numri i trajtimeve, pasi kjo është në funksion të

kohës së fillimit të trajtimeve, të përhapjes dhe zhvillimit të mushkonjave si dhe në funksion

të kushteve të motit.

- Është e pamundur të përcaktohen saktë koha kur duhet të bëhet shërbimi, pasi edhe kjo

varet nga kushtet e motit (temperatura minimale e muajit më të ftohtë), sidomos për zonat e

reja, të cilat nuk kanë qenë eksperienca të viteve të mëparshme dhe teknika të reja në zona
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ekzistuese përgjate bregdetit jugor.

- Varësia e shërbimit nga koha, temperatura, reshjet dhe lloji i insekteve (mushkonjave) që

mund të identifikohen në vatër, të cilat mund të ndryshojnë nga eksperiencat e viteve të

mëparshme».

2. Të gjitha kushtet e përcaktuara

- Përcaktimi i saktë i zonave gjeografike ku është i nevojshëm shërbimi i

desinsektimit

- Përcaktimi i saktë i teknikave dhe mënyrave të ndërhyrjes.

- Përcaktimi i saktë i agjentëve biologjik që duhet të perdoren.

- Përcaktimi i formulimeve dhe përqëndrimeve të lëndës aktive dezinsektuese

që duhet të përdoren.

- Përcaktimi i kërkesave në lidhje me kalibrimin dhe kontrollin e pajisjeve.

- Përcaktimi i kërkesave në lidhje me monitorimin dhe kontrollin e kryerjes së

shërbimit.

3. Nje operator fitues për çdo lot

- Me qëllim sigurimin e një shërbimi të vazhdueshëm monitorues dhe

kontrollues në secilën zonë.

- Me qëllim percaktimin e qartë të përgjegjësisë.

- Për arsye të kushteve dhe kërkesave specifike sipas zonave.

- Për arsye të kohës së pamjaftueshme nga identifikimi dhe kërkesa për

ndërhyrje, për kryerjen e minikonkursit dhe marrjen e masave nga operatori

fitues.

4. Afati 2 vjet

- Me qëllim sigurimin e vijueshmërisë së shërbimit.

- Me qëllim sigurimin dhe garantimin e investimeve të kërkuara prej OE për

sistemet e monitorimit dhe kontrollit.

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër: 4
(një operator për çdo lot) (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve
ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

2.6 Kushtet që do zbatohen në
rastin e rihapjes së
konkurimit dhe/ose
përdorimi i mundshëm i
blerjes elektronike

- Institutit iShëndetit Publik dhe Drejtoritë
Rajonale të Shëndetit Publik të prefekturave të
përcaktuara sipas loteve, do të menaxhojnë
dhënien e kontratave sipas MK.

- Në rastin e lindjes së nevojës konkrete për të
lidhur një kontratë brenda MK, monitoruesit e
AShR/DRSh/DShP-ve përkatese percaktojne
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kerkesat sipas siperfaqeve dhe teknikave.
- AShR/DRSh/DShP-të përkatëse përcaktojnë

kërkesën (zona ku duhet ndërhyre, sipërfaqja,
teknika dhe afati) dhe e dergojnë kërkesen në
ISHP.

- AK (ISHP) i kërkon operatorit ekonomik, fitues
të lotit përkatës, me te cilin është lidhur MK, të
japë ofertën e tij sipas përcaktimeve në kërkesën
e AK, duke u bazuar në çmimin për njësi të
ofertes me të cilën është shpallur fitues dhe ështe
lidhur MK.

- Kontrolli irealizimit te kontratës, monitorimi
pas trajtimit, do të bëhet nga specialistet e
AShR/DRSh/DShP-ve përkatëse në bashkëpunim
me Specialistët e autorizuar nga AK, të cilët
firmosin realizimin e kontratës.

- AK likuidon faturat e kontratave të realizuara.

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore, të cilat do të lidhin marrëveshjen
kuadër: INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK.

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës: Fondi limit i planifikuar total për periudhën 2
vjeçare të MK: 133,319,249 (njëqind e tridhjetë e tre milion e treqind e nëntëmbëdhjetë
mijë e dyqind e dyzetë e nëntë) Lekë pa TVSh.

 LOTI 1: “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefekturat
Shkodër, Lezhë”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 16,689,581 lekë
(gjashtëmbëdhjetë milionë e gjashtëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e
tetëdhjetë e një) lekë pa TVSh; Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të
parashikuara për këtë lot është 53,801 (pesëdhjetë e tre mijë e tetëqind e një) lekë pa
TVSh.

 LOTI 2: “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefekturat
Tiranë, Durrës”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet, në vlerë 43,593,744
(dyzetë e tre milionë e pesëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dyzetë e katër)
Lekë pa TVSh; Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë
lot është 56,208 (pesëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e tetë) lekë pa TVSh.

 LOTI 3: “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura
Fier”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 20,733,120 (njëzet milionë e
shtatëqind e tridhjetë e tre mijë e njëqind e njëzetë) Lekë pa TVSh; Shumatorja e
çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 60,177 (gjashtëdhjetë
mijë e njëqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSh.

 LOTI 4: “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura
Vlorë”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 52,302,804 (pesëdhjetë e
dy milionë e treqind e dy mijë e tetëqind e katër) Lekë pa TVSh; Shumatorja e
çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 90,709 (nëntëdhjetë
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mijë e shtatëqind e nëntë) lekë pa TVSh.

Fondi limit i planifikuar total për periudhën 2 vjeçare të MK: 133,319,249 (njëqind e
tridhjetë e tre milion e treqind e nëntëmbëdhjetë mijë e dyqind e dyzetë e nëntë) Lekë pa TVSh.

2. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, shumatorja e çmimeve për
njësi për të 4 lotet është 260,895 (dyqind e gjashtëdhjetë mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e
pesë) lekë pa TVSh.

3. Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit

4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe
urbane”, Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë - ku të gjitha kushtet
janë të përcaktuara - me afat 2 vjecar, i ndarë në 4 lote si më poshtë:

 LOTI 1: “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefekturat
Shkodër, Lezhë”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 16,689,581 lekë
(gjashtëmbëdhjetë milionë e gjashtëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e tetëdhjetë
e një) lekë pa TVSh; Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë
lot është 53,801 (pesëdhjetë e tre mijë e tetëqind e një) lekë pa TVSh.

 LOTI 2: “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefekturat
Tiranë, Durrës”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet, në vlerë 43,593,744 (dyzetë
e tre milionë e pesëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dyzetë e katër) Lekë pa
TVSh; Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është
56,208 (pesëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e tetë) lekë pa TVSh.

 LOTI 3: “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Fier”,
me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 20,733,120 (njëzet milionë e
shtatëqind e tridhjetë e tre mijë e njëqind e njëzetë) Lekë pa TVSh; Shumatorja e
çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 60,177 (gjashtëdhjetë mijë
e njëqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSh.

 LOTI 4: “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura
Vlorë”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 52,302,804 (pesëdhjetë e dy
milionë e treqind e dy mijë e tetëqind e katër) Lekë pa TVSh; Shumatorja e çmimeve
njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 90,709 (nëntëdhjetë mijë e
shtatëqind e nëntë) lekë pa TVSh.

2. 9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  

Kohëzgjatja në muaj ose ditë 
ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.9.1 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj: 2 vjet/24 muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër (jo më shumë se
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(4) vjet)

Ose duke filluar nga ��/��/��(dd/mm/vvvv)
Përfunduar më ��/��/��(dd/mm/vvvv)

Duke filluar menjëherë pas lidhjes së Marrëveshjes Kuadër me afat 2 vjet/24 (njezetë e katër)
muaj.

2.10 Vendi i kryerjes së shërbimeve, objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër:

Vendi dhe dorëzimi i shërbimeve

Shërbimi do të kryhet në vendet si më poshtë:
Loti. 1 Prefektura Shkodër-Lezhë:

 Shkodër (zonë urbane)

 Velipojë

 Lezhë (zonë urbane)

 Shëngjin

Loti. 2 Prefektura Tiranë - Durrës

 Tiranë (zonë urbane)

 Plazhi Golem-Qerret

 Plazhi Spille

 Shën Pjetër

 Gjiri i Lalzit

 Durrës (zonë urbane) dhe Plazhi Plepa

Loti. 3: Prefektura Fier

 Divjakë dhe plazh

 Fier (zonë urbane)

 Darezezë, Plazhi i Semanit

Loti. 4 Prefektura Vlorë

 Vlorë (zone urbane-plazh-Nartë-Zvërnec)

 Rradhimë

 Orikum

 Dhërmi-Drimadh

 Jalë

 Himarë-Livadh

 Qeparo

 Borsh

 Bunec

 Çukë

 Ksamil

 Sarandë (zonë urbane)
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 Parku Kombëtar i Butrintit dhe zonat përreth (Vrinë).
2.11 Ndarja në Lote:  

Po X Jo 

Nëse po,

2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i loteve):

 LOTI 1: “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefekturat Shkodër,
Lezhë”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 16,689,581 lekë
(gjashtëmbëdhjetë milionë e gjashtëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e
një) lekë pa TVSh; Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot
është 53,801 (pesëdhjetë e tre mijë e tetëqind e një) lekë pa TVSh.

 LOTI 2: “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefekturat Tiranë,
Durrës”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet, në vlerë 43,593,744 (dyzetë e tre
milionë e pesëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dyzetë e katër) Lekë pa TVSh;
Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 56,208
(pesëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e tetë) lekë pa TVSh.

 LOTI 3: “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Fier”, me
fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 20,733,120 (njëzet milionë e shtatëqind e
tridhjetë e tre mijë e njëqind e njëzetë) Lekë pa TVSh; Shumatorja e çmimeve njësi të
shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 60,177 (gjashtëdhjetë mijë e njëqind e
shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSh.

 LOTI 4: “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Vlorë”,
me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 52,302,804 (pesëdhjetë e dy milionë e
treqind e dy mijë e tetëqind e katër) Lekë pa TVSh; Shumatorja e çmimeve njësi të
shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 90,709 (nëntëdhjetë mijë e shtatëqind e nëntë)
lekë pa TVSh.

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një
ofertë e veçantë.

2.13 Opsionet:  

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka): 

Ose: nga në 

2.14 Do të pranohen variantet:  

Po  Jo X

2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:  

Po X Jo 
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Nëse do të lejohet nënkontraktimi, të specifikohet përqindja e lejuar për nënkontraktim: Sipas
percaktimeve ne Rregullat e Prokurimit Publik.

Autoriteti kontraktor do t’i bëjë pagesa të drejpërdrejtë nënkontraktorit:

Po Jo X

Shënime të tjera

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe
Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e
Shoqerisë së Informacionit:

Po  Jo 

2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe
Komunikimit (TIK), në rastin kur standardet janë të pa-aplikueshme, është marrë
miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po  Jo 

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit sipas Shtojcës 8

3.2 Sigurimi i Ofertës1: ( i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të
lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor) Operatori Ekonomik
paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 3. Vlera e kërkuar e
sigurimit të ofertës është _________ Lekë (shuma e shprehur në fjalë). Nuk është i
aplikueshëm.

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga
Lotet është si më poshtë: Nuk është i aplikueshëm.
Loti 1 ______ Lekë
Loti 2 ______ Lekë
Seksioni 4 Procedura
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4.1 Lloji i procedurës: E hapur

Procedurë prokurimi e rishpallur
Po  Jo X

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të
anulluar
Numri i referencës së procedurës/lotit:

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimi të anulluar:
c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anulluar

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

A) çmimi më i ulët/për secilin lot
Çmimi më i ulët/për secilin lot

AK do të vlerësojë bazuar në shumatoren e çmimeve njesi për secilin lot, sipas
Rekomandimit nr. 10419, datë 26.11.2018 të APP “Mbi përdorimin e marrëveshjes
kuadër”.

Ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme 

lidhur me rëndësinë: Çmimi pikë 

etj. pikë

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 25.03.2019 (dd/mm/vvvv) Ora: 13:00
Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të
dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  

Data: 25.03.2019 (dd/mm/vvvv) Ora: 13:00
Vendi: www.app.gov.al

Informacioni mbi ofertate paraqitura me mjete elektronike duhet t’i komunikohet të
gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 150 (e shprehur në ditë)

http://www.app.gov.al
http://www.app.gov.al
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4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  

Shqip X Anglisht 

Tjetër _______________

Seksioni 5 Informacione plotësuese

5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me
mjete elektronike):

Po  Jo 

Nëse Po

Monedha _________ Çmimi _______

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë.
Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi 01.03.2019

Njoftimi i kontrates për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në
Buletinin e Njoftimeve Publike
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1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri: INSTITUTIT I SHËNDETIT PUBLIK

Adresa: Rr.: “Aleksandër Moisiu” Nr. 80, Tiranë.

Tel/Fax: Tel.: +355 4 237 4756;

E-mail: ishp@shendetesia.gov.al

Faqja e Internetit: www.ishp.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e Hapur

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër

Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe
urbane”, Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë - ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara - me afat 2 vjecar, i ndarë në 4 lote si më poshtë:

 LOTI 1: “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefekturat Shkodër,
Lezhë”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 16,689,581 lekë
(gjashtëmbëdhjetë milionë e gjashtëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e
një) lekë pa TVSh; Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot
është 53,801 (pesëdhjetë e tre mijë e tetëqind e një) lekë pa TVSh.

 LOTI 2: “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefekturat Tiranë,
Durrës”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet, në vlerë 43,593,744 (dyzetë e tre
milionë e pesëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dyzetë e katër) Lekë pa TVSh;
Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 56,208
(pesëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e tetë) lekë pa TVSh.

 LOTI 3: “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Fier”, me
fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 20,733,120 (njëzet milionë e shtatëqind e
tridhjetë e tre mijë e njëqind e njëzetë) Lekë pa TVSh; Shumatorja e çmimeve njësi të
shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 60,177 (gjashtëdhjetë mijë e njëqind e
shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSh.

 LOTI 4: “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Vlorë”,
me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 52,302,804 (pesëdhjetë e dy milionë e
treqind e dy mijë e tetëqind e katër) Lekë pa TVSh; Shumatorja e çmimeve njësi të
shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 90,709 (nëntëdhjetë mijë e shtatëqind e nëntë)
lekë pa TVSh.

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-11174-02-28-2019

Lot.1 REF-11178-02-28-2019

Lot.2 REF-11181-02-28-2019

Lot.3 REF-11183-02-28-2019

Lot.4 REF-11185-02-28-2019

mailto:ishp@shendetesia.gov.al
http://www.ishp.gov.al
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5. Fondi limit: Fondi limit i planifikuar total për periudhën 2 vjeçare të MK: 133,319,249
(njëqind e tridhjetë e tre milion e treqind e nëntëmbëdhjetë mijë e dyqind e dyzetë e nëntë)
Lekë pa TVSh.

 LOTI 1: “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefekturat
Shkodër, Lezhë”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 16,689,581 lekë
(gjashtëmbëdhjetë milionë e gjashtëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e tetëdhjetë
e një) lekë pa TVSh; Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë
lot është 53,801 (pesëdhjetë e tre mijë e tetëqind e një) lekë pa TVSh.

 LOTI 2: “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefekturat
Tiranë, Durrës”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet, në vlerë 43,593,744 (dyzetë
e tre milionë e pesëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dyzetë e katër) Lekë pa
TVSh; Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është
56,208 (pesëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e tetë) lekë pa TVSh.

 LOTI 3: “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Fier”,
me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 20,733,120 (njëzet milionë e
shtatëqind e tridhjetë e tre mijë e njëqind e njëzetë) Lekë pa TVSh; Shumatorja e
çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 60,177 (gjashtëdhjetë mijë
e njëqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSh.

 LOTI 4: “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura
Vlorë”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 52,302,804 (pesëdhjetë e dy
milionë e treqind e dy mijë e tetëqind e katër) Lekë pa TVSh; Shumatorja e çmimeve
njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 90,709 (nëntëdhjetë mijë e
shtatëqind e nëntë) lekë pa TVSh.

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 24 muaj nga fillimi i MK.

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 23 (njëzetë e tre

ditë) nga momenti i publikimit në Sistemin e Prokurimit Elektronik (deri më datë

25.03.2019)

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 23 (njëzetë e tre ditë)

nga momenti i publikimit në Sistemin e Prokurimit Elektronik (deri më datë

25.03.2019).

II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Seksioni 1. Hartimi i ofertës
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1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të
refuzohen si të papranueshme.

1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së
tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.

1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes duhet të
shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së
bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së
pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen nga Personi
(-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga
Personat e Autorizuar.

1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomikë, oferta duhet të
shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të
përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit.

1.5 Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:

a) Formulari i Ofertës Ekonomike, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT.

b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (skica, katalogje, kampione etj)
___________ ,
___________ ,
___________ .

c) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 7

ç) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)

Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

1.6 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.

1.7 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë
duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur,
të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për
kryerjen e __________shërbimeve; Nr e Njoftimit _______________
“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN
KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA ___________
(dd/mm/vv) orës ______”.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomikë duhet
të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së,
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www.app.gov.al.

1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të
modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të
kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu
edhe tërheqjet duhet t’i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së
fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të
shënohet përkatësisht: “MODIFIKIM OFERTE” ose “TËRHEQJE OFERTE”.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund te
modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për
dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin
kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së,
www.app.gov.al.

Seksioni 2 Përllogaritja e ofertës ekonomike

2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur
me këto DT, duke përcaktuar shërbimet që do të ekzekutohen dhe çmimin e tyre.

2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe
tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të
huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të
Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës
dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës Ekonomike, çmimet totale të ofertës
të të gjitha Shërbimeve, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të
dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.

2.4. Në rastin e nje marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për
kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i
ndryshimit pas një mini-konkurrimi midis operatorëve ekonomikë, palë në marreveshjen
kuadër.

2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të
afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do
të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.

2.6 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

a) garanci bankare
b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e
sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me ofertën para hapjes së ofertave,
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përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së
vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare,
Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga
nënshkrimi i kontratës.

2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo
rast, të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëmrinë e ofertave,
autoriteti kontraktor mund t’i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e
vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojë këtë kërkesë me
shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë.
Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin
Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të
tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë
nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose
nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur
kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

Seksioni 3. Vlerësimi i ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t’i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të
ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të
shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk
do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....

Ku:
Po - jane pikët totale të ofertës së vlerësuar
Pk1/Pk2/Pk3/... - jane pikët për çdo kriter të vlerësuar
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Pikët për çdo kriter përllogariten sipas formulës:

Pk1= Vmink1 x Pmaxk1/Ok1

Pk1 _____ Pikët e kriterit që vlerësohet
Vmin k1 Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet
Pmaxk1 Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
Ok1 Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim
Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e
bën procedurën të pavlefshme.

Në rastin e prokurimit të marrëveshjes kuadër, kur objekt i kësaj marrëveshje janë biletat e
transportit ajror ndërkombëtar, në vend të çmimit do të përdoret marzhi i fitimit i shprehur në
përqindje.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre
aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e
njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo
korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi
t’a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë
korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të
ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më
poshtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë,
atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur
shuma në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga
shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojë çmimi njësi, dhe
rrjedhimisht duhet të korrigjohet shuma në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që
korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojë
nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të
detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të
refuzohet Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha
korrigjimeve janë më shumë se ± 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.

3.3 Ofertat anomalisht të ulëta
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3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me shërbimet e ofruara,
atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar.
Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë
ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII
të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-
së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit
limit të përllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-
së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind
e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të
ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për
kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore
sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit
56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre
ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:
O – Oferta
MO – Mesatarja e Ofertave të vlefshme
n – Numri i Ofertave të vlefshme
ZM – Zbritja e Mundshme

MO = O1 + O2 + O3 + … On / n

ZM = 85 % Mo

Vlera e Ofertës që vlerësohet <ZM........... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e
Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do
të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët
më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.3.3 Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.
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Seksioni 4. Nënshkrimi i kontratës
4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit,
siç parashikohet në Shtojcën 14. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e
Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për
ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të
Kontratës, sipas Shtojcës 20 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para
nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
i. garanci bankare,
ii. garanci sigurimi,

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të
kontratave sektoriale.

4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në
APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në
dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.
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III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike
Shtojca 2: Formulari i Ftesës për Ofertë (në rastin e Marrëveshjes Kuadër)
Shtojca 3: Formulari i Sigurimit të Ofertës
Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial
Shtojca 5: Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike dhe të Termave të Referencës

nga operatori ekonomik
Shtojca 6: Deklaratë për konfliktin e interesit
Shtojca 7: Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve te pergjithshme
Shtojca 8: Kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit
Shtojca 9: Specifikimet teknike
Shtojca 10: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër
Shtojca 11: Sherbimet dhe Grafiku i ekzekutimit
Shtojca 12: Termat e Referencës
Shtojca 13. Formulari për Njoftimin e Skualifikimit
Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit
Shtojca 15: Formulari i Njoftimit te operatorëve ekonomikë të suksesshëm në Marrëveshjen

Kuadër
Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës
Shtojca 17: Kushtet e Veçanta të Kontratës
Shtojca 18: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar
Shtojca 19: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar për publikim në Buletinin e

Njoftimeve Publike
Shtojca 20: Formulari i Sigurimit të Kontratës
Shtojca 21: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor
Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara
Shtojca 23: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara
Shtojca 24: Formulari i Njoftimit të Anullimit
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Shtojca 1/1
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit_____________________

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në
faqen e APP-së.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;

2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

Lot. 1 “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefekturat Shkodër,
Lezhë”.

Nr. Zonat
2019-
2020

Teknikat /
Mënyra e
ndërhyrjes

Lendet
aktive
dhe

formuli
mi qe
do te
perdore
t per
trajtim

Përqënd
rimi i
lendës
aktive

Siperfaqja e
parashikuar

Cmimi/Nj
esi pa
TVSH

LOT I Prefektur: Shkodër, Lezhe     Sasia Njesia

1.1
Shkode
r (zone
urbane)

Cold fogging Bti WG 1 kg/ha 1 ha
Atomizator shpine
me motorr per
granula

Bti G 10 kg/ha 1 ha

Pompë me presion
të lartë

Bti WG 1 kg/ha 1 ha

Dozator per leng
per bodrume dhe

Monom
olekular

1ml/m2 1 m2
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puseta film

Totali çmime njësi

TVSH (20%)

Totali me TVSH

Nënshkrimi i ofertuesit ______________

Vula ______________

Shënim:
Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____(e kërkuar në dokumentat e tenderit).

Çmimi i ofertës bazohet në shumatoren e çmimeve njësi.
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Shtojca 1/2
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit_____________________

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në
faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;

2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

Lot. 2 “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefekturat Tiranë,
Durrës”.

Nr. Zonat
2019-
2020

Teknikat /
Menyra e
ndërhyrjes

Lendet
aktive
dhe

formul
imi qe
do te
perdor
et per
trajtim

Përqënd
rimi i
lendës
aktive

Siperfaqja e
parashikuar

Cmimi/Njesi
pa TVSH

LOT II Prefektura Tirane,
Durres

    Sasia Njesia

2.2

Plazhi
Golem

-
Qerret

Cold fogging Bti
WG

1 kg/ha 1 ha

Pompë me presion
të lartë

Bti
WG

1 kg/ha 1 ha

Atomizator shpine
me motorr per

Bti G 10 kg/ha 1 ha
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granula

Dozator per leng
per bodrume dhe
puseta

Mono
moleku
lar film

1ml/m2 1 m2

Totali çmime njësi

TVSH (20%)

Totali me TVSH

Nënshkrimi i ofertuesit ______________

Vula ______________

Shënim:
Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____(e kërkuar në dokumentat e tenderit).

Çmimi i ofertës bazohet në shumatoren e çmimeve njësi.
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Shtojca 1/3
[Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit_____________________

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në
faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;

2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

Lot. 3 “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Fier.

Nr. Zonat
2019-2020

Teknikat /
Menyra e
ndërhyrjes

Lendet
aktive
dhe

formuli
mi qe
do te
perdore
t per
trajtim

Përqë
ndrim
i i

lendës
aktive

Siperfaqja e
parashikuar

Cmimi/Nje
si pa TVSH

Loti III Prefektura Fier     Sasia Njesia

3.3
Darezeze,
Plazhi i
Semanit

Cold fogging Bti WG 1
kg/ha

1 ha

Pompë me
presion të lartë

Bti WG 1
kg/ha

1 ha

Atomizator
shpine me
motorr per

Bti G 10
kg/ha

1 ha
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granula

Dozator per
leng per
bodrume dhe
puseta

Monom
olekular
film

1ml/m
2

1 m2

Totali çmime njësi

TVSH (20%)

Totali me TVSH

Nënshkrimi i ofertuesit ______________

Vula ______________

Shënim:
Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____(e kërkuar në dokumentat e tenderit).

Çmimi i ofertës bazohet në shumatoren e çmimeve njësi.
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Shtojca 1/4
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit_____________________

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në
faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;

2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

Lot. 4 “ Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Vlorë”.

Nr. Zonat
2019-
2020

Teknikat /
Menyra e
ndërhyrjes

Lendet
aktive
dhe

formulim
i qe do te
perdoret

per
trajtim

Përqën
drimi i
lendës
aktive

Siperfaqja e
parashikuar

Cmimi/Njesi
pa TVSH

Loti IV Prefektura Vlorë     Sasia Njesia

4.1

Vlore
(zone
urbane
-plazh-
Narte-
Zverrn

Cold fogging Bti WG 1 kg/ha 1 ha
Dozator per leng
per bodrume dhe
puseta

Monomol
ekular
film

1ml/m2 1 m2

Atomizator
shpine me motorr

Bti G 10
kg/ha

1 ha
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ec) per granula

Pompë me
presion të lartë

Bti WG 1 kg/ha 1 ha

Pompë shpine me
presion

Bti WG 1 kg/ha 1 ha

Atomizator
shpine me motorr
per leng

Bti WG 1 kg/ha 1 ha

Totali çmime njësi

TVSH (20%)

Totali me TVSH

Nënshkrimi i ofertuesit ______________

Vula ______________

Shënim:
Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____(e kërkuar në dokumentat e tenderit).

Çmimi i ofertës bazohet në shumatoren e çmimeve njësi.
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Shtojca 2
[Shtojcë për t’u plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së

procesit të mini-konkursit]

FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)
fton për të paraqitur oferta në procedurën për kryerjen e shërbimeve të mëposhtme:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasise siç përkufizohet në Dokumentat e
Tenderit (DT).

Vendi i kryerjes së shërbimit
(jepni një përshkrim të shkurtër)

Kohëzgjatja e shërbimit ______________________

Oferta duhet të paraqitet
………………………………………………………………………………………………………
[Jep adresën e saktë]
Përpara
……………………………………………………………………………………………………
[Përcaktoni datën dhe orën përfundimtare]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim __ Elektronik ( email, fax etj.) _____
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Shtojca 3

[Letër me logon e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[ Shtojcë për t’u paraqitur nga operatori ekonomik, kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data _______]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në
faqen e APP-se

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e
bankës / kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe
shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar,
brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar
shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e
mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e
ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e
tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës se prokurimit kur autoriteti kontraktor e
kerkon një gjë të tillë;

- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk
ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontrates së përcaktuar në
dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për
tender].
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[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 4

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti]

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e
informacionit që
duhet të mbetet
konfidencial

Numri i faqes dhe
pikat e DT që
dëshironi të mbeten
konfidenciale

Arsyet pse ky
informacion duhet
të mbetet
konfidencial

Afati kohor që ky
informacion të
mbetet konfidencial

KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjstruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i
këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti
Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me

shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të

etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti

synohet të mbrohet interesi publik.
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Shtojca 5

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të
zhvillohet në datë _________________ nga Autoriteti Kontraktor________________ me objekt
____________ me fond limit __________.

Unë i nënshkruari _______________,me cilësinë e ________ të personit juridik
_______________deklaroj se:

Përmbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e
vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të
dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës ________________

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

V ula
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Shtojca 6

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË
Mbi konfliktin e interesave

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të
zhvillohet në datë _________________ nga Autoriteti Kontraktor________________ me objekt
____________ me fond limit __________.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të
një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të
ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe
përgjegjësive të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar
në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohet në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të
drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose
zvministrat,Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë,
Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët
në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i
Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i
Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe
Konfliktit të Interesave,Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës
së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës,
telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë;
mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në
çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët
e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e
shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në
nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtj ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për
shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në
lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon
zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.
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Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit
të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të
qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë
pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e
qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një
institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me
përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në
kuptim të këtij ligji janë bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit
e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.

Unë i nënshkruari _____________________, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik
_______________deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005
“Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si
dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe
Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në Kreun III, Seksioni II te Ligjit Nr.
9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të
drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës ________________

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
____________________________

Vula
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Shtojca 7

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesemarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në
datë_______________ nga Autoriteti Kontraktor ___________ me objekt
___________________me fond limit __________.

Unë i nënshkruari __________________me cilesinë ___________të operatorit ekonomik
___________________ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

 Operatori ekonomik ______________________ është i regjistruar në Qendrën
Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur
ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si
person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar për asnjë nga veprat
penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.

 Personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit,
aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese
brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:

_____________________
_____________________
_____________________etj.

nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga
veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP1.

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së
formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është në proces falimentimi (statusi
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aktiv).

 Operatori ekonomik ____________________ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e
tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi
vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Data e dorëzimit të deklaratës _____________

Nënshkrimi i ofertuesit ______________

Vula _____________
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Shtojca 8
[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin
e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se
është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo
Fitimprurëse”.
b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
d) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me
veprimtarinë profesionale.
e) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve
shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër
nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj
duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë
vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në
ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 7.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi
vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet te dorezohen:

a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar
zyrtarisht;

b. Prokura e posaçme.

LOTI I: “SHËRBIM DEZINSEKTIMI NË ZONAT BREGDETARE DHE URBANE,
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PREFEKTURAT SHKODËR, LEZHË”

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Sigurimi i ofertës, (nëse është i zbatueshëm) sipas Shtojcës 3; (nuk është i aplikueshëm)

b. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
c. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
ç. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

Liçensë nga QKL-ja për kategorinë II.8.B “Shërbime të tjera shëndetësore dhe/ose higjieno-
sanitare”, me emërtimin përshkrues të veprimtarisë “Shërbime ndërhyrëse higjieno-shëndetësore
si dezinfektim, deratizim, dezinsektim”.

3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Xhiroja mesatare vjetore gjatë 3 (tre) viteve të fundit duhet të ketë një vlerë jo më e vogël se
40% të fondit limit të Lotit/Loteve që do të ofertojë. Për këtë operatori ekonomik duhet të
paraqesë vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron e realizuar gjatë tre viteve të fundit.

Kapaciteti teknik:  

1. Kontrata për shërbime të ngjashme në një vlerë 40% të fondit limit të lotit/loteve për të
cilin/at oferton, të realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit. Kur
kontrata është realizuar me entet publike, subjekti ofertues duhet ta shoqerojë atë me
vërtetime të lëshuara nga një ent publik, ose fatura tatimore të shitjes ku shënohen datat,
shumat dhe zërat e shërbimeve te realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar
me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat,
shumat dhe zerat e shërbimeve te realizuara.

2. OE duhet të disponojë makineritë dhe paisjet e mëposhtme:
a. Aparat mjegullues për mjegull të ftohtë dhe Pompë me presion të lartë të montuar në një

kamionçinë për lotet si më poshtë:
Të paktën 1 (një) Aparat mjegullues me pompë më presion, të montuar në një kamionçinë
për Lotin 1.

Për këto pajisje OE ofertues duhet të paraqesë dokumentat si më poshtë:

i. Në rastin e pronësisë, OE duhet të paraqesë lejen e qarkullimit të kamionçinës, (në të
cilën është montuar aparati mjegullues dhe pompa me presion të lartë) kolaudimin dhe
TPL-në, përgjatë kohës së ekzekutimit të shërbimit, si dhe të paraqiten gjithashtu
certifikata e pronësisë, fotot e makinës me aparatet e montuara, ku të jetë e dukshme
lloji i aparateve, targa e kamionçinës dhe numri i identifikimit të motorrit të sistemit.
Pesha mbajtëse e kamionçinës të jetë jo më pak se 1 (një) ton, logo e dukshme e
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kompanisë, fenolina/ngjyra portokalli.
ii. Në rastin kur mjetet janë në përdorim, OE duhet të paraqesë kontratën e qirasë me

kohëzgjatje përgjatë periudhës së ekzekutimit të shërbimit, të shoqëruar me lejen e
qarkullimit të kamionçinës, ku të jetë montuar aparati mjegullues dhe pompa me presion
të lartë, si edhe faturën e blerjes/deklaratën doganore të aparatit mjegullues dhe pompës
me presion të lartë, si dhe një deklaratë se do të përdorë ekzaktësisht të njëjtën lloj
kamionçine, aparat mjegullues dhe pompë (me të cilën ka ofertuar), përgjatë gjithë
periudhës së ekzekutimit të shërbimit. Të paraqiten gjithashtu edhe fotot e makinës me
aparatet e montuara, ku të jetë e dukshme lloji i aparateve, targa e kamionçinës dhe
numri i identifikimit të motorrit të sistemit.

b. Të paktën 1 (një) Atomizator shpine me motorr për granula për Lotin 1.

Për këtë, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë faturën e blerjes së pajisjes atomizatorit

të pajisur edhe me numrin ose kodin e pajisjes. Në rastin kur pajisja (atomizator) është në
përdorim, OE duhet të paraqesë kontratën e qirasë.

c. Të paktën 3 (tre) Dozatorë MMF për Lotin 1.

3. Në lidhje me lëndët dezinsektuese që do të përdoret në trajtim sipas formulimeve të
përcaktuara ne specifikimet teknike, OE duhet të paraqesë etiketat dhe Dokumentacionin me
të Dhënat e Sigurisë (MSDS) për të gjitha produktet e përcaktuar sipas loteve.

Formulimet dhe përqëndrimet e lëndës aktive dezinsektuese që duhet të përdoren:

a. Agjenti biologjik Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) mikrogranula të tretshme në ujë
(WG) me fuqi 3000 I.T.U./mg (Njësi Toksike Ndërkombëtare).

b. Agjenti biologjik Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) granular (G) me fuqi 200 I.T.U
për mg.

c. Film monomolekular është një produkt me bazë silikoni, që vepron si barrierë fizike për
kontrollin e larvave të mushkonjave, i cili aplikohet në përqendrimin 1ml/m2.

4. OE duhet të paraqesë certifikatën e rregjistrimit të produkteve biocide Bti WG dhe Bti G, në
një prej vendeve të Bashkimit Europian ose në Angli, Zvicër, Kanada, Australi, dhe SHBA të
regjistruar në ECHA (Agjensia Evropiane e Kimikateve, organi më i madh për kimikatet në
Evropë).

5. OE duhet te vetëdeklarojë se do të sigurojë shërbimin WEB GIS me editim nga interneti për
ndërtimin e hartave dixhitale sipas përcaktimeve në specifikimet teknike. Në shërbimin WEB
GIS, AK dhe AShR/DRSh/DShP duhet të kenë akses të plotë për përgatitjen e hartave
dixhitale për ndjekjen e ecurisë së procesit të dezinsektimit.

6. Kërkesat për stafin teknik:

a. OE duhet të ketë specialistë të trajnuar/certifikuar që do të kryejnë kalibrimin e paisjeve
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sipas kërkesave të teknikave dhe produkteve që do të përdoren. Për këtë OE duhet të
paraqesë deklaratën për personin/at përgjegjës që do të kryejë/në kalibrimin e paisjeve, të
shoqëruar me dëshmi dhe/ose certifikata që vërtetojnë aftësitë teknike të tyre për
kalibrimin e pajisjeve për aplikimin e produkteve të përcaktuara, duke ruajtur edhe
mjedisin.

b. OE duhet të marrë përsipër të sigurojë veshjet e përshtatshme për punëtorët që do të
punojnë në terren.

c. OE është përgjegjës për sigurinë e punonjësve të tij që do të kryejnë trajtimin në terren.
d. OE duhet të sigurojë mbrojtjen e mjedisit dhe të komunitetit. Në rast të dëmtimeve në

mjedis dhe në komunitet, OE do të mbajë përgjegjësi sipas legjislacionit në fuqi. AK nuk
mban asnjë lloj përgjegjësi për dëmin shkaktuar nga/për OE ose të tretëve.

e. OE duhet të ketë:
- 1 (një) Drejtues teknik, 1 (një) Teknik Aplikimi dhe 2 (dy) ose me shumë aplikues,

për Lotin 1.
Punonjësit e mësipërm duhet të jenë të licencuar/certifikuar. Për secilin punonjës
kompania duhet të paraqesë licencën/certifikatë, kontratën e punës, CV e Drejtuesit
Teknik dhe Teknikut të Aplikimit, si dhe listpagesën e-sig. Nëse, OE do të ofertojë për
më shumë se një lot, vetëm Drejtuesi Teknik do të jetë 1 (një).

Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të deklaruara.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-
dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte
për skualifikim.

LOTI II: “SHËRBIM DEZINSEKTIMI NË ZONAT BREGDETARE DHE URBANE,
PREFEKTURAT TIRANË, DURRËS”

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Sigurimi i ofertës, (nëse është i zbatueshëm) sipas Shtojcës 3; (nuk është i aplikueshëm)

b. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
c. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
ç. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

Liçensë nga QKL-ja për kategorinë II.8.B “Shërbime të tjera shëndetësore dhe/ose higjieno-
sanitare”, me emërtimin përshkrues të veprimtarisë “Shërbime ndërhyrëse higjieno-shëndetësore
si dezinfektim, deratizim, dezinsektim”.

3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Xhiroja mesatare vjetore gjatë 3 (tre) viteve të fundit duhet të ketë një vlerë jo më e vogël se
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40% të fondit limit të Lotit/Loteve që do të ofertojë. Për këtë operatori ekonomik duhet të
paraqesë vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron e realizuar gjatë tre viteve të fundit.

Kapaciteti teknik:  

1. Kontrata për shërbime të ngjashme në një vlerë 40% të fondit limit të lotit/loteve për të
cilin/at oferton, të realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit. Kur
kontrata është realizuar me entet publike, subjekti ofertues duhet ta shoqerojë atë me
vërtetime të lëshuara nga një ent publik, ose fatura tatimore të shitjes ku shënohen datat,
shumat dhe zërat e shërbimeve te realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar
me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat,
shumat dhe zerat e shërbimeve te realizuara.

2. OE duhet të disponojë makineritë dhe paisjet e mëposhtme:
a. Aparat mjegullues për mjegull të ftohtë dhe Pompë me presion të lartë të montuar në

një kamionçinë për lotet si më poshtë:
Të paktën 2 (dy) Aparat mjegullues me pompë më presion, të montuar në një kamionçinë për
Lotin 2.

Për këto pajisje OE ofertues duhet të paraqesë dokumentat si më poshtë:

i. Në rastin e pronësisë, OE duhet të paraqesë lejen e qarkullimit të kamionçinës, (në të
cilën është montuar aparati mjegullues dhe pompa me presion të lartë) kolaudimin dhe
TPL-në, përgjatë kohës së ekzekutimit të shërbimit, si dhe të paraqiten gjithashtu
certifikata e pronësisë, fotot e makinës me aparatet e montuara, ku të jetë e dukshme
lloji i aparateve, targa e kamionçinës dhe numri i identifikimit të motorrit të sistemit.
Pesha mbajtëse e kamionçinës të jetë jo më pak se 1 (një) ton, logo e dukshme e
kompanisë, fenolina/ngjyra portokalli.

ii. Në rastin kur mjetet janë në përdorim, OE duhet të paraqesë kontratën e qirasë me
kohëzgjatje përgjatë periudhës së ekzekutimit të shërbimit, të shoqëruar me lejen e
qarkullimit të kamionçinës, ku të jetë montuar aparati mjegullues dhe pompa me presion
të lartë, si edhe faturën e blerjes/deklaratën doganore të aparatit mjegullues dhe pompës
me presion të lartë, si dhe një deklaratë se do të përdorë ekzaktësisht të njëjtën lloj
kamionçine, aparat mjegullues dhe pompë (me të cilën ka ofertuar), përgjatë gjithë
periudhës së ekzekutimit të shërbimit. Të paraqiten gjithashtu edhe fotot e makinës me
aparatet e montuara, ku të jetë e dukshme lloji i aparateve, targa e kamionçinës dhe
numri i identifikimit të motorrit të sistemit.

b. Të paktën 2 (dy) Atomizator shpine me motorr për granula për Lotin 2.

Për këtë, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë faturën e blerjes së pajisjes atomizatorit

të pajisur edhe me numrin ose kodin e pajisjes. Në rastin kur pajisja (atomizator) është në
përdorim, OE duhet të paraqesë kontratën e qirasë.

c. Të paktën 5 (pesë) Dozatorë MMF për Lotin 2.

3. Në lidhje me lëndët dezinsektuese që do të përdoret në trajtim sipas formulimeve të
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përcaktuara ne specifikimet teknike, OE duhet të paraqesë etiketat dhe Dokumentacionin me
të Dhënat e Sigurisë (MSDS) për të gjitha produktet e përcaktuar sipas loteve.

Formulimet dhe përqëndrimet e lëndës aktive dezinsektuese që duhet të përdoren:

a. Agjenti biologjik Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) mikrogranula të tretshme në
ujë (WG) me fuqi 3000 I.T.U./mg (Njësi Toksike Ndërkombëtare).

b. Agjenti biologjik Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) granular (G) me fuqi 200
I.T.U për mg.

c. Film monomolekular është një produkt me bazë silikoni, që vepron si barrierë fizike
për kontrollin e larvave të mushkonjave, i cili aplikohet në përqendrimin 1ml/m2.

4. OE duhet të paraqesë certifikatën e rregjistrimit të produkteve biocide Bti WG dhe Bti G, në
një prej vendeve të Bashkimit Europian ose në Angli, Zvicër, Kanada, Australi, dhe SHBA të
regjistruar në ECHA (Agjensia Evropiane e Kimikateve, organi më i madh për kimikatet në
Evropë).

5. OE duhet te vetëdeklarojë se do të sigurojë shërbimin WEB GIS me editim nga interneti për
ndërtimin e hartave dixhitale sipas përcaktimeve në specifikimet teknike. Në shërbimin WEB
GIS, AK dhe AShR/DRSh/DShP duhet të kenë akses të plotë për përgatitjen e hartave
dixhitale për ndjekjen e ecurisë së procesit të dezinsektimit.

6. Kërkesat për stafin teknik:

a. OE duhet të ketë specialistë të trajnuar/certifikuar që do të kryejnë kalibrimin e
paisjeve sipas kërkesave të teknikave dhe produkteve që do të përdoren. Për këtë OE
duhet të paraqesë deklaratën për personin/at përgjegjës që do të kryejë/në kalibrimin e
paisjeve, të shoqëruar me dëshmi dhe/ose certifikata që vërtetojnë aftësitë teknike të
tyre për kalibrimin e pajisjeve për aplikimin e produkteve të përcaktuara, duke ruajtur
edhe mjedisin.

b. OE duhet të marrë përsipër të sigurojë veshjet e përshtatshme për punëtorët që do të
punojnë në terren.

c. OE është përgjegjës për sigurinë e punonjësve të tij që do të kryejnë trajtimin në
terren.

d. OE duhet të sigurojë mbrojtjen e mjedisit dhe të komunitetit. Në rast të dëmtimeve në
mjedis dhe në komunitet, OE do të mbajë përgjegjësi sipas legjislacionit në fuqi. AK
nuk mban asnjë lloj përgjegjësi për dëmin shkaktuar nga/për OE ose të tretëve.

e. OE duhet të ketë:
- 1 (një) Drejtues teknik, 2 (dy) Teknik Aplikimi dhe 4 (katër) ose me shumë aplikues,

për Lotin 2.
Punonjësit e mësipërm duhet të jenë të licencuar/certifikuar. Për secilin punonjës
kompania duhet të paraqesë licencën/certifikatë, kontratën e punës, CV e Drejtuesit
Teknik dhe Teknikut të Aplikimit, si dhe listpagesën e-sig. Nëse, OE do të ofertojë për
më shumë se një lot, vetëm Drejtuesi Teknik do të jetë 1 (një).
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Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të deklaruara.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-
dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte
për skualifikim.

LOTI III: “SHËRBIM DEZINSEKTIMI NË ZONAT BREGDETARE DHE URBANE,
PREFEKTURA FIER”

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Sigurimi i ofertës, (nëse është i zbatueshëm) sipas Shtojcës 3; (nuk është i aplikueshëm)

b. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
c. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
ç. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

Liçensë nga QKL-ja për kategorinë II.8.B “Shërbime të tjera shëndetësore dhe/ose higjieno-
sanitare”, me emërtimin përshkrues të veprimtarisë “Shërbime ndërhyrëse higjieno-shëndetësore
si dezinfektim, deratizim, dezinsektim”.

3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Xhiroja mesatare vjetore gjatë 3 (tre) viteve të fundit duhet të ketë një vlerë jo më e vogël se
40% të fondit limit të Lotit/Loteve që do të ofertojë. Për këtë operatori ekonomik duhet të
paraqesë vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron e realizuar gjatë tre viteve të fundit.

Kapaciteti teknik:  

1. Kontrata për shërbime të ngjashme në një vlerë 40% të fondit limit të lotit/loteve për të
cilin/at oferton, të realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit. Kur
kontrata është realizuar me entet publike, subjekti ofertues duhet ta shoqerojë atë me
vërtetime të lëshuara nga një ent publik, ose fatura tatimore të shitjes ku shënohen datat,
shumat dhe zërat e shërbimeve te realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar
me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat,
shumat dhe zerat e shërbimeve te realizuara.

2. OE duhet të disponojë makineritë dhe paisjet e mëposhtme:
a. Aparat mjegullues për mjegull të ftohtë dhe Pompë me presion të lartë të montuar në një

kamionçinë për lotet si më poshtë:
Të paktën 1 (një) Aparat mjegullues me pompë më presion, të montuar në një kamionçinë
për Lotin 3.

Për këto pajisje OE ofertues duhet të paraqesë dokumentat si më poshtë:
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i. Në rastin e pronësisë, OE duhet të paraqesë lejen e qarkullimit të kamionçinës, (në të cilën
është montuar aparati mjegullues dhe pompa me presion të lartë) kolaudimin dhe TPL-në,
përgjatë kohës së ekzekutimit të shërbimit, si dhe të paraqiten gjithashtu certifikata e
pronësisë, fotot e makinës me aparatet e montuara, ku të jetë e dukshme lloji i aparateve,
targa e kamionçinës dhe numri i identifikimit të motorrit të sistemit. Pesha mbajtëse e
kamionçinës të jetë jo më pak se 1 (një) ton, logo e dukshme e kompanisë, fenolina/ngjyra
portokalli.

ii. Në rastin kur mjetet janë në përdorim, OE duhet të paraqesë kontratën e qirasë me
kohëzgjatje përgjatë periudhës së ekzekutimit të shërbimit, të shoqëruar me lejen e
qarkullimit të kamionçinës, ku të jetë montuar aparati mjegullues dhe pompa me presion
të lartë, si edhe faturën e blerjes/deklaratën doganore të aparatit mjegullues dhe pompës
me presion të lartë, si dhe një deklaratë se do të përdorë ekzaktësisht të njëjtën lloj
kamionçine, aparat mjegullues dhe pompë (me të cilën ka ofertuar), përgjatë gjithë
periudhës së ekzekutimit të shërbimit. Të paraqiten gjithashtu edhe fotot e makinës me
aparatet e montuara, ku të jetë e dukshme lloji i aparateve, targa e kamionçinës dhe numri
i identifikimit të motorrit të sistemit.

b. Të paktën 1 (një) Atomizator shpine me motorr për granula për Lotin 3.

Për këtë, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë faturën e blerjes së pajisjes atomizatorit

të pajisur edhe me numrin ose kodin e pajisjes. Në rastin kur pajisja (atomizator) është në
përdorim, OE duhet të paraqesë kontratën e qirasë.

c. Të paktën 3 (tre) Dozatorë MMF për Lotin 3.

3. Në lidhje me lëndët dezinsektuese që do të përdoret në trajtim sipas formulimeve të
përcaktuara ne specifikimet teknike, OE duhet të paraqesë etiketat dhe Dokumentacionin me
të Dhënat e Sigurisë (MSDS) për të gjitha produktet e përcaktuar sipas loteve.

Formulimet dhe përqëndrimet e lëndës aktive dezinsektuese që duhet të përdoren:

a. Agjenti biologjik Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) mikrogranula të tretshme në
ujë (WG) me fuqi 3000 I.T.U./mg (Njësi Toksike Ndërkombëtare).

b. Agjenti biologjik Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) granular (G) me fuqi 200
I.T.U për mg.

c. Film monomolekular është një produkt me bazë silikoni, që vepron si barrierë fizike
për kontrollin e larvave të mushkonjave, i cili aplikohet në përqendrimin 1ml/m2.

4. OE duhet të paraqesë certifikatën e rregjistrimit të produkteve biocide Bti WG dhe Bti G, në
një prej vendeve të Bashkimit Europian ose në Angli, Zvicër, Kanada, Australi, dhe SHBA të
regjistruar në ECHA (Agjensia Evropiane e Kimikateve, organi më i madh për kimikatet në
Evropë).
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5. OE duhet te vetëdeklarojë se do të sigurojë shërbimin WEB GIS me editim nga interneti për
ndërtimin e hartave dixhitale sipas përcaktimeve në specifikimet teknike. Në shërbimin WEB
GIS, AK dhe AShR/DRSh/DShP duhet të kenë akses të plotë për përgatitjen e hartave
dixhitale për ndjekjen e ecurisë së procesit të dezinsektimit.

6. Kërkesat për stafin teknik:

a. OE duhet të ketë specialistë të trajnuar/certifikuar që do të kryejnë kalibrimin e
paisjeve sipas kërkesave të teknikave dhe produkteve që do të përdoren. Për këtë OE
duhet të paraqesë deklaratën për personin/at përgjegjës që do të kryejë/në kalibrimin e
paisjeve, të shoqëruar me dëshmi dhe/ose certifikata që vërtetojnë aftësitë teknike të
tyre për kalibrimin e pajisjeve për aplikimin e produkteve të përcaktuara, duke ruajtur
edhe mjedisin.

b. OE duhet të marrë përsipër të sigurojë veshjet e përshtatshme për punëtorët që do të
punojnë në terren.

c. OE është përgjegjës për sigurinë e punonjësve të tij që do të kryejnë trajtimin në
terren.

d. OE duhet të sigurojë mbrojtjen e mjedisit dhe të komunitetit. Në rast të dëmtimeve në
mjedis dhe në komunitet, OE do të mbajë përgjegjësi sipas legjislacionit në fuqi. AK
nuk mban asnjë lloj përgjegjësi për dëmin shkaktuar nga/për OE ose të tretëve.

e. OE duhet të ketë:
- 1 (një) Drejtues teknik, 1 (një) Teknik Aplikimi dhe 2 (dy) ose me shumë

aplikues, për Lotin 3
Punonjësit e mësipërm duhet të jenë të licencuar/certifikuar. Për secilin punonjës
kompania duhet të paraqesë licencën/certifikatë, kontratën e punës, CV e Drejtuesit
Teknik dhe Teknikut të Aplikimit, si dhe listpagesën e-sig. Nëse, OE do të ofertojë për
më shumë se një lot, vetëm Drejtuesi Teknik do të jetë 1 (një).

Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të deklaruara.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-
dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte
për skualifikim.

LOTI IV: “SHËRBIM DEZINSEKTIMI NË ZONAT BREGDETARE DHE URBANE,
PREFEKTURA VLORË”

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Sigurimi i ofertës, (nëse është i zbatueshëm) sipas Shtojcës 3; (nuk është i aplikueshëm)

b. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
c. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
ç. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:
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3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

Liçensë nga QKL-ja për kategorinë II.8.B “Shërbime të tjera shëndetësore dhe/ose higjieno-
sanitare”, me emërtimin përshkrues të veprimtarisë “Shërbime ndërhyrëse higjieno-shëndetësore
si dezinfektim, deratizim, dezinsektim”.

3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Xhiroja mesatare vjetore gjatë 3 (tre) viteve të fundit duhet të ketë një vlerë jo më e vogël se
40% të fondit limit të Lotit/Loteve që do të ofertojë. Për këtë operatori ekonomik duhet të
paraqesë vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron e realizuar gjatë tre viteve të fundit.

Kapaciteti teknik:  

1. Kontrata për shërbime të ngjashme në një vlerë 40% të fondit limit të lotit/loteve për të
cilin/at oferton, të realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit. Kur
kontrata është realizuar me entet publike, subjekti ofertues duhet ta shoqerojë atë me
vërtetime të lëshuara nga një ent publik, ose fatura tatimore të shitjes ku shënohen datat,
shumat dhe zërat e shërbimeve te realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar
me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat,
shumat dhe zerat e shërbimeve te realizuara.

2. OE duhet të disponojë makineritë dhe paisjet e mëposhtme:
a. Aparat mjegullues për mjegull të ftohtë dhe Pompë me presion të lartë të montuar në një

kamionçinë për lotet si më poshtë:
Të paktën 3 (tre) Aparat mjegullues me pompë më presion, të montuar në një kamionçinë për
Lotin 4.

Për këto pajisje OE ofertues duhet të paraqesë dokumentat si më poshtë:

i. Në rastin e pronësisë, OE duhet të paraqesë lejen e qarkullimit të kamionçinës, (në të
cilën është montuar aparati mjegullues dhe pompa me presion të lartë) kolaudimin dhe
TPL-në, përgjatë kohës së ekzekutimit të shërbimit, si dhe të paraqiten gjithashtu
certifikata e pronësisë, fotot e makinës me aparatet e montuara, ku të jetë e dukshme
lloji i aparateve, targa e kamionçinës dhe numri i identifikimit të motorrit të sistemit.
Pesha mbajtëse e kamionçinës të jetë jo më pak se 1 (një) ton, logo e dukshme e
kompanisë, fenolina/ngjyra portokalli.

ii. Në rastin kur mjetet janë në përdorim, OE duhet të paraqesë kontratën e qirasë me
kohëzgjatje përgjatë periudhës së ekzekutimit të shërbimit, të shoqëruar me lejen e
qarkullimit të kamionçinës, ku të jetë montuar aparati mjegullues dhe pompa me presion
të lartë, si edhe faturën e blerjes/deklaratën doganore të aparatit mjegullues dhe pompës
me presion të lartë, si dhe një deklaratë se do të përdorë ekzaktësisht të njëjtën lloj
kamionçine, aparat mjegullues dhe pompë (me të cilën ka ofertuar), përgjatë gjithë
periudhës së ekzekutimit të shërbimit. Të paraqiten gjithashtu edhe fotot e makinës me
aparatet e montuara, ku të jetë e dukshme lloji i aparateve, targa e kamionçinës dhe
numri i identifikimit të motorrit të sistemit.

b. Të paktën 4 (katër) Pompa shpine me presion për Lot 4 - Prefektura Vlorë.
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c. Të paktën 1 (një) Atomizator shpine me motor për lëng për lot 4 - Prefektura Vlorë.

d. Të paktën 2 (dy) Atomizator shpine me motorr për granula për Lotin 4.

Për pikën c dhe d, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë faturën e blerjes së pajisjes

atomizatorit të pajisur edhe me numrin ose kodin e pajisjes. Në rastin kur pajisja
(atomizator) është në përdorim, OE duhet të paraqesë kontratën e qirasë.

e. Të paktën 6 (gjashtë) Dozatorë MMF për Lotin 4.

3. Në lidhje me lëndët dezinsektuese që do të përdoret në trajtim sipas formulimeve të
përcaktuara ne specifikimet teknike, OE duhet të paraqesë etiketat dhe Dokumentacionin me
të Dhënat e Sigurisë (MSDS) për të gjitha produktet e përcaktuar sipas loteve.

Formulimet dhe përqëndrimet e lëndës aktive dezinsektuese që duhet të përdoren:

a. Agjenti biologjik Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) mikrogranula të tretshme në
ujë (WG) me fuqi 3000 I.T.U./mg (Njësi Toksike Ndërkombëtare).

b. Agjenti biologjik Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) granular (G) me fuqi 200
I.T.U për mg.

c. Film monomolekular është një produkt me bazë silikoni, që vepron si barrierë fizike
për kontrollin e larvave të mushkonjave, i cili aplikohet në përqendrimin 1ml/m2.

4. OE duhet të paraqesë certifikatën e rregjistrimit të produkteve biocide Bti WG dhe Bti G, në
një prej vendeve të Bashkimit Europian ose në Angli, Zvicër, Kanada, Australi, dhe SHBA të
regjistruar në ECHA (Agjensia Evropiane e Kimikateve, organi më i madh për kimikatet në
Evropë).

5. OE duhet te vetëdeklarojë se do të sigurojë shërbimin WEB GIS me editim nga interneti për
ndërtimin e hartave dixhitale sipas përcaktimeve në specifikimet teknike. Në shërbimin WEB
GIS, AK dhe AShR/DRSh/DShP duhet të kenë akses të plotë për përgatitjen e hartave
dixhitale për ndjekjen e ecurisë së procesit të dezinsektimit.

6. Kërkesat për stafin teknik:

a. OE duhet të ketë specialistë të trajnuar/certifikuar që do të kryejnë kalibrimin e
paisjeve sipas kërkesave të teknikave dhe produkteve që do të përdoren. Për këtë OE
duhet të paraqesë deklaratën për personin/at përgjegjës që do të kryejë/në kalibrimin e
paisjeve, të shoqëruar me dëshmi dhe/ose certifikata që vërtetojnë aftësitë teknike të
tyre për kalibrimin e pajisjeve për aplikimin e produkteve të përcaktuara, duke ruajtur
edhe mjedisin.

b. OE duhet të marrë përsipër të sigurojë veshjet e përshtatshme për punëtorët që do të
punojnë në terren.

c. OE është përgjegjës për sigurinë e punonjësve të tij që do të kryejnë trajtimin në
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terren.
d. OE duhet të sigurojë mbrojtjen e mjedisit dhe të komunitetit. Në rast të dëmtimeve në

mjedis dhe në komunitet, OE do të mbajë përgjegjësi sipas legjislacionit në fuqi. AK
nuk mban asnjë lloj përgjegjësi për dëmin shkaktuar nga/për OE ose të tretëve.

e. OE duhet të ketë:
- 1 (një) Drejtues teknik, 3 (tre) Teknikë Aplikimi dhe 6 (gjashtë) ose me shumë

aplikues, për Lotin 4.
Punonjësit e mësipërm duhet të jenë të licencuar/certifikuar. Për secilin punonjës
kompania duhet të paraqesë licencën/certifikatë, kontratën e punës, CV e Drejtuesit
Teknik dhe Teknikut të Aplikimit, si dhe listpagesën e-sig. Nëse, OE do të ofertojë për
më shumë se një lot, vetëm Drejtuesi Teknik do të jetë 1 (një).

Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të deklaruara.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-
dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte
për skualifikim.

Shtojca 9

[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

I. Të dhëna të përgjithshme

Procesi i dezinsektimit të mushkonjave në zonën bregdetare u zhvillua për herë të parë në vitin

2014 në 4 prefektura të vendit.

Procesi i dezinsektimit të mushkonjave bazohet në:

- Eksperiencën e viteve pararendëse;

- Rekomandimet e ECHA, EMCA dhe Regullores 528/2012 të BE mbi Produktet Biocide;

- Rezultatet e monitorimeve entomologjike të deritanishme;

- Llojet e habitateve në zonat bregdetare dhe urbane;

- Llojet e mushkonjave, përhapjen dhe kapacitetin e tyre vektorial;

Procesi i dezinsektimit të mushkonjave bazohet në një program të integruar parandalimi dhe

kontrolli, i cili ndryshon nga programi i kontrollit në raste të shpërthimeve epidemike. Ai synon

uljen e dendësisë së mushkonjave në zonat e përzgjedhura.

Procesi i dezinsektimit të mushkonjave zhvillohet nga muaji Prill në Shtator (në disa zona edhe
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gjatë muajit Tetor, në varësi të tipologjisë së habitateve dhe llojeve të larvave të mushkonjave)

dhe fillon njëherazi në të gjithë zonat e përcaktuara. Ai varet edhe nga monitorimet

entomologjike në terren dhe momentit të shfaqjes së fazave larvare në habitate të ndryshme.

Programi i kontrollit të mushkonjave edhe gjatë vitit 2019, do të bazohet në aplikimin e

teknikave të ndjekuara gjatë procesit të dezinsektimit në vitet pararendëse miratuar nga

MSHMS, për kontrollin larvor me agjent biologjik dhe barriera fizike.

Kontrolli në fazën larvore paraqet disa avantazhe:

 larvat mund të kapen lehtë sepse ato nuk mund të largohen nga vendi i zhvillimit;

 larvat e izoluara brenda kontenierit ose zonës me ujë qëndrojnë aty për një kohë

relativisht të gjatë ( nga një javë deri në 14 ditë);

 mund të trajtohen në çdo kohë gjatë fazës larvore;

 një numër i madh larvash mund të jenë përqendruar në një zonë të vogël të kufizuar;

 efekti i larvicideve (kontrolli i larvave në ujë) zgjat për një kohë më të gjatë krahasuar

me adulticidet (kontrolli i adulteve në ajër).

Sipërfaqet që do të trajtohen do të jenë vatra pozitive dhe potenciale për praninë e larvave të

mushkonjave në zona urbane, në ligatina, parqe kombëtare dhe publike, kanale, moçale, puseta,

bodrume dhe gropa septike. Trajtimet do të kryhen bazuar në specifikimet teknike dhe rezultatet

e monitorimit entomologjik ne terren.

Përcaktimi i loteve është bërë duke u nisur 1) nga ndarja administrative dhe 2) sipërfaqet totale

për secilën prefekturë.

Zonat që mendohet të përfshihen në trajtim janë përcaktuar bazuar në rëndësinë që ato paraqesin
për shëndetin publik dhe për turizmin.

Në zonat urbane synohet të kontrollohen mushkonja e zakonshme Cx. pipiens, larvat e së cilës

zhvillohen kryesisht në bodrume të përmbytur, në puseta, kanale, ujra të zeza, pellgje të

përkohshme dhe të qëndrueshme etj. Cx. pipiens është vektor i Etheve të Nilit Perëndimor

(WN).

Në zonat urbane shqetësim mjaft të madh përbën mushkonja tigër Aedes albopictus. Kjo

mushkonjë është vektor i Chikungunjës, etheve Dengue dhe e një sërë arbovirozave të tjera,

përfshirë këtu edhe virusin ZIKA. Në bazë të monitorimeve entomologjike të kryera deri tani me

anë të kurtheve “ovitrap”, mushkonja tigër është e pranishme me popullata të mirë-stabilizuara

në vendin tonë.

Për të kontrolluar këto dy lloje mushkonjash rekomandohet:

 përdorimi i teknikes së mjegullës së ftohtë “cold fogging” me Bti WG (granula të tretëshme

në ujë) çdo dy javë.

 në zonat urbane trajtimi i pusetave dhe i bodrumeve e vendstrehimeve me film
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monomolekular (pa impakt në shëndet publik dhe mjedis).

Në ligatinat e zonave bregdetare llojet shqetësuese që mësyjnë në perëndim të diellit nga

monitorimet entomologjike të deritanishme kanë rezultuar Oclerotatus caspius, Oc. detritus dhe

Ae. vexans, lloje këto mund të zhvendosen në distancë nga 20-40 km.

Në disa zona si Gjiri i Lalzit, Divjakë, Darëzezë, Butrint janë gjetur mushkonja Anopheles,

vektor i transmetimit të malaries.

Gjithashtu nga të dhënat e investigimeve entomologjike në zonat bregdetare në jug të vendit:

Vrinë, Orikum, Vlorë, Divjakë, Gjiri i Lalzit dhe Shëngjin është gjetur i pranishëm vektori i

Encefalitit Japonez Culex tritaeniorhyncus.

Procesi i dezinsektimit edhe në vitin 2019 do të bazohet gjerësisht në përdorimin e agjentit

biologjik Bacillus thuringensis israelensis Bti, që ka aftësi të çlirojë një endotoksinë në mjedis

bazik. Ky proces ndodh në aparatin tretës të larvave të mushkonjave.

Trajtimi i bodrumeve, pusetave, gropave septike do të bëhet me barrierë fizike që është një film

një-shtresor me bazë silikoni pa asnjë ndikim në mjedis dhe shëndet.

II. Specifikimet teknike për produktet

Duke qenë se në zonën bregdetare kemi të pranishme zona të mbrojtura nga konventat

kombëtare dhe ndërkombëtare, rekomandohet kontrolli biologjik me anë të agjentëve biologjik

pra përdorimi i produkteve me lëndë aktive Bti (Bacillus thuringensis israeliensis).

Bti ka një veprim specifik mbi larvat e mushkonjave, të gjinisë Aedes, Anopheles, Culex,

Ochlerotatus, Culiseta, Uranotenia. Enzimat toksike që çlirohen nga bacilusi kur ai gëlltitet nga

organizmat ujore veprojnë me receptorët e aparatit tretës vetëm në mjedis bazik. Aparati tretës i

larvave të mushkonjave ka pH nga 8 deri në 10, prandaj. Bti është specifik vetëm për larvat e

mushkonjave.

Formulimet dhe përqëndrimet lëndës aktive dezinsektuese që duhet të përdoren:

1. Agjenti biologjik Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) mikrogranula të tretshme në ujë

(WG) me fuqi 3000 I.T.U./mg (Njësi Toksike Ndërkombëtare).

2. Agjenti biologjik Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) granular (G) me fuqi 200 I.T.U për

mg.

3. Film monomolekular është një produkt me bazë silikoni, që vepron si barrierë fizike për

kontrollin e larvave të mushkonjave, i cili aplikohet në përqendrimin 1ml/m2.

Bazuar në urdhërin e MSH Nr. 202, datë 23.05.2014, produktet me lëndët aktive dhe formulimet

e mësipërme duhet të jenë të regjistruara të paktën në një nga vëndet e BE-së, Angli, Zvicër,

Kanada, Australi ose SHBA dhe të jenë të regjistruara në ECHA (Agjensia Evropiane e
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Kimikateve, organi më i madh i kimikateve në Evropë).

Në lidhje me lëndët dezinsektuese sipas formulimeve të përcaktuara më sipër, OE duhet të

paraqesë etiketën dhe MSDS e produkteve (Anglisht dhe Shqip).

III. Specifikimet teknike për teknikat e trajtimeve

1. Teknika Cold fogging është rekomanduar kryesisht për kontrollin e mushkonjës tigër Ae.
albopictus mjaft e përhapur në zonat urbane. Aplikimi i kësaj teknike kërkon kushte
specifike dhe experiencë për t’u aplikuar në mënyrë efikase. Kalibrimi i pajisjes mjegulluese
për përdorim me lëndën aktive Bti dhe zbatimi i të gjitha specifikimeve teknike të
përcaktuara është mjaft i rëndësishëm për të pasur efikasitet në trajtim. Trajtimi me këtë
teknikë kryhet gjatë natës pasi ulja e temperaturës gjatë natës krahasuar me ato të ditës,
ndihmon në dekantimin e grimcave të Bti me madhësi 80-100 mikron si dhe për të mos
shqetësuar pushuesit dhe qytetarët, rekomandohet mesatarisht çdo dy javë.

Teknika “Cold fogging“ mjegull e ftohtë, ka të bëjë me aplikimin e produktit me anë të një
aparati mjegullues (nebulizator) që prodhon mjegull të ftohtë, i montuar në një kamionçinë.

 Sasia e produktit që duhet të aplikohet nga sistemi i mjegullimit duhet të jetë 100

litra/orë.

 Madhësia e piklave duhet të jetë 80–100 mikron.

 Rezervuari duhet të jetë me tank të madh me volum jo më pak se 300 litra për të realizuar

trajtimin sipas zonave përkatëse për një kohë të shkurtër.

 Rezervuari duhet të jetë i pajisur me përzierës (agitator).

Për këtë teknikë OE duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:

 Të disponojë pajisjen mjegulluese (nebulizator) të montuar në një kamionçinë (pesha

mbajtëse jo më pak se një ton, logo e dukshme e kompanisë, fenolina/ngjyra portokalli, të

ketë kolaudim dhe sigurim për gjatë gjithë kohës së kontratës). Motorri i pompës duhet

duhet të ketë të dukshën numrin e identifikimit (në rast defekti ose aksidenti, të lajmërohet

me shkrim AK). Këto paisje mund të jenë në pronësi/qera.

 Të bëjë kalibrimin e pajisjes në fillim të sezonit të trajtimit për të aplikuar Bti WG në

përqendrimin 1kg/ha, në prani të AK.

 Të printojë dhe të ketë përpara fillimit të aplikimit hartën përkatëse digitale të zonave që

do të trajtohen, të përgatitur nga DSHP/DRSH të cilat mund të mbështeten teknikisht nga

ISHP/AK.

 Shpejtësia e kamionçinës duhet të jetë shumë e ulët, jo më shumë se 10km/h.

 Trajtimi duhet të bëhet gjatë natës dhe të përfundojë përpara lindjes së diellit.

 OE duhet të monitorojë dhe të marrë parasysh kushtet klimatike përpara trajtimit.

 OE nuk duhet të bëjë trajtim nëse shpejtësia e erës i kalon 10 km/h, në përputhje me të
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dhënat e Shërbimit Metereologjik shqiptar të aksesueshme on line.

 OE duhet të paraqesë pranë AK të printuar hartën e zonave para dhe pas trajtimit.

 Të bashkëpunojë me pushtetin lokal dhe komunitetin.

 OE duhet të njoftojë banorët/pushuesit një ditë përpara trajtimit, me fletëpalosje.

2. Teknika Pompë me presion të lartë me Bti WG rekomandohet për trajtimin e kanaleve dhe
habitateve me vegjetacion shumë të dendur ku është gjetur kryesisht mushkonja e zakonshme
Culex pipiens dhe mushkonja të llojeve dhe gjinive të tjera të mundshme. Kalibrimi i
pompave është i rëndësishëm për të pasur efektivitet në trajtim.
Teknika me mjetin Pompë me presion të lartë

 Presioni i pompës duhet të jetë > 5 bar dhe prurja duhet të jetë rreth 15 litër/min.

 Rezervuari duhet të jetë i pajisur me një sistem përzieres (agitator).

 Kalibrimi i pompës me presion të lartë duhet të kryhet në fillim të sezonit në prani të AK.

Për këtë teknikë OE duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:

 OE duhet të disponojë pompë me presion të lartë, me rezervuar me volum jo më të vogël

se 300 litra.

 Pompa duhet të kalibrohet për aplikimin e Bti në formulimin WG.

 Pompa me presion të lartë dhe aparati mjegulles mund të jenë të montuara në të njëjtën

kamionçinë.

 Shpejtësia e kamionçinës gjatë trajtimit nuk duhet t’i kalojë 10 km/orë.

 Kamionçina duhet të jetë e pajisur me aparat GPS për të regjistruar trajtimin.

 OE duhet të bashkëpunojë me pushtetin lokal për koordinimin e punës.

 OE duhet të printojë dhe të ketë përpara fillimit të aplikimit, hartën përkatëse digitale të

zonave që do të trajtohen, të përgatitur nga DSHP/DRSH, të cilat mund të mbështeten

teknikisht nga ISHP/AK.

 Nëse nga procesi i monitorimit entomologjik pas 48 orëve që është kryer trajtimi, do të

gjenden larva të gjalla, OE duhet ta ritrajtojë menjëherë vatrat pozitive për praninë e

larvave me shpenzimet financiare të tij, që nuk mbulohen nga AK.

 Në rastin kur gjenden larva të gjalla duhet të përllogaritet përqindja e reduktimit duke u

bazuar në formulën e Mulës si më poshtë. Në rast se efektiviteti në përqindje është mbi

95% nuk kryhet ritrajtim, në rast se efektiviteti në përqindje i përllogaritur me formulën e

Mulës është 95% dhe më pak, trajtimi duhet të përsëritet për atë zonë dhe teknikë.

 OE duhet ti paraqesë AK të printuar hartën e zonave pas trajtimit.
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C1 – numri mesatar i larvave/dipper në stacionin e kontrollit PARA trajtimit.

C2 – numri mesatar i larvave/dipper në stacionin e kontrollit PAS trajtimit.

T1- numri mesatar i larvave/dipper në stacionet që do të trajtohen PARA trajtimit.

T2- numri mesatar i larvave/dipper në stacionet që do të trajtohen PAS trajtimit.

3. Teknika me Pompë shpine me presion me Bti WG rekomandohet për t’u përdorur në
pellgje të përkohshme të krijuara në zona të mbrojtura, për kontrollin e larvave të
mushkonjave në mbrëmje Ochlerotatus caspius, Oc. detritus, Aedes vexans, lloje këto mjaft
shqetësuese për zhvillimin e turizmit në këto zona, Oc. caspius është fluturues i mirë dhe
zhvendoset deri në 20km për t’u ushqyer, ndërsa Ae. vexans është në gjendje të zhvendoset
deri në 40km. Aplikimi korrekt i teknikës është mjaft i rëndësishëm për të pasur efektivitet
në trajtim. Target vendet e zhvillimit të Cx. tritaeniorhyncus, Oc. caspius, Ae. vexans, Oc.
detritus, Anopheles spp.

Teknika me mjetin Pompë shpine me presion

 Pompa e shpinës duhet të ketë një volum jo më pak se 5 litra.

 Pompa duhet të ketë pipthin në dalje me një diametër F 1.2 mm,

 Aplikimi duhet të jetë në këndin 45o,

 Rrjedhja duhet të jetë vetëm drejt, pa kënde në dalje.

Për këtë teknikë OE duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:

 OE duhet të disponojë pompë shpine me presion, sipas karakteristikave të mësipërme, e

cila duhet të jetë e kalibruar për aplikimin e Bti në formulimin WG, në përqendrimin 1

kg/ha.

 Kalibrimi duhet të bëhet në fillim të sezonit, në prani të AK.

 OE duhet të printojë dhe të ketë përpara fillimit të aplikimit, hartën përkatëse digitale të

zonave që do të trajtohen të pregatitur nga DSHP/DRSH, të cilat mund të mbështeten

teknikisht nga ISHP/AK.

 OE duhet të bashkëpunojë me pushtetin lokal për të bashkërenduar punën dhe për të

evidentuar të gjitha vatrat e zhvillimit të larvave.

 OE duhet të jetë i pranishëm gjatë kontrollit të stacioneve të monitorimit, 48 orë pas

trajtimit bashkë me përfaqësues e DSHP/DRSH dhe ISHP (AK).

 Nëse nga procesi i monitorimit entomologjik pas 48 orëve që është kryer trajtimi, do të

gjenden larva të gjalla, OE duhet ta ritrajtojë menjëherë vatrat pozitive për praninë e

larvave me shpenzimet financiare të tij, që nuk mbulohen nga AK.

 Në rastin kur gjenden larva të gjalla duhet të përllogaritet përqindja e reduktimit duke u

bazuar në formulën e Mulës si më poshtë. Në rast se efektiviteti në përqindje është mbi

95% nuk kryhet ritrajtim, në rast se efektiviteti në përqindje i përllogaritur me formulën e
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Mulës është 95% dhe më pak, trajtimi duhet të përsëritet për atë zonë dhe teknikë.

 Në zonat pa vegjetacion, brezi i aplikimit të dezinsektimit duhet të jetë mesatarisht 8 m.

Kur zona që trajtohet ka vegjetacion, kjo distancë duhet të jetë 5m.

 OE duhet ti paraqesë AK të printuar hartën e zonave pas trajtimit.

C1 – numri mesatar i larvave/dipper në stacionin e kontrollit PARA trajtimit.

C2 – numri mesatar i larvave/dipper në stacionin e kontrollit PAS trajtimit.

T1- numri mesatar i larvave/dipper në stacionet që do të trajtohen PARA trajtimit.

T2- numri mesatar i larvave/dipper në stacionet që do të trajtohen PAS trajtimit.

4. Teknika Atomizator shpine me motorr për lëng me Bti WG rekomandohet të përdoret në
habitate që shërbejnë për zhvillimin e mushkonjës tigër por ku është e vështirë të futet
makina cold fogging dhe në zgavrat dhe të çarat e drurëve ose pemëve në vend me prani të
tyre. Synohet arrijta e vendeve të zhvillimit të mushkonjës tigër. Kalibrimi i atomizatorit
është mjaft i rëndësishëm për të pasur efektivitet në trajtim.

Teknika me mjetin Atomizator shpine me motorr për lëng

 Tanku i atomizatorit duhet të jetë jo më pak se 10 litra;

 Volumi i ajrit /orë të variojë nga 900 deri në 1300 m3/orë;

 Shpejtësia minimale e ajrit në dalje të jetë > 80 m/s;

 Kalibrimi i pajisjes duhet të kryhet në fillim të sezonit.

Për këtë teknikë OE duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:

 OE duhet të disponojë Atomizator shpine me motorr për lëng, e cila duhet të jetë e

kalibruar për aplikimin e Bti- së në formulimin WG, në formën e mjegullës së ftohtë.

 Kalibrimi duhet të bëhet çdo herë në fillim të sezonit në prani AK.

 OE duhet të bashkëpunojë me autoritetet lokale dhe komunitetin.

 OE duhet të printojë dhe të ketë përpara fillimit të aplikimit, hartën përkatëse digitale të

zonave që do të trajtohen, të përgatitur nga AShR/ DRSh/DShP, të cilat mund të

mbështeten teknikisht nga ISHP/AK.

 OE duhet të monitorojë dhe të marrë parasysh kushtet klimatike përpara trajtimit.

 OE duhet të paraqesë të printuar hartën e zonave pas trajtimit.

 OE nuk duhet të bëjë trajtim nëse shpejtësia e erës i kalon 10 km/h.

 OE duhet të paraqesë pranë AK të printuar hartën e zonave para dhe pas trajtimit.

 Të bashkëpunojë me pushtetin lokal dhe komunitetin.

5. Teknika Atomizator shpine me motorr për granula rekomandohet në habitate me

vegjetacion të dendur, pellgje të përkohshme apo që përmbyten herë pas here si në Gjirin e
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Lalëzit brezat me pisha, ligatinën e Orikumit pjesa e baltovinës, ligatina e Kunes dhe Vainit

pjesa e baltovinës, ku është vështirë të depërtohet fizikisht. Target vendet e zhvillimit të Cx.

tritaeniorhyncus, Oc. caspius, Ae. vexans Oc. detritus, Anopheles spp. të pranishme në zonat

e përfshira në dezinsektim. Këto janë lloje vektorësh të njohur për rolin e tyre në trasmetimin

e Encefalitit Japonez, Dirofilaris imitis, malaria etj. Kalibrimi i atomizatorit është mjaft i

rëndësishëm për të pasur efektivitet në trajtim.

Teknika me mjetin Atomizator shpine me motorr për granula

 Tanku i atomizatorit duhet të jetë jo më pak se 10 litra.

 Volumi i ajrit /orë të variojë nga 900 deri në 1300 m3/orë;

 Shpejtësia minimale e ajrit në dalje të jetë > 80 m/s.

Për këtë teknikë OE duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:

 OE duhet të disponojë Atomizator shpine me motorr për granula.

 Atomizatori i shpinës me motorr për granula duhet të kalibrohet për aplikimin e në

formulimin Bti G, në përqëndrimin 10 kg/ha.

 Kalibrimi i pajisjes duhet të kryhet në fillim të sezonit në prani të AK.

 OE duhet të bashkëpunojë me pushtetin lokal dhe komunitetin.

 OE duhet të printojë dhe të ketë përpara fillimit të aplikimit, hartën përkatëse digitale të

zonave që do të trajtohen, të përgatitur nga AShR/ DRSh/DShP, të cilat mund të

mbështeten teknikisht nga ISHP/AK.

 OE duhet të paraqesë të printuar hartën e zonave pas trajtimit.

 Nëse nga procesi i monitorimit entomologjik pas 48 orëve që është kryer trajtimi, do të

gjenden larva të gjalla, OE duhet ta ritrajtojë menjëherë vatrat pozitive për praninë e

larvave me shpenzimet financiare të tij, që nuk mbulohen nga AK.

 Në rastin kur gjenden larva të gjalla duhet të përllogaritet përqindja e reduktimit duke u

bazuar në formulën e Mulës si më poshtë. Në rast se efektiviteti në përqindje është mbi

95% nuk kryhet ritrajtim, në rast se efektiviteti në përqindje i përllogaritur me formulën e

Mulës është 95% dhe më pak, trajtimi duhet të përsëritet për atë zonë dhe teknikë.

C1 – numri mesatar i larvave/dipper në stacionin e kontrollit PARA trajtimit.

C2 – numri mesatar i larvave/dipper në stacionin e kontrollit PAS trajtimit.

T1- numri mesatar i larvave/dipper në stacionet që do të trajtohen PARA trajtimit.

T2- numri mesatar i larvave/dipper në stacionet që do të trajtohen PAS trajtimit.

6. Teknika me mjetin Dozator për lëng.
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Teknika dozator për lëng përdoret në rastin e trajtimit të bodrumeve, gropave septike dhe

pusetave me ujë të ndenjur. Trajtimi kryhet duke hedhur solucionin e lëngshëm të filmit

monomolekular në njësi matëse në mililitra ose dozues (dozator) në varësi të sipërfaqes që

duhet trajtuar një herë në muaj (4 javë).

Duke qenë shumica e pusetave janë të mbyllura me kapak hekuri ose janë të izoluara ose janë

të pajisura me një vrimë shumë të vogël nga ku nuk mund të monitorohen dhe shihen larvat,

sugjerojmë që të trajtohen vetëm pusetat e hapura që kanë ujë të ndenjur të qëndrueshëm, uji

të mos rrjedh dhe që të monitorohen lehtë me pajisjet monitoruese; si edhe ato puseta ku

duket qartë që ka larva edhe nëse pajisja monitoruese nuk mund te futet. Trajtimi për pusetat e

gjetura të kryhet me produktin Monomolekular film në masën 1ml për pusetë (1ml/m2). Të

mos trajtohen pusetat pa uë, të thata, ato që kanë ujë të rrjedhshëm dhe pusetat që nuk

dallohet se kanë ujë dhe larva.

Për këtë teknikë OE duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:

 OE duhet të disponojë Dozator për lëng, i cili duhet të mundësojë matjen e sasisë së duhur

në mililitra të filmit monomolekular në formulimin lëng, për përdorim në përqëndrimin

1ml/m2.

 Veprimi rezidual, duhet të monitorohet nga AShR/ DRSh/DShP dhe AK (ISHP) në prani

të OE pas 1, 2, 7, 14, 21 dhe 28 ditëve.

 Nëse nga procesi i monitorimit entomologjik pas 24 ose pas 48 orësh që është kryer

trajtimi, do të gjenden larva të gjalla, OE duhet ta ritrajtojë menjëherë vatrat pozitive për

praninë e larvave me shpenzimet financiare të tij, që nuk mbulohen nga AK.

 OE duhet të printojë dhe të ketë përpara fillimit të aplikimit, hartën përkatëse digitale të

zonave që do të trajtohen, të përgatitur nga AShR/ DRSh/DShP, të cilat mund të

mbështëten teknikisht nga ISHP/AK.

 OE duhet të bashkëpunojë me pushtetin lokal dhe komunitetin.

 OE duhet të paraqesë të printuar hartën e zonave pas trajtimit.

IV. Kërkesat për pajisjet që duhet të disponojnë OE :

Që të realizojë metodat dhe teknikat e mësipërme OE duhet të disponojnë:

a. Aparat mjegullues për mjegull të ftohtë dhe Pompë me presion të lartë të montuar në një
kamionçinë për lotet si më poshtë:
i. Të paktën 1 (një) Aparat mjegullues me pompë më presion, të montuar në një

kamionçinë për secilin nga lotet 1 dhe 3.
ii. Jo më pak se 2 (dy) Aparate mjegulluese për mjegull të ftohtë me pompë me presion, të

montuara secila në kamionçinën e saj për lotin 2.
iii. Jo më pak se 3 (tre) Aparate mjegulluese për mjegull të ftohtë me pompë me presion, të

montuara secila në kamionçinën e saj për lotin 4.
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Presioni i pompës duhet të jetë > 5 bar dhe prurja duhet të jetë rreth 15 litër/min. Rezervuari
duhet të jetë i pajisur me një sistem përzierës (agitator). Kalibrimi i pompës me presion të
lartë duhet të kryhet në fillim të sezonit në prani të AK.

Për këto pajisje OE ofertues duhet të paraqesë dokumentat si më poshtë:

i. Në rastin e pronësisë, OE duhet të paraqesë lejen e qarkullimit të kamionçinës, (në të cilën
është montuar aparati mjegullues dhe pompa me presion të lartë) kolaudimin dhe TPL-në,
përgjatë kohës së ekzekutimit të shërbimit, si dhe të paraqiten gjithashtu certifikata e
pronësisë, fotot e makinës me aparatet e montuara, ku të jetë e dukshme lloji i aparateve,
targa e kamionçinës dhe numri i identifikimit të motorrit të sistemit. Pesha mbajtëse e
kamionçinës të jetë jo më pak se 1 (një) ton, logo e dukshme e kompanisë, fenolina/ngjyra
portokalli.

ii. Në rastin kur mjetet janë në përdorim, OE duhet të paraqesë kontratën e qirasë me
kohëzgjatje përgjatë periudhës së ekzekutimit të shërbimit, të shoqëruar me lejen e
qarkullimit të kamionçinës, ku të jetë montuar aparati mjegullues dhe pompa me presion
të lartë, si edhe faturën e blerjes/deklaratën doganore të aparatit mjegullues dhe pompës
me presion të lartë, si dhe një deklaratë se do të përdorë ekzaktësisht të njëjtën lloj
kamionçine, aparat mjegullues dhe pompë (me të cilën ka ofertuar), përgjatë gjithë
periudhës së ekzekutimit të shërbimit. Të paraqiten gjithashtu edhe fotot e makinës me
aparatet e montuara, ku të jetë e dukshme lloji i aparateve, targa e kamionçinës dhe numri
i identifikimit të motorrit të sistemit.

iii. OE duhet të paraqesë data sheet/skedën teknike/katalog për të gjitha pajisjet që disponon
sipas kërkesave të dhëna në specifikimet teknike.

b. Të paktën 4 (katër) Pompa shpine me presion për Lot 4 - Prefektura Vlorë.

c. Të paktën 1 (një) Atomizator shpine me motor për lëng për lot 4 - Prefektura Vlorë.

d. Të paktën 1 (një) Atomizator shpine me motorr për granula për secilin nga lotet 1 dhe 3.

e. Të paktën 2 (dy) Atomizatorë shpine me motorr për granula për secilin nga lotet 2 dhe 4.

f. Të paktën 3 (tre) Dozatorë MMF për secilin nga lotet 1 dhe 3.

g. Të paktën 5 (pesë) Dozatorë MMF për Lot 2.

h. Të paktën 6 (gjashtë) Dozatorë MMF për Lot 4.

Për pajisjet e kërkuara në pikën 3, germat c, d, e, OE , Operatori Ekonomik duhet të paraqesë
faturën e blerjes së pajisjes atomizatorit të pajisur edhe me numrin ose kodin e pajisjes. Në
rastin kur pajisja (atomizator) është në përdorim, OE duhet të paraqesë kontratën e qirasë.

V. Kërkesat për OE dhe stafin teknik:
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a. OE duhet të ketë specialistë të trajnuar/certifikuar që do të kryejnë kalibrimin e paisjeve
sipas kërkesave të teknikave dhe produkteve që do të përdoren. Për këtë OE duhet të paraqesë
deklaratën për personin/at përgjegjës që do të kryejë/në kalibrimin e paisjeve, të shoqëruar
me dëshmi dhe/ose certifikata që vërtetojnë aftësitë teknike të tyre për kalibrimin e pajisjeve
për aplikimin e produkteve të përcaktuara, duke ruajtur edhe mjedisin.

b. OE duhet të marrë përsipër të sigurojë veshjet e përshtatshme për punëtorët që do të punojnë
në terren.

c. OE është përgjegjës për sigurinë e punonjësve të tij që do të kryejnë trajtimin në terren.
d. OE duhet të sigurojë mbrojtjen e mjedisit dhe të komunitetit. Në rast të dëmtimeve në mjedis

dhe në komunitet, OE do të mbajë përgjegjësi sipas legjislacionit në fuqi. AK nuk mban
asnjë lloj përgjegjësi për dëmin shkaktuar nga/për OE ose të tretëve.

e. OE duhet të ketë:
- 1 (një) Drejtues teknik, 1 (një) Teknik Aplikimi dhe 2 (dy) ose me shumë aplikues,

për secilin nga Lotet 1 dhe 3;
- 1 (një) Drejtues teknik, 2 (dy) Teknikë Aplikimi dhe 4 (katër) ose me shumë

aplikues, për Lotin 2;
- 1 (një) Drejtues teknik, 3 (tre) Teknikë Aplikimi dhe 6 (gjashtë) ose me shumë

aplikues, për Lotin 4.

Punonjësit e mësipërm duhet të jenë të licencuar/certifikuar. Për secilin punonjës
kompania duhet të paraqesë licencën/certifikatë, kontratën e punës, CV e Drejtuesit
Teknik dhe Teknikut të Aplikimit, si dhe listpagesën e-sig. Nëse, OE do të ofertojë për
më shumë se një lot, vetëm Drejtuesi Teknik do të jetë 1 (një).

Nëse, OE do të ofertojë për më shumë se një lot, vetëm Drejtuesi Teknik do të jetë 1 (një).

VI. Kërkesat për kontrollin dhe monitorimin

Të gjitha trajtimet do të monitorohen me anë të përdorimit të GPS-ve të integruar në pajisjet e

aplikimit dhe mjetet lëvizëse për teknikën cold fogging dhe pompë me presion të lartë, si edhe

GPS dore në rastin e pompave të shpinës me presion, atomizatorëve të shpinës me motor për

lëng, atomizatorëve të shpinës me motor për granula dhe dozator për lëng. Ky sistem duhet të

sigurohet nga OE.

Të dhënat e GPS do të regjistrohen në një bazë të dhënash me anë të programit GIS. Në

secilën zonë do të përcaktohen stacione monitorimi, të cilat kanë rezultuar pozitive për

praninë e larvave te mushkonjave. Monitorimi entomologjik dhe monitorimi i shërbimit do të

kryhet në bazë të një udhëzuesi dhe protokolli pune të hartuar nga ISHP. Monitorimi

entomologjik do të kryhet 24-48 orë përpara trajtimit dhe 24-48 orë pas kryerjes së trajtimit të

secilës zonë apo habitat. Gjithashtu në çdo zonë do të caktohet edhe një stacion kontrolli për

të bërë vlerësimin e efektshmërisë së trajtimit. Për trajtimet me monomolekula film në

bodrume dhe puseta monitorimi do të bëhet para trajtimit dhe 1, 2, 7, 14, 21 dhe 28 ditë pas

trajtimit nga ISHP dhe AShR/ DRSh/DShP.
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- Në fillim të sezonit të trajtimeve OE duhet të kalibrojë paisjet në prani të stafit të AK.

- Përpara fillimit të çdo trajtimi grupi përfaqësues të AShR/ DRSh/DShP duhet të

verifikojnë produktet për trajtim në prani të OE.

- OE për të siguruar aplikimin e procesit të dezinsektimit duhet të jetë i regjistruar dhe të

sigurojë shërbimin WEB GIS me editim nga interneti për ndërtimin e hartave dixhitale.

Në shërbimin WEB GIS. AShR/ DRSh/DShP dhe Autoriteti Kontraktor duhet të ketë

akses të plotë për përgatitjen e hartave dixhitale për ndjekjen e ecurisë së procesit të

dezinsektimit. Në momentin e lidhjes se kontratës midis OE fitues dhe AK, OE duhet të

paraqesë kontratën që ka me ofruesin e shërbimit WEB GIS.

- Trajtimet duhet të jenë të gjurmuara me një aparat GPS për çdo teknikë dhe për çdo

aplikues.

- OE duhet t’i sigurojë ISHP-së dhe AShR/ DRSh/DShP mundësi hyrje dhe përdorimi të

sistemit WEB-GIS on-line, për të hartuar, ndjekur dhe kontrolluar procesin e aplikimit.

- OE duhet të sigurojë printimin e hartave digitale me ngjyra para dhe pas trajtimit.

- Të dhënat e regjistruara me GPS duhet të jenë të disponueshme në formatin shape.file, të

vlefshme për përdorim në sistemin web-GIS, mbi të cilin ndërtohen hartat nga ana e

AShR/ DRSh/DShP, të cilët mund të mbështeten teknikisht nga ISHP/AK.

- OE duhet të ketë ekipe në çdo prefekturë sipas loteve përkatëse për të cilat do të ofrojë

shërbimin.

VII. Planifikimi i sipërfaqeve dhe zonave për trajtim

Përcaktimi i zonave, teknikave, numrit të trajtimeve dhe sipërfaqeve për trajtim është bërë duke

u bazuar në:

a. Kërkesën e AShR/ DRSh/DShP-ve;

b. Rekomandimet e ECHA, EMCA dhe Reg.528/2012 të BE mbi Produktet Biocide;

c. Rezultatet e monitorimeve entomologjike të deritanishme;

d. Llojet e habitateve në zonat bregdetare dhe urbane;

e. Llojet e mushkonjave, përhapjen dhe kapacitetin e tyre vektorial;

f. Eksperiencen e viteve pararendëse.

Zonat, sipërfaqja, teknika/mënyra e ndërhyrjes, doza e aplikimit të produktit dezinsektues, numri

i trajtimeve, paraqiten në tabelën bashkangjitur ku është përllogaritur fondi limit i planifikuar për

vitin 2019.

Ky përcaktim është i përafërt, pasi përcaktimi i saktë i sipërfaqeve mund të bëhet në kohën kur

është i nevojshëm trajtimi i tyre, bazuar në rezultatet e monitorimeve entomologjike.
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Shtojca 10

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në marrëveshjen kuadër]

PLANIFIKIMI I
KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR
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Shërbim:
Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër

Kontrata
Nr.

Titulli i Kontratës Përshkrim i shkurtër i kontratës

01
02
03
…

Shtojca 11

( Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm
gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)
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SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT

Planifikimi i zonave, teknikave, numrit të trajtimeve dhe sipërfaqeve për trajtim jepen në tabelën

e mëposhtme.

Përcaktimi i saktë i sipërfaqeve do të bëhet në kohën kur është i nevojshëm trajtimi i tyre, bazuar në

rezultatet e monitorimeve entomologjike dhe kërkesën e AShR/DRSh/DShP për dhënien e

kontratave.

Për çdo rast të dhënies së kontratave, AK, bazuar në kërkesat e AShR/DRSh/DShP respektive, duhet

të përcaktoje ne kontrate zonën, sipërfaqen e trajtimit, teknikën e trajtimit, numrin e trajtimeve dhe

afatet.

Dhënia e kontratave do të bëhet nga AK, me OE fitues të secilit lot, sipas përcaktimeve në
Ftesën per Ofertë e cila bazohet ne kërkesat e AShR/DRSh/DShP, duke u bazuar në çmimin për
njësi të ofertës me të cilën është shpallur fitues dhe ështe lidhur MK.

Shërbimi që kërkohet:

Afatet e ekzekutimit:

Nr. Zonat
2019-2020

Teknikat / Mënyra
e ndërhyrjes

Lendet
aktive dhe
formulimi
qe do te

perdoret per
trajtim

Përqën
drimi i
lendës
aktive

Siperfaqja e
parashikuar

Nr. i
trajtime
ve i

parashi
kuar
per 24
muaj

LOT I Prefektur: Shkodër, Lezhe

1.1
Shkoder
(zone
urbane)

Cold fogging Bti WG 1 kg/ha 10 ha 20
Atomizator shpine me
motorr per granula

Bti G 10
kg/ha

1.3 ha 24

Pompë me presion të
lartë

Bti WG 1 kg/ha 1 ha 24

Dozator per leng per
bodrume dhe puseta

Monomoleku
lar film

1ml/m2 2300 m2 12

1.2 Velipoje

Cold fogging Bti WG 1 kg/ha 8 ha 20
Pompë me presion të
lartë

Bti WG 1 kg/ha 2 ha 24

Atomizator shpine me
motorr per granula

Bti G 10
kg/ha

2 ha 24

1.3
Lezhe
(zone

Cold fogging Bti WG 1 kg/ha 5 ha 20

Dozator per leng per Monomoleku 1ml/m2 1080 m2 12
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urbane) bodrume dhe puseta lar film

Pompë me presion të
lartë

Bti WG 1 kg/ha 0.9 ha 24

Atomizator shpine me
motorr per granula

Bti G 10
kg/ha

0.8 ha 24

1.4
Shengji

n

Cold fogging Bti WG 1 kg/ha 7 ha 20

Atomizator shpine me
motorr per granula

Bti G 10
kg/ha

3 ha 24

Dozator per leng per
bodrume dhe puseta

Monomoleku
lar film

1ml/m2 2550 m2 10

LOT II Prefektura Tirane, Durres

2.1
Tirane
(zone
urbane)

Cold fogging Bti WG 1 kg/ha 40 ha 24
Dozator per leng per
bodrume dhe puseta

Monomoleku
lar film

1ml/m2 6000 m2 12

Pompë me presion të
lartë

Bti WG 1 kg/ha 2 ha 24

2.2
Plazhi
Golem-
Qerret

Cold fogging Bti WG 1 kg/ha 12 ha 24

Pompë me presion të
lartë

Bti WG 1 kg/ha 2 ha 24

Atomizator shpine me
motorr per granula

Bti G 10
kg/ha

1 ha 24

Dozator per leng per
bodrume dhe puseta

Monomoleku
lar film

1ml/m2 3200 m2 12

2.3
Plazhi
Spille

Cold fogging Bti WG 1 kg/ha 5 ha 24

Pompë me presion të
lartë

Bti WG 1 kg/ha 2 ha 24

2.4
Shën
Pjetër

Pompë me presion të
lartë

Bti WG 1 kg/ha 2 ha 24

2.5
Gjiri i
Lalzit

Atomizator shpine me
motorr per granula

Bti G 10
kg/ha

4 ha 24

Pompë me presion të
lartë

Bti WG 1 kg/ha 0.5 ha 24

Cold fogging Bti WG 1 kg/ha 3 ha 24
Dozator per leng per
bodrume dhe puseta

Monomoleku
lar film

1ml/m2 30 m2 12

2.6

Durres
(zone
urbane)
dhe
Plazhi
Plepa

Cold fogging Bti WG 1 kg/ha 20 ha 24
Dozator per leng per
bodrume dhe puseta

Monomoleku
lar film

1ml/m2 6200 m2 12

Atomizator shpine me
motorr per granula

Bti G 10
kg/ha

3 ha 24

Pompë me presion të
lartë

Bti WG 1 kg/ha 5 ha 24

Loti III Prefektura Fier

3.1
Divjake
dhe plazh

Cold fogging Bti WG 1 kg/ha 15 ha 20

3.2
Fier
(zone
urbane)

Cold fogging Bti WG 1 kg/ha 20 ha 24

Pompë me presion të
lartë

Bti WG 1 kg/ha 5 ha 24
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Dozator per leng per
bodrume dhe puseta

Monomoleku
lar film

1ml/m2 2700 m2 12

3.3
Darezeze
, Plazhi i
Semanit

Cold fogging Bti WG 1 kg/ha 5 ha 20
Pompë me presion të
lartë

Bti WG 1 kg/ha 5 ha 20

Atomizator shpine me
motorr per granula

Bti G 10 kg/ha 2 ha 20

Dozator per leng per
bodrume dhe puseta

Monomoleku
lar film

1ml/m2 100 m2 12

Loti IV Prefektura Vlorë

4.1

Vlore
(zone
urbane -
plazh-
Narte-

Zverrnec)

Cold fogging Bti WG 1 kg/ha 40 ha 24
Dozator per leng per
bodrume dhe puseta

Monomoleku
lar film

1ml/m2 4260 m2 12

Atomizator shpine me
motorr per granula

Bti G 10 kg/ha 0.16 ha 24

Pompë me presion të
lartë

Bti WG 1 kg/ha 7.3 ha 24

4.2
Rradhim
e

Pompë me presion të
lartë

Bti WG 1 kg/ha 1 ha 24

4.3 Orikum

Pompë me presion të
lartë

Bti WG 1 kg/ha 2.3 ha 24

Pompë shpine me
presion

Bti WG 1 kg/ha 3 ha 24

Atomizator shpine me
motorr per granula

Bti G 10 kg/ha 3 ha 24

Cold fogging Bti WG 1 kg/ha 5 ha 24

Dozator per leng per
bodrume dhe puseta

Monomoleku
lar film

1ml/m2 50 m2 12

4.4
Dhermi-
Drimadh

Cold fogging Bti WG 1 kg/ha 8 ha 24

4.5 Jal

Cold fogging Bti WG 1 kg/ha 2 ha 24

Dozator per leng per
bodrume dhe puseta

Monomoleku
lar film

1ml/m2 10 m2 12

4.6
Himare-
Livadh

Cold fogging Bti WG 1 kg/ha 5 ha 24

Dozator per leng per
bodrume dhe puseta

Monomoleku
lar film

1ml/m2 1153 m2 12

4.7
0

Qeparo
Cold fogging Bti WG 1 kg/ha 4 ha 24
Dozator per leng per
bodrume dhe puseta

Monomoleku
lar film

1ml/m2 20 m2 12

4.8 Borsh
Cold fogging Bti WG 1 kg/ha 4 ha 24
Pompë me presion të
lartë

Bti WG 1 kg/ha 2 ha 24

4.9 Bunec Cold fogging Bti WG 1 kg/ha 1 ha 24

4.1
0

Çukë
Cold fogging Bti WG 1 kg/ha 1 ha 24
Atomizator shpine me
motorr per granula

Bti G 10 kg/ha 1 ha 24

4.1
1

Ksamil
Cold fogging Bti WG 1 kg/ha 10 ha 24
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Dozator per leng per
bodrume dhe puseta

Monomoleku
lar film

1ml/m2 30 m2 12

4.1
2

Sarande
(zone
urbane)

Cold fogging Bti WG 1 kg/ha 20 ha 24
Dozator per leng per
bodrume dhe puseta

Monomoleku
lar film

1ml/m2 500 m2 12

4.1
3

Parku
Kombeta

r i
Butrintit
dhe
zonat
perreth
(Vrine)

Pompë shpine me
presion

Bti WG 1 kg/ha 5 ha 24

Atomizator shpine me
motorr per leng

Bti WG 1 kg/ha 1 ha 24

Afatet e ekzekutimit: Percaktohen ne kontrate

Afatet e dhënies së kontratave: Duke filluar menjëherë pas lidhjes së Marrëveshjes Kuadër me afat
24 (njëzetë e katër) muaj.
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Shtojca 12

( Shtojcë për t’u plotëesuar nga Autoriteti Kontraktor)

TERMAT E REFERENCËS

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve:
Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane me qëllim kontrollin e mushkonjave.

Detyrat:
1. Kryerja e procesit të dezinsektimit sipas kërkesës së AK, brenda 24-48 orëve nga

paraqitja e kërkesës për kryerjen e këtij shërbimi.
2. Raportimi i punës së kryer nga OE/të fituese.
3. Kryerja e procesit të dezinsketimit bazuar në specifikimet teknike dhe sipas teknikave të

përshkruara në mënyrë të hollësishme në tabelën e specifikimeve teknike të detajuar.

Shpërndarja:
Grafikut i lëvrimit do të jetë në funksion të kërkesave për ndërhyrje sipas rezultateve të
monitorimeve entomologjike. Numri total i përafërt i trajtimeve është përcaktuar në tabelën për
perllogaritjen e fondit limit.

Vendi dhe dorëzimi i shërbimeve
Shërbimi do të kryhet në vendet si më poshtë:

Loti. 1 Prefektura Shkodër-Lezhë:

 Shkodër (zonë urbane)

 Velipojë

 Lezhë (zonë urbane)

 Shëngjin

Loti. 2 Prefektura Tiranë - Durrës

 Tiranë (zonë urbane)

 Plazhi Golem-Qerret

 Plazhi Spille

 Shën Pjetër

 Gjiri i Lalzit

 Durrës (zonë urbane) dhe Plazhi Plepa

Loti. 3: Prefektura Fier

 Divjakë dhe plazh

 Fier (zonë urbane)
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 Darzezë, Plazhi i Semanit

Loti. 4 Prefektura Vlorë

 Vlorë (zonë urbane-plazh-Nartë-Zvërnec)

 Rradhimë

 Orikum

 Dhërmi-Drimadh

 Jalë

 Himarë-Livadh

 Qeparo

 Borsh

 Bunec

 Çukë

 Ksamil

 Sarandë (zonë urbane)

 Parku Kombëtar i Butrintit dhe zonat përreth (Vrinë).
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Shtojca 13
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR1

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e
kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” .

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e
kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e
dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme :

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit
publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të
LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i
interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt
< Emri >
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Shtojca 14

[ Shtojcë për t’u plotësuar Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data________]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera ______________________________

(me numra dhe fjalë)

2._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera ___________________________

(me numra dhe fjalë)

Etj.____________________________

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

2._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të
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shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e
shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe
referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda
____________ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme
prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____________________________

Ankesa: ka ose jo______________

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 15
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[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. ________________________________________

2. _________________________________________

3._________________________________________

* * *

Procedura e prokurimit: ______________________

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  d oferta ekonomikisht më e favorshme dçmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e
çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____________________________

(me numra dhe fjalë)

2._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera ____________________________

(me numra dhe fjalë)

Etj.____

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
1._________________________________ _____________________________
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
2._________________________________ _____________________________
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Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë
ekonomikë të suksesshëm:
1._________________________________ _____________________________
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _______________/ Pikët totale të marra ____
(me numra dhe fjalë)

2.________________________________ _____________________________
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera ___________/Pikët totale të marra ____
(me numra dhe fjalë)

Etj.__

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe
referenca e kontaktit], brenda ____________ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij
njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____________________________

Ankesa: ka ose jo______________
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

[Titullari i autoritetit kontraktor]
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Shtojca 16

KUSHTET E PËRGJITHSHME TE KONTRATES
Shërbimet – Procedura e Hapur

Neni 1 Qëllimi

1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e Shërbimeve
të prokuruara me anë të procedurës së hapur.

1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërise parashikon se dispozitat e Kodit
Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit
Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës.
Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e
dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.

1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në
KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik.
Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e
dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e
palëve.

1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e
paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.

Kushtet e kontratës, përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast
se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2 Përkufizime

2.1 “Kontratë” do të thotë marrveshja e shkruar e lidhur midis Blerësit Publik dhe
Kontraktuesit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të
gjitha bashkangjitjet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që
përfshihen në referimin e çdo dokumenti.

2.2 “Cmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin
e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.

2.3 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Shërbimet që Kontraktuesi do të sigurojë sipas
kushteve të kontratës.

2.4 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.

2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe

sipas dispozitave të kësaj kontrate blen sherbimin. Ky term kudo qe përdoret ka kuptim të
njëjtë me ate te perkufizuar ne ligj.

2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas
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dispozitave të kësaj kontrate shet Shërbimet.

2.7 “Shërbime” do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Kontraktuesi sipas kontratës.

2.8 “Termat e References” shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojne detyrat,
kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.

Neni 3 Hartimi i Kontratës

3.1 Shpallja e fituesit do të sherbejë per hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të
firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit.

3.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke
materializuar të gjitha marrëveshjet midis palëve.

Neni 4 Praktikat Korruptive, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

4.1 Autortiteti Kontraktues mund t’i kërkojë Gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën në
se zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë
veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit për Prokurimin Publik.

4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose
njësi që ka marrë pjesë në pregatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.

4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktues të inspektojë llogaritë dhe
procesverbalet që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të
kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 5 Informacioni Konfidencial

5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha
dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me
kontratën.

5.2 Kontraktuesi mund t’i japë nenkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione
të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktues deri në masën e kërkuar për nën-kontraktuesin
në mënyrë që ai të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të
përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktuesin një dispozitë që premton ruajtjen e
konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6 Prona Intelektuale

6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës
intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë Kontrates do t’i përkasin Autoritetit
Kontraktues i cili mund t’i përdorë ato sipas gjykimit të tij.

6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Furnizuesi, pas përfundimit
të kontratës, duhet t’i dorëzojë Autoriteti Kontraktues të gjitha raportet dhe të dhënat si
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hartat, diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat
mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga Kontraktuesi gjatë
kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por
nuk duhet t’i përdori për qëllime që s’kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me
shkrim nga Autoriteti Kontraktues.

6.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktues nga mospërgjegjësia për shkelje të
të drejtave të pronës intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose kryerja e Shërbimeve
sipas kontratës.

6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoriteti Kontraktues në lidhje më
ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga
përdorimi i gjërave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t’i japë Autoriteti
Kontraktues të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të
bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Kontraktuesit

7.1 Kontraktuesi duhet t’i kryejë Shërbimet dhe përmbushi detyrimet e tij me të gjitha
përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale te
pranuara ne përgjithsi.

7.2 Kontraktuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të
avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurta.

7.3 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet
të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Autoriteti Kontraktues, në pajtim me
rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështesi dhe ruajë
gjithmonë interesin publik.

7.4 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet
të ushtrojë kujdes të plotë në mardhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk
duhet të marrë pjesë në veprime që janë jashte kompetences së tij në përfaqsimin e
Autoritetit Kontraktues.

Neni 8 Detyrimet e Veçanta të Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e References.

8.2 Kontraktuesi duhet t’i paraqesë Autoritetit Kontraktues të gjitha sherbimet, në sasitë e
përcaktuara, siç kërkohen nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha
raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë.

8.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në
kontratë.

Neni 9 Specifikime dhe Skicime
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9.1 Në se kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të pregatisi të gjitha
specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranuara dhe të njohura në përgjithsi të
pranueshme për Autoritetet Kontraktues dhe të marri parasysh standartet më të fundit.

9.2 Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të sigurojë se të gjitha
specifikimet, skicimet dhe kërkesat e tjera janë pregatitur në bazë asnjanëse përsa i përket
nxitjes së konkurencës në prokurimin e objekteve të skicimit.

Neni 10 Lejet dhe Liçensat

10.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurimin e lejeve ose liçensave sipas kërkesave të
Ligjeve të Republikës së Shqipërisë për kryerjen e Shërbimeve në këtë kontratë vec rastit
kur palet bien dakord ndryshe.

Neni 11 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor

11.1 Kontraktuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues
përpara heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në oferten e
Kontraktuesit.

11.2 Kontraktuesi do të zëvendësojë çdo punonjës në se Autoriteti Kontraktues zbulon se
personi ka kryer veprime të jashtëligjshme ose Autoriteti Kontraktues është mjaft i
pakënaqur nga puna e personit.

11.3 Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Kontraktuesi duhet
të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më te mira.

11.4 Kontraktuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me
përjashtim kur shkaku i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të
Autoriteti Kontraktues.

Neni 12 Vendndodhja

12.1 Shërbimet duhet të kryhen në vendin ose vendet e specifikuara në kontratë.

12.2 Në se nuk është specifikuar vendi, Autoriteti Kontraktues rezervon të drejtën të aprovojë
vendin ose vendet e kryerjes së Shërbimeve, megjithatë, aprovimi nuk duhet të vonohet ne
mënyrë të paarsyeshme.

Neni 13 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

13.1 Kontraktuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe
praktikave të njohura në përgjithsi për profesionin për ta zhdëmtuar Autoriteti Kontraktues
për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.

13.2 Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Kontraktuesi duhet
të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithsi si të mjaftueshme nën rrethanat e
Shërbimeve që po sigurohen.
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Neni 14 Çmimi i Kontratës

14.1 Çmimi i kontratës duhet të jetë çmimi i ofruar në oferten e Kontraktuesit dhe i pranuar nga
Autoriteti Kontraktues.

Neni 15 Afatet e Pagesës

15.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhen në kohë siç
specifikohet në kontratë.

15.2 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa duhet bërë në
monedhë Shqiptare. Kursi i shkëmbimit i monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes
se Shqiperise në ditën kur është dërguar njoftimi i kontratës për botim.

15.3 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, kërkesa e
Kontraktuesit për pagesë duhet t’i bëhet Autoriteti Kontraktues me shkrim. Për çdo
kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të
sendeve që përshkruan shërbimet e kryera për të cilat duhet paguar.

15.4 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa për shërbimet
do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita qe janë kryer Shërbimet, dorëzimi është
paraqitur ose arritur, ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më e vonë.

15.5 Data e pagesës do të jëte dita që fondet debitohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Vonesa në Bërjen e Pagesës

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor,
megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e
kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në
përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet
kontraktore e tregtare”.

Neni 17 Ndryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

17.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj
ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet,
duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do
të rregullohen në atë masë sa kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij
sipas kontratës..

Neni 18 Forca Madhore

18.1 Kontraktuesi nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e depozitës së kontrates, dëmet e
likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim
ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i
ndodhjes së Forcës Madhore.
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18.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje e paparashikueshme
jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin. Ngjarje të tilla mund të
përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktues qoftë në
kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti,
epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.

18.3 Në se ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere
Autoriteti Kontraktues. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktues jep direktiva të
ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në
masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për
zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 19 Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

19.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës
menjëherë pas nënshkrimit të saj.

19.2 Me përjashtim të rastit kur Autoriteti Kontraktues është dakord për zgjatje të afatit të
kontratës, Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim
nëse Kontraktuesi dështon në kryerjen e Shërbimeve brenda periudhës së Kontrates.

19.3 Autoriteti Kontraktues mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga
shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktues duhet t’i japi
kontraktuesit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.

19.4 Autoriteti Kontraktues do të jetë dakort për një zgjatje të afatit në rastin e Forcës Madhore.

19.5 Autoriteti Kontraktues mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera
nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Ne rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte
që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere Autoritetin
Kontraktor me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të përfundimit të
Shërbimeve. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor
është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të
kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 20 Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

20.1 Dëmet e likuidueshme për kryerjen e vonuar të Shërbimeve do të llogariten me tarifat e
mëposhtme ditore:
a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë

4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës
por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates.

b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë
2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës
por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates..

c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë
1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës
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por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates...

Neni 21 Negociatat dhe Amendamentet

21.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që
do të ndryshonte mjaftueshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së Kontraktuesit.

21.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë me
shkrim, me datë, t’i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqsues i
autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktor.

21.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas
kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqsues i
autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të
cilën ajo lëshohet.

Neni 22 Ndryshimi i Porosisë

22.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Shërbime shtesë deri në një sasi që
nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë
konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 23 Ndërprerja për Mosplotësim

23.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
a) Kontraktuesi dështon të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në kontratë

ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.

23.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen për
mosplotësim dhe t’i japi Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur
ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja
do të jetë e menjëhershme.

Neni 24 Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

24.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi
falimenton ose bëhet i paaftë të paguajë.

24.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 25 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

25.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim
duhet ndërmarrë për t’i shërbyer sa më mirë interesit publik.

25.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi Kontraktuesit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.
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25.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Shërbimet e kryera
përpara ndërprerjes dhe duhet t’i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e
pjesshme të Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesi do të kërkohet
të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 26 Nënkontrata

26.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të
shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të
kontratës së tij një pale të tretë

26.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontraktojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit
Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë
Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin
që provon aftësine e nënkontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin
për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e
aprovon apo jo atë.

26.3 Cdo nenkontraktor duhet të kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit
mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori
për shërbimet që do të furnizojë.

26.4 Kur Kontraktuesi ka ndër mend të realizoje një pjesë të punimeve me nën-kontraktues,
duhet të paraqesë në ofertë, sipas dokumentave të tenderit, gjithë dokumentacionin e
kerkuar per nenkontraktuesin si dhe punimet konkrete qe do te jape me nensipermarrje.

26.5 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pamvarësisht nga sjellja e
nenkontraktorit.

Neni 27 Transferimi i të Drejtave

31.1 Kontraktuesi nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas
kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 28 Sigurimi i Kontrates

28.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t’i dorëzojë Autoritetit Kontraktor
sigurimin e kontrates në shumën dhe formën e kërkuar.

28.2 Shuma e sigurimit të kontrates duhet t’i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për
çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas
kontratës.

28.3 Sigurimi i kontrates do t’i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së kryerjes
së Shërbimeve.

Neni 29 Baza Ligjore
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29.1 Kontrata do të rregullohet nga dispozitat e legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 30 Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

30.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin
mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me
negociata direkte.

30.2 Nëse palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, problemet do të
konsiderohen me anë të zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike
në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 31 Përfaqësimi i Palëve

31.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë
përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në
çështjet e lidhura me egzekutimin e kontratës.

31.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e
përfaqsuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marri përsipër çdo
humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.

31.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqsuar palën në
veprime ose veprimtari të veçanta njoftimi me shkrim në të cilin rast duhet dhënë dhe
duhet të përcaktoje shtrirjen e autoritetit të përfaqsuesit.

Neni 32 Lajmërimet

32.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në
adresën e specifikuar në kontratë.

32.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 33 Llogaritja e Afateve

33.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet
ndryshe.
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Shtojca 17
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA
Shërbimet – Procedura e Hapur

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka
mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojne Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1 Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është: INSTITUTIT I SHËNDETIT PUBLIK.

1.2 Kontraktuesi është _________________________________________________________

Neni 2 Sigurimi i kontratës

2.1 Sigurimi i kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës)
______________________________________________ duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të
siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i Kontratës do t’i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të
mëposhtëm:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Neni 3 Fillimi i Kontratës

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të filloje brenda 5 ditëve nga moment i nënshkrimit të kontratës. Nëse nuk
është specifikuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e
kontratës.

Neni 4 Vendndodhja e Shërbimeve

4.1 Shërbimet do të kryhen në: sipas përcaktimeve që janë bërë në lote______________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Neni 5 Informacion që duhet dhënë nga Autoriteti Kontraktor

5.1 Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit të kontratës, Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi
Kontraktuesit informacionin dhe dokumentat e mëposhtme: ________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Neni 6 Kërkesat e Raportimit

6.1 Gjatë zgjatjes së kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë raporte për Autoritetin Kontraktor sipas
formularit të mëposhtëm: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Neni 7 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

7.1 Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktor me
prova për siguracionin e përgjegjësisë profesionale me shumë minimale si vijon:________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Neni 8 Kushtet e Pagesës

8.1 Pagesa për Shërbimet duhet bërë sipas skedarit të mëposhtëm:_______________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

8.2 Çdo pagesë e skeduar duhet bërë brenda _________ ditëve nga data e arritjes së marrveshjes për
pagesën ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim për pagesë cilado që të jetë më vonë. Nëse
është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

8.3 Monedha e pagesës do të jetë ______. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me
monedhën Shqiptare.

Neni 9 Pagesa Paraprake

9.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, Kontraktuesi nuk
do të marrë pagesë paraprake.

9.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda ______ ditëve nga marrja
e sigurimit te kontrates.

9.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t’i jepet Kontraktuesit sipas
formulës së mëposhtme:_______________________________________________
_________________________________________________________________________

Neni 10 Zbritja e garancisë së kontratës

10.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Shtojca 18

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR

SeksioniI Autoriteti Kontraktor

I.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri ___________________________________________

Adresa ___________________________________________

Tel/Fax ___________________________________________

E-mail ___________________________________________

Adresa në Internet ___________________________________________

I.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror Institucion i Pavarur

 

Njesite e Qeverisjes Vendore Tjetër

 

Seksioni 2 Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit__________

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime”

Konkurs Projektimi Shërbime Konsulence Shërbime të tjera

  

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuader

Po  Jo 

Nëse Po, lloji i Marreveshjes Kuadër
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Me 1 Operator Ekonomik 

Me disa operatorë ekonomikë 

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Po  Jo 

2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1 Fondi limit _____________________________________________

2. Burimi i Financimit ______________________________________

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _______________________________________

2. 5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  

Kohëzgjatja në muaj ose ditë 
ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.6 Ndarja në LOTE:  

Po  Jo 

Nëse Po, numri i LOTEVE: 

2.7 Opsionet:  

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka): 

ose: nga në     

2.8 Kontrate me nenkontraktim:  

Po  Jo 

Seksioni 3 Procedura

3.1 Lloji i procedurës:

E hapur
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3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  
A) çmimi më i ulët  

ose

B) oferta ekonomikishtmë e favorshme 

lidhur me rëndësinë: Çmimi pikë 

etj. pikë

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushen e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit
(TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërise së
Informacionit:

Po  Jo 

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit
(TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga
Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Po  Jo 

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _______________Data e Kontratës //

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri ___________________________________________

Adresa ___________________________________________

Tel/Fax ___________________________________________

E-mail ___________________________________________

Adresa e Internetit ___________________________________________

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve
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Emri ___________________________________________

Adresa ___________________________________________

Tel/Fax ___________________________________________

E-mail ___________________________________________

Faqja e Internetit ___________________________________________

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _______________ (pa TVSH) Monedha __________

Vlera _______________ (me TVSH) Monedha __________

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : ____

Vlera _______________ (pa TVSH) Monedha __________

Vlera _______________ (me TVSH) Monedha __________

4.4 Informacione shtesë

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi //
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Shtojca 19

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri ___________________________________________

Adresa ___________________________________________

Tel/Fax ___________________________________________

E-mail ___________________________________________

Faqja në Internet ___________________________________________

2. Lloji i procedurës: ___________________________________________

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër_______________________

4. Numri i referencës së procedurës/lotit__________________________

5. Fondi limit _____________________________________________

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimit):

Vlera _______________ (me TVSH) Monedha __________

Vlera e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha

7. Data e lidhjes së kontratës ____________

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontratorit

Emri ___________________________________________

Adresa ___________________________________________

Nr. NIPT ___________________________________________
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[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[ Shtojcë për t’u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data ________

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Ne Emer te: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës ]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t’i
jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e
bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe
shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit
kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda
15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me
kusht që kjo kërkesë të përmendë mos përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin e plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]
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FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: Autoriteti Kontraktor

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në
bashkëpunim, në bashkim shoqërish).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe
prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e
zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e
zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi
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Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke
përfshirë llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për
Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me
Negociim(PN), Shërbim Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

2. Autoriteti Kontraktor
Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përllogaritur e Prokurimit
Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës
Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës
Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

Data (viti/muaji/dita)
6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës
(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve
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Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për
çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e
ankesës. Përmendni edhe seksionet perkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen.
Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të
lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre
dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht çdo njoftim të publikuar, të gjitha
dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj . Përcaktoni se cili
prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë,
ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një
përmbledhje të përmbajtjes.

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa
kopje shtesë, pranë autoritetit kontraktor

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet t’i referoheni Formularit të Ankesës
se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks:
E-mail:

Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit

Shtojca 22
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DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR

( KU TE GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PER PUNË / MALLRA / SHËRBIME

[Përdorimi i ketij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të
përdorin marrëveshjen kuadër)

Nr __

DATA:

Kjo kontratë lidhet [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si
“Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e
tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizoje mallrat, ashtu siç janë të
specifikuara në kushtet e përcaktuara në:

 Këtë kontrate

 Formulari i Deklarimit te Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi

 Specifikimet Teknike

 Formulari i çmimit të ofertës

 Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i marreveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet per njësi dhe
rregullat për dorëzimin e mallrave/sherbimeve/puneve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë,
palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marreveshje, do
të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi,
duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasitë e tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor
për t’i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato te
parashikuara.

1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t’i lejohet të bëjë ndryshime të
çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më
shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë
asnjë nga këto sasi për disa artikuj.
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1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

______________________

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.

2.2 Çmimet e njësive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t’i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e
vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin Për Autoritetin Kontraktues

Emri: Emri:

Pozita: Pozita:

Nënshkrimi: Nënshkrimi
:

Data: Data:

Vula: Vula:
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DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR

(KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)

PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktor,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nënshkruajnë këtë marrëveshje kuadër për objektin: < vendosni titullin > me numrin
identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen
përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj
marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete por përcakton kushtet për kontratat që
do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t’i dërgojë kontraktuesit “Ftesën për Ofertë”
kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nenshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithe operatorët ekonomikë, palë në marrëveshjen
kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.
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4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera
të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë
Ftesat për Oferte dhe t’ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër.
Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kritereve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

__________________________________

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktuesin Për Autoritetin Kontraktues

Emri : Emri:

Pozita: Pozita:

Nënshkrimi: Nënshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:
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[ Shtojcë për t’u plotësuar nga  Autoriteti  Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri                            ___________________________________________

Adresa                         ___________________________________________

Tel/Fax                        ___________________________________________

E-mail                          ___________________________________________

Faqja në Internet         ___________________________________________

1.    Lloji i procedurës: _______________________________________

2.      Numri i Referencës: ______________________________________

3. Objekti i kontratës ________________________________________

4. Fondi limit  ____________________________________________

5.      Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:  
a)  ;

 b) ;
 c) ;
 ç) ;
 d) ;
 dh) ;
Etj. ______________________________________
6. Informacione shtesë

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi  


