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I. NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Spitali Rajonal Vlore

Adresa Lagjia “Partizani”

Tel/Fax 033/ 222 657

E-mail spitalivlore@shendetesia.gov.al

Faqja e Internetit ___________________________________________

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

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit____ REF-78536-07-09-2018

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje Qira Leasing Blerje me këste Një kombinim i tyre

X    

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po  Jo X
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2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik 

Me disa operatorë ekonomikë 

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po  Jo 

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të përfundojë Marrëveshja
Kuadër:___________(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 .

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore, të cilat do të lidhin marrëveshjen
kuadër: _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës

Fondi limit : 2 977 777 (dy milion e nenteqind e shtatedhjete e shtate mije e shtateqind e
shtatedhjete e shtate) leke pa tvsh

Burimi i Financimit : Buxheti shtetit

Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër : ” Blerje e sistemit elektronik te parkimit dhe
sistemit te kamerave per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore“

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

duke filluar nga // me përfundim në 31/12/2018

2.9.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj: ��ose ditë: ����(nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër(jo më shumë
se (4) vjet)
Ose duke filluar nga ��/��/��(dd/mm/vvvv)
Përfunduar më ��/��/��(dd/mm/vvvv)

2.10 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër: _________________

2.11 Ndarja në LOTE:  

Po Jo x

Nëse po,

2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

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  Jo x

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: ____
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Autoriteti kontraktor do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po  Jo 

Shenime te 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.

Seksioni 4. Procedura

4.1 Lloji i procedurës: Kërkesë për propozim

Procedurë prokurimi e rishpallur:
Po  Jo 

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
______________________________________________________________________________
b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anulluar __________________________
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c) Fondi limit i procedurës së prokurimi të anulluar ___________________________________

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

A) çmimi më i ulët  

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe
karburant për ngrohje, çmimi më i ulët bazohet në:

i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në
Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni, si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në
fuqi;
iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të
luhatjes se çmimeve.

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: 20/07/2018 (dd/mm/vvvv) Ora: 11:00
Vendi:_______________________________________

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: 20/07/2018 (dd/mm/vvvv) Ora: 10:00
Vendi:_______________________________________

Informacioni mbi ofertat e 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
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4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  

Shqip  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 Ekonomik.
Operatoret 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 10/07/2018
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Njoftimi i kontratës për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në
Buletinin e Njoftimeve Publike

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Spitali Rajonal Vlore

Adresa Lagjia “Partizani”

Tel/Fax 033/ 222 657

E-mail spitalivlore@shendetesia.gov.al

Faqja e Internetit ___________________________________________

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Kerkese per propozim

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër___ ” Blerje e sistemit elektronik te parkimit
dhe sistemit te kamerave per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore“

Nr. Pershkrimi i sherbimeve Njesia Sasia Çmimi Vlefta

1 NVR 32 Kanale cope 1

2 Kamera te jashtme IP cope 13

3 Kamera te brendshme IP cope 17

4 Kamera PTZ 360 grade 2 MPX cope 1

4 HDD 4 TB CCTV cope 4

5 Kabell cat 6 m 3500

6 Kanalina 40/40 m 500

7 Switch 8 port POE gigabyte cope 5

8 Switch 16 port PoE Gigabyte cope 1

9 Rack 12 cope 1

10 Monitor 32" cope 1

11 Kuti dhe mbajtese te kamerave cope 30

12 Software server center cope 1

13 Priza shperndarse 8 dalje cope 3

14 Instalimi dhe sherbimi (Garancia 2 vjet) Set 1

15 Ndertimi I kabines se operatoreve cope 1
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16 Barriera 4 M me elektromotor cope 2

17
Kamera per leximin e targave te inkorporuar me sistemin e
biletarise

cope 2

18 Monitor 19” cope 1

19 Workstation per Sistemin e biletarise cope 1

20
Sherbimi: materialet , instalimi , testimi dhe trainimi per paisjet &
aparaturat e instaluara

Set 1

Vlera pa tvsh

4.Numri i referencës së procedurës/lotit_ REF-78536-07-09-2018

5. Fondi limit : 2 977 777 (dy milion e nenteqind e shtatedhjete e shtate mije e shtateqind e
shtatedhjete e shtate) leke pa tvsh

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 31/12/2018

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 20/07/2018

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 20/07/2018
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II. UDHËZIME PËR OPERATORET EKONOMIKE

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

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 ofertës duhet të
shtypet ose të shkruhet me bojë qe 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 ekonomik, 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) Formularin e Ofertës ekonomike plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT ose Shtojcës 2 të DT
(në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe
karburant për ngrohje).
b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (skica, katalogje, kampione etj)
___________ ,
___________ ,
___________ .

c) Dokumentat dhe vërtetimet e përmendura në Shtojcën 8.
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 te futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur
dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për furnizimin e
mallrave; Nr Njoftimit_______________
“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN
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KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA _____________
dd/mm/vv), ______orës”.
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

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 cdo kohë ofertën deri para afatit kohor përfundimtar për dorëzimin e ofertave pa
patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen
në llogarinë e tij, në faqen zyrtare te APP-së, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Përllogaritja e ofertës ekonomike

2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT,
duke përcaktuar mallrat që do të lëvrohen, sasitë 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 çmimet totale të ofertës të të gjitha
Mallrave, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet cmimit të dhënë dhe përbën
vlerën totale të ofertës.

2.4 Përvec kur Dokumentat e Tenderit e parashikojnë ndryshe, çmimet e dhëna nga Ofertuesi
duhet të jenë të fiksuara përgjatë ekzekutimit të kontratës dhe nuk duhet t’i nënshtrohen
asnjë ndryshimi në asnjë aspekt. Oferta e paraqitur me çmim të ndryshueshëm, dhe që
nuk është në përputhje me këtë paragraf, do të refuzohet nga Autoriteti Kontraktor si e
papranueshme.

2.5 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.
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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.

2.6 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.

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe
karburant për ngrohje, çmimi më i ulët bazohet në:

i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar
në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së
ofertave;
ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni, si dhe çdo taksë tjetër sipas
legjislacionit në fuqi;
iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në
rast të luhatjes se çmimeve.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

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

Të gjitha kriteret vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe
të shprehen në shifra. Në cdo 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
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Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për cdo kriter të vleresuar

Pikët për cdo 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 njërin prej opsioneve. Plotësimi i
të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

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, sipas
shëmbujve të mëposhtme:

- 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

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me mallrat e ofruara, atëherë
Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse
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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 te vlefshme
n – Numri i Ofertave te vlefshme
ZM – Zbritja e Mundshme

MO = O1 + O2 + O3 + … On / n

ZM = 85 % Mo

Vlera e Ofertës që vlerësohet <..ZM........... , si rrjedhim Oferta ështe 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.

3.4. Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit
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Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit,
siç parashikohet në Shtojcën 13. 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 19 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.

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

III SHTOJCAT



Dokumentat Standarde të Tenderit

16

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës
Shtojca 2: Formulari i Ofertës, në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me

karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje
Shtojca 3: Ftesa për Ofertë në rastin e Marrëveshjes Kuadër
Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial
Shtojca 5: Deklaratë për përmbushjen e kritereve të përgjithshme të pranimit/kualifikimit
Shtojca 6: Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik
Shtojca 7: Deklarata për konfliktin e interesit
Shtojca 8: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes
Shtojca 9: Specifikimet teknike
Shtojca 10: Sasia e mallrave dhe kushtet e lëvrimit
Shtojca 11: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër
Shtojca 12: Formulari për Njoftimin e skualifikimit
Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Fituesit
Shtojca 14 Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomike të suksesshëm në Marrëveshjen

Kuadër
Shtojca 15: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës
Shtojca 16: Kushtet e Veçanta të Kontratës
Shtojca 17: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar
Shtojca 18: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e

Njoftimeve Publike
Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës
Shtojca 20: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor
Shtojca 21: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara
Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara
Shtojca 23: Formulari i Njoftimit të Anullimit

Shtojca 1
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik]
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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]

* * *

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

1 2 3 4 5 6

Nr Përshkrimi i mallrave Sasia Çmimi
Njësi

Çmimi
Total

Afati

Çmimi Neto )
TVSH (%)
Çmimi Total

Nënshkrimi i ofertuesit ______________
Vula ______________

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

Shtojca 2
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[Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për
furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant per ngrohje]

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]

* * *

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

3. Marzhi ynë i fitimit i shprehur në përqindje është si më poshtë:

1 2 3 5

Nr Përshkrimi i mallrave
Marzhi i fitimit i shprehur në
përqindje Afati i

lëvrimit

Nënshkrimi i ofertuesit ______________

Vula ______________
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Shtojca 3

[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 furnizimin e mallrave të mëposhtme:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasisë siç përkufizohet në Dokumentat e
Tenderit (DT).

Vendi i Dorëzimit të Mallit
(jepni nje pershkrim te shkurter)

Malli duhet të dorëzohet brenda datës ____________

Oferta duhet të paraqitet
………………………………………………………………………………………………………
[Jep adresën e saktë]
Përpara
……………………………………………………………………………………………………
[Përcaktoni datën dhe orën]
Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese ________________________________________

Forma e komunikimit:

Me shkrim   elektronike (email, fax, etj)  
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Shtojca 4

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

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.

Nënshkrimi i ofertuesit ______________

Vula ______________
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Shtojca 5
[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 shkelje penale, në
përputhje me Nenin 45/1 të LPP.

 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
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 6

[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 7

[Shtojcë për t’u plotesuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË
Mbi konfliktin e interesave

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

Konflikt 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.

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
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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 8
[ Shtojcë për tu plotësuar 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)
b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me
veprimtarinë profesionale.
d) 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 5.

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 të dorëzohen:

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

b. Prokura e posaçme.
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2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Deklaraten mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
b. Vërtetimin 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.

2. Për të provuar përmbushjen e kapaciteteve të mëposhtme, Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

2.1. Për kapacitetin ligjor/profesional:

______________________________________________________________________________

2.1. Kapaciteti Ligjor i operatorëve ekonomikë,

Operatoret ekonomik duhet te paraqesin dokumentet e kerkuara me siper ne shtojcen ”kriteret e
përgjithshme të pranimit/kualifikimit”

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:  

Nje kopje te vertetuar dhe te çertefikuara te bilancit eko-financiar per tre vitet e fundit 2015,
2016, 2017, te miratuar prane autoriteteve perkatese.

Nje kopje te deklaratave te xhiros vjetore per tre vitet e fundit,ku vlera e kerkuar nuk mund te
tejkaloje vleren limit te kontrates qe prokurohet.

2.3 Kapaciteti teknik :

Për të provuar pervojen e meparshme, ofertuesi duhet te paraqese deshmi per furnizimet e
meparshme, te ngjashme, te kryera gjate tre viteve te fundit.Ne cdo rast vlera e kerkuar duhet te
jete ne nje vlere jo me te madhe se 40 % te vleres se perllogaritur te kontrates qe prokurohet dhe
qe eshte realizuar gjate tri viteve te fundit.Realizimi i sherbimeve te meparshme, te ngjashme, do
te vertetohen me dokumentacionin si me poshte:

- Kur sherbimi i te njejtes natyre eshte realizuar me ente publike, Operatori ekonomik do
ta vertetoje duke paraqitur Kontraten e nenshkruar me institucionin, te shoqeruar me
vertetimin e leshuar nga Institucioni Shteteror per realizimin e sukseshem te kesaj
kontrate ose faturat tatimore te shitjes, ku shenohen datat, shumat dhe sherbimet e
realizuara.

OSE

- Kur sherbimi i se njejtes natyre eshte realizuar me sektorin privat,do ta vertetoje kete
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sherbim duke paraqitur faturen tatimore te shitjes (ku te shprehen qarte, datat, artikujt,
cmimet, vlerat, te firmosura dhe vulosura.

2.4Operatori ekonomik duhet të paraqesë një vertetim për shlyerjen e taksave vendore për vitin
2017 pranë të gjitha njesive vendore ku operatori ekonomik ushtron aktivitetin sipas regjistrimit
në QKB. Duke ju referuar ligjit nr.9632,dt.30.10.2006 ”Per sistemin e taksave vendore”,i
ndryshuar.Ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomik ,cdo operator duhet te paraqes vertetim
leshuar nga autoriteti perkates ne te cilen eshte rregjistruar sipas QKR-se.

2.5 Ofertuesit duhe të paraqesin Çertifikatat: EN ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013; BS
OHSAS 18001:2007; EN ISO 14001:2004; BS PAS 99:2012, , te cilat duhet të jetë në të njëjtën
fushë me specifikën e mallrave që prokurohen.

Në rast të bashkimit të operatoreve ekonomike ky kriter duhet të plotesohet nga të gjithë anëtarët
e bashkimit të operatorët ekonomikë

2.6 Operatori ekonomik ofertues duhet te jete i pajisur me liçense profesionale te shoqerise e cila
duhet te permbaje kategorite e meposhtme:

- NS – 13 A – Impiante dhe linja telefonike dhe telekomunikacioni.

- NS – 14 A - Impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.

2.7 Operatori Ekonomik duhet te vertetoje se disponon kualifikimet e duhura te stafit drejtues
perkates per kryerjen e sherbimit ne objekt. Per kete operatori ekonomik duhet te paraqese
dokumentacion se ka si te punesuar dhe te regjistruar ne kompanine e tij minimalisht:

a) 2 (dy) Inxhinier elektronik
b) 1 (një) Inxhinier elektrik
c) 2 (dy) Inxhinier informatik
d) 1 (nje) Inxhinier Telekomunikacioni
e) 1 (nje) Inxhinier Ndertimi

Per te vertetuar plotesimin e ketij kriteri Operatoret Ekonomike duhet te paraqesin diplomat,
kontratat e punes dhe CV perkatese per secilin specialist te kerkuar, vertetuar kjo edhe ne
listpagesat e tre-mujorit te fundit me kodet perkatese te pozicionit.

2.8 Operatori Ekonomik duhet të ketë në staf të paktën 1 (një) person të çertifikuar në Menaxhimin e
Projekteve Profesionale (Project Management Professional – P M P), lëshuar nga Project
Management Institute (P M I) ose institucione të tjera ekuivalente. Kjo te vertetohet me
çertifikaten ,kontraten e punes dhe listpagesat e tre-mujorit te fundit.
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2.9 Operatori Ekonomik duhet te kete ne staf te pakten 1 (nje) person te certifikuar ITIL Foundation
Certificate in IT Service Managment. Ne çertifikaten e paraqitur te jene kontaktet e kompanise
ku eshte leshuar çertifikata, nr i certifikates dhe nr i kandidatit. Vertetuar kjo edhe me listpagesat
e tre-mujorit te fundit

2.10 Operatori ekonomik ofertues duhet te kete ne staf te pakten 1 (nje) inxhinier te pajisur me
liçense profesionale per kategorite e meposhtme:

- 4C – Linja e rrjeta elektrike – telefonike – radiotelefoni – citofoni – sistem alarmi – televizim
etj, per objekte civile, industriale, turistike.

- 4D – Sisteme komplekse te telekomunikacionit.

2.11 Operatori ekonomik ofertues duhet te kete ne staf 1 (nje) inxhinier te pajisur me çertifikate
Lead Auditor per ’Sistemin e menaxhimit te Sigurise se Informacionit” e vetetuar kjo me
çertifikaten dhe listpagesen e gjashte muajve te fundit.

2.12 Operatori ekonomik ofertues duhet te kete ne staf 1 (nje) inxhinier te pajisur me çertifikate
Lead Auditor per ”Teknologjine e Informacionit – Menaxhimi i Sherbimeve” e vetetuar kjo me
çertifikaten dhe listpagesen e gjashte muajve te fundit.

2.13 Operatori Ekonomik duhet te paraqes nga kompania prodhuese e kamerave certifikatat si me
poshte:

ISO 9001 : 2015 ,
ISO 14000:2004,
IECQ,
ISO/TS 16949:2009,
ISO 20000-1:2011
ISO 27001:2013
ISO 17025:2005
OSE EKUIVALENTE

2.14 OE duhet te paraqesi certifikate te standarteve nderkombetare te nivelit te 4-te dhe 5-te nga
prodhuesi i kamerave e cila te demostroje nivelin me te larte te maturimit, sigurise dhe
organizimit te softwareve te procesit te punes se ofruar.

2.15 Operatori Ekonomik duhet të ketë minimumi 8 (tete) punonjës të siguruar si montues të
pajisjeve elektronike. kjo e vertetuar me listepagesat e muajve per periudhen Janar – Shtator
2017.

2.16 OE te kete pakten 5 ( pesë ) punonjes te paisur me certifikaten e sigurise teknike ne pune.
Vertetuar kjo me çertifikatat e kualifikimi të punonjesve për sigurimin teknik. Vertetyuar kjo
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edhe me dhe listpagesat e tre-mujorit te fundit

2.17 Operatori Ekonomik duhet te kete minimumi 5 punonjes te certifikuar nga kompania
prodhuese e sistemit te kamerave, vertetuar kjo me çertifikatat perkatese. Vertetuar kjo edhe me
listpagesat e tre-mujorit te fundit

2.18 Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose nga distributori i
autorizuar për produktet e ofertuara , ku të përcaktohen edhe kontaktet e prodhuesit ose të
distributorit të autorizuar. Ne rast se do te paraqitet autorizim nga Distributori i Autorizuar duhet
te vertetohet lidhja midis Distributorit te Autorizuar dhe Prodhuesit.

2.19 Operatori Ekonomik që do të realizoje instalimin duhet të disponojë 2 (dy) automjete për
instalim dhe periudhen e garancise te sistemit brënda 24 orëve, Të gjitha automjetet duhet të
shoqërohen me Çerifikatë pronesie ose kontrate qeraje te noterizuar, Leje qarkullimi dhe
Siguracion i vlefshem.

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 plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE
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Sistemi i Vëzhgimit,biletarise dhe parkimit

Sistemi do të përbëhet nga:

1. Pajisjet qëndrore të sistemit – Digital Video Recorder profesional, software i

administrimit të sistemit, ruajtjes së administrimit të imazheve,traret,kabinen,programin e

monitorimit te biletave.

2. Kamera profesionale të sigurisë.

3. Pajisjet ndihmëse

4. OE- Të bejë furnizimin dhe montimin e të gjitha pajisjeve.

5. Projekti është me çelsa në dorë dhe operatori ekonomik do të marrë përsipër çdo problem
gjatë rrugës me ane ten je deklarate teknike

6. Operatori ekonomik duhet të paraqesë zgjidhjen e plotë dhe të detajuar teknike me gjithë
elementet e saj, me mënyrën e lidhjes, topologjinë e përdorur, konfigurimet përkatëse,
plani i shpërndarjes së pajisjeve, standartin e përdorur të instalimit.

7. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Planin e detajuar të administrimit të projektit me

qëllim realizimin e tij në cilesinë e duhur teknike dhe brënda afatit të kërkuar

1. Pajisjet qendrore te sistemit – Digital Video Recorder profesional, software i

administrimit të sistemit, ruajtjes së administrimit të imazheve

Pajisja qëndrore e regjistrimit dhe administrimit të imazheve dhe vetë sistemit, do të jetë një
pajisje “e gjitha në një” e cila inkorporon :

 Softwarin e nevojshëm për administrim të imazheve

 Softwarin e nevojshëm për administrimin e vetë sistemit dhe të kamerave

 Hardwarin e nevojshëm për rregjistrimin e imazheve

Kapaciteti minimal me të cilin duhet të furnizohen pajisjet është - 1 muaj.

Specifikimet teknike minimale të domosdoshme

Zgjidhja e propozuar duhet, minimalisht, të plotësojë kërkesat dhe funksionet e
mëposhtme :

• Regjistrim në cilësi të lartë H.265+, MPEG-4, M-JPEG dheMxPEG.
• Regjistrim në megapixel-të paktën deri 30 fps në format 1080P në të gjithë

kanalet njëherësh.
• Të suportojë kamerat panoramike 360 gradë
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• Konfigurimi : Nga web.
• Monitorim në distance : Nga web.
• Karakteristika të plota regjistrimi : regjistrim manual, i vazhduar ose i skeduluar.

Aftësi planifikimi për regjistrimin e alarmeve.
• Aftësi monitorimi për disa sisteme survejimi në LAN ose WAN nëpërmjet një

motori.
• Hapësirë në memorie për imazhet e gjeneruara nga regjistrimet e alarmeve,

hapësirë për regjistrim para dhe pas këtyre regjistrimeve të paktën deri në 300
sekonda.

• Regjistrim audio për kamerat.
• Aftësi për backup të të dhënave në një pajisje tjetër në rrjet.
• Aftësi gjenerimi raportesh për : Probleme në sistem, probleme me hard disqet,

shkëputje të rrjetit, gjendja e UPS, etj.
• Aftësi për të t’i vendosur pamjeve një shenjues digital si p.sh. watermark për të

konfirmuar vërtetësinë e tyre.
Gjatë monitorimit lokal sistemi duhet të jape mundësinë e kontrollit të regjistrimeve ( të
paktën nëpërmjet datës dhe orës së regjistrimeve ), si edhe kontroll të regjistrimeve :
• Luaj (play)
• Pushim
• Ndalim
• Para/mbrapa
• Ndryshimi i shpejtësisë së shfaqjes së regjistrimeve me shpejtësi normale dhe të

shpejtë deri në 1 x16 dhe shpejtësi të reduktuar deri në 1/16.

Monitorim dhe regjistrim remote ( duke aksesuar sistemin nga rrjeti ) ku të mund të
shfaqen të paktën 256 kanale, të shfaqen kanalet në mënyrë sekuenciale ose në mënyrë
të kombinuar.

Për kontrollin e regjistrimeve sistemi duhet të bëjë playback për të paktën 12 kanale në
të njëjtën kohë, të mund të bëjë kontrolle në regjistrime nëpërmjet datës/orës,te kamerave
në rrjet të cilat kanë dalë nga fokusi ). Njëlloj si në monitorimin lokal duhet të bëjë
menaxhimin e regjistrimeve :
• Luaj (play)
• Pushim
• Ndalim
• Para/mbrapa
• Ndryshimi i shpejtësisë së shfaqjes së regjistrimeve me shpejtesi normale dhe te

shpejte deri në 1 x16 dhe shpejtësi të reduktuar deri në 1/16.
Sistemi duhet të bëjë kërkim dhe analizë të videos në mënyrë inteligjente sipas : Datës

dhe orës,
sipas vijës së kohës, sipas ngjarjeve.
Analiza inteligjente e videos që duhet të jetë e përfshirë në sistemin bazë duhet të ketë

aftësitë që
të dallojë kamerat që nuk janë të fokusuara, të dallojë kamerat që ju bllokohet pamja , te
kete mundesine e fokusimit ne objekte te vecanta.
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• Konvertimi në format të përshtatshëm për PC i videos dhe shkarkimi nga serveri i
regjistrimit.

Menaxhimi i ngjarjeve

Sistemi duhet të ofrojë mundësinë e konfigurimit të ngjarjeve si :
• Dedektimi i lëvizjeve.
• Alarm input.
• Probleme në lidhjen fizike ( network .)
• Probleme në regjistrim.

Për këto ngjarje përdoruesit duhet të njoftohen nëpërmjet :

• Gjenerimit të videove dhe njoftimeve për to.
• Nëpërmjet e-mail, drejtuar përdoruesve të përcaktuar.
• Buzzer ( njoftim akustik ).
• Alarm output
• Nëpërmjet mesazheve tekst.

Kontrolli i përdoruesve

Sistemi duhet t’i ofrojë administratorit :

• Mundësinë e krijimit të përdoruesve të ndryshëm, me të drejta të ndryshme
aksesi.
• Kontrollin e përdoruesve që kanë të drejta aksesi, ose jo, në sistem.
• Aftësinë për të gjeneruar një listë me përdoruesit që janë online në sistem.

SISTEMI I BILETARISE se MENAXHIMIT TE AUTOMJETEVE

• Parkimi do te pajiset me Sistem te Menaxhimit te Automjeteve te kontrolluar.
• Te gjithe pajisjet do te jene me konstruksion te forte, rezistente ndaj vandalizmave dhe
rezistente ndaj motit.
• Barrierat hyrese do te jene te mbushura me sinjale automatike ndriçuese.
• Fotocelulat IR te sigurise do te jene te mundura ne te gjitha barrierat.
• Sistemi i kontrollit qendror do te jepet grafikisht dhe do te siguroje nje raport ne kohe reale per
te gjithe statusin e sistemit.
• Sistemi do te pranoje nje sinjal ne raste zjarri qe do te mbylli te gjitha hyrjet dhe te hape te
gjitha daljet

Konfigurimi i Sistemit Per menaxhimin e parkimit do behet e mundur Sistemi I Menaxhimit te
Automjeteve. SMA do te perbehet nga barrierat e makinave automatike dhe lexuesit e kartes qe
do te jene te pozicionuar ne hyrje dhe ne dalje. Lexuesit e kartes do te jene pjese e kontrollit te
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sistemit te hyrjes. Perveç lexuesit te kartes ne hyrje do te jete e mundur qe barriera te kete nje
hapje manuale nga dhoma e sigurise.Fotocelulat IR te sigurise do te jene te mundura ne te gjitha
barrierat. Te gjithe kontrollet e barrieres do te jene te lidhura me njera-tjetren ne bus me RS-485
ose me tip te ngjashem dhe perfundojne ne dhomen e sigurise ku do te jene te monitoruara ne
kohe reale per gjendjen e tyre. Monitorimi dhe kontrolli do te behet nepermjet software-it.
Nderfaqja eshte e domosdoshme ndermjet RS-485 ose tipeve te ngjashme qe vjen nga PC ne
vendin qe do jete instaluar software-i. Ne rast te alarmit te zjarrit do te tejcohet nje sinjal direct
te barrierat per te mbyllur hyrjen dhe hapur daljen. Pas rivendosjes se sinjalit sistemi do te
kthehet ne pozicionin e saj te meparshem ne drejtim e te gjitha variablave. Parkimi do te operoje
ne dy menyra: me karte kontrolli hyrje ose bilete. Biletat do te mundesohen ne hyrje dhe do te
paguhen ne Qendren e Kontrollit. Pas pageses se biletes do te operohet ne dalje per hapjen e
barrierave.
Ne parkim do te instalohen pajisjet e meposhtme:
Ne hyrje

Njesia hyrese

 Barriere automatike

 Loop-e te sigurise ose/dhe fotocelule IR

 Lexues karte

Ne secilen dalje

 Njesi dalese

 Barriere automatike

 Loop-e te sigurise ose/dhe fotocelule IR

 Lexues karte

Njesite Hyrese/Dalese

Njesite hyrese do te instalohen ne hyrjet e parkimit. Ai i jep nje bilete personit per te fituar
akses ne parking. Projektuar per te menaxhuar hyrjen me bileta me barcode, kjo ka nj buton
per te kerkuar bileten dhe nje lexues per kartat transponder per te menaxhuar biletat
sezonale.

 Shtyp Butonin PUSH ne Qendren e re te Hyrjes , Bileta me Bar-code do te terhiqet nga
klienti dhe trau do te HAPET

 Klientet VIP dhe klientet me parapagim do te perdorin kartat RFID

 Mbasi makina do te kaloje sistemi automatikisht do te MBYLLE traun dhe te numeroje
makinen

 Cdo HAPJE e traut dhe cdo numerim i makines do te kryeje nje foto nepermjet IP-
Kamera , te emertuar dhe me numrin qe ndodhet ne bileten me Bar-Code dhe te
rregjistrohet

 Ne qofte se makina nuk eshte prezent dhe trau do te hapet Manualisht , fotografia do te
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ruhet me emrin “ hapje manuale nn “ , data dhe ora do te jene te shenuara gjithashtu ne
foto.

 Ne qofte se ndodh ndonje problem ne hyrje , klienti mund te shtype butonin HELP dhe te
flase me operatorin

 Aktivizimi i funksioni “Anti-pass back “ qe te evitoje mashtrimet nga klientet me
parapagim dhe klientat VIP

Njesia dalese do te instalohet ne daljet e parkimit. Me te perdoruesi mund te dale pas pageses
ne kase.Personat e autorizuar mund te perdorin kartat e tyre duke kaluar karten afer
sensorit/lexuesit. Njesia dalese lejon perdorimin e kartave qe kane kryer pagesen per te
menaxhuar barrieren dalese.

1. Te HAPE traun , te numeroje makinen dhe te ruaje ne database si foto No .
2. Te llogarise kohen e qendrimit dhe vleren,dhe automatikisht ta kaloje ne grafikun e

kalimeve.
3. HAPJA e traut behet e mundur edhe manualisht nga qendra e kontrrolli gjithashtu (

ky sherbim mundesohet per rastet e panikut ) , dhe ne kete rast gjithashtu shkrepet nje
fotografi e cila memorizohet dhe makina numerohet ne qofte se kalon

Monitorimi,Raportet dhe kontrolli do te behet nepermjet software-it ne Gjuhen Shqipe.

Software i Sistemit te Parkingut Mundeson :

1.Raporte te personalizuara per cdo Operator.
2.Raporte te pergjithshme(Javore,Mujore,Vjetore)
3.Raporte Ditore
4.Raporte te Hyrje Daljeve
5.Raport per Klientet VIP ose te autorizuar.
6.Monitorim On-Line ne Distance, dhe marrja dhe hedhja e te dhenave nga distanca
7.Raporte mbi Hyrje dalje Manuale,Arka,Shitjet...etj

NVR 32 KANALE
Video/Audio Input

IP video input: | 32-ch

Two-way audio input: | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)

Network

Incoming bandwidth: | 256Mbps

Outgoing bandwidth: | 256Mpbs

Remote connection: | 128
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Video/Audio Output

HDMI Output: | 1-ch, resolution: 4K(3840*2160)/60Hz, 4K(3840*2160)/30Hz, 1920*1080P/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz

Recording Resolution: | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Audio Output: | 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ)

Synchronous Playback: | 16-ch

VGA Output: | 1-ch, resolution: 1920*1080P/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz

Decoding

Live view / Playback: | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Capability: | 4-ch@8MP,16-ch@1080P

Hard Disk

SATA: | 4 SATA interfaces for 4HDDs

Capacity: | Up to 6TB capacity for each HDD INCLUDED 6 TB

External Interface

Network Interface: | 2 RJ-45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet interfaces

Serial Interface: | RS-232; RS-485;

USB Interface: |
Front panel: 2 × USB 2.0 
Rear panel: 1 × USB 3.0

Alarm In: | 16-ch

Alarm Out: | 4-ch

General

Power Supply: | 100 to 240 VAC

Consumption(without hard disk
and POE):

| ≤20 W

Working Temperature: | -10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF~ + 131 ºF)

Working Humidity: | 10 % ~ 90 %

Kamera e Brendeshme 4 MPX

Image Sensor: | 1/3" Progressive Scan CMOS

Min. Illumination: | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR

Shutter time: | 1/3 s to 1/10,000 s

Lens: | 2.8mm, or 4 mm@ F2.0

Lens Mount: | M12
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Adjustment
Range:

| Pan: 0° ~ 355°, Tilt: 0° ~ 75°, Rotation: 0° ~ 355°

Day& Night: | IR cut filter with auto switch

Wide Dynamic
Range:

| 120 dB

Digital noise
reduction:

| 3D DNR

Compression Standard

Video
Compression:

| H.264/MJPEG/H.264+

H.264 code
profile:

| Main Profile

Video bit rate: | 32Kbps~16Mbps

Dual Stream: | Yes

Image

Max. Image Resolution: | 2688 × 1520

Frame Rate: |
50Hz: 20fps (2688×1520), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720)
60Hz: 20fps (2688×1520), 30fps (1920×1080), 30fps(1280×720)

Image Settings: | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser

BLC: | Yes, zone configurable

ROI: | Support

Network

Network Storage: | NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR

Alarm Trigger: | Motion detection, tampering alarm, network disconnect , IP address conflict, storage exception

Protocols: |
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, Qo
S, IPv6, Bonjour

Security: |
One-key reset, flash-prevention, dual streams, heartbeat, mirror, password protection, privacy 
mask, Watermark, IP address filtering, Anonymous access 

System Compatibility: | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI

Interface

Audio: | 1-ch 3.5 mm audio in (Mic in/Line in)/out interface (-S model)

Communication Interface: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface
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Alarm: | 1x alarm I/O 

On-board storage: | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB

Reset Button: | Yes

Wi-Fi Specification

Wireless Standards: | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Frequency Range: | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Channel Bandwidth: | 20/40MHz Support

Modulation Mode: |
802.11b: CCK, QPSK, BPSK
802.11g/n: OFDM

Security: | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS

Transmit Power: |
11b: 17±1.5dBm @ 11Mbps
11g: 14±1.5dBm @ 54Mbps
11n: 12.5±1.5dBm

Receive Sensitivity: |
11b: -90dBm @ 11Mbps (Typical)
11g: -75dBm @ 54Mpbs (Typical)
11n: -74dBm (Typical)

Transmission Rate: |
11b: 11Mbps
11g: 54Mbps
11n: up to 150Mbps

Wireless Range: | 50m(depend on environment)

General

Operating Conditions: |
-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Humidity 95% or less (non-condensing)

Power Supply: | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)

Power Consumption: | Max. 5W

Impact Protection: | IK10

IR Range: | Up to 30m

Kamerat e Jashtme IP
Camera

Image Sensor: | 1/3" Progressive Scan CMOS

Min. Illumination: | 0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0.028Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR

Shutter time: | 1/3 s ~ 1/10,000 s
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Slow shutter: | Support

Lens: | 4mm @F2.0

Lens Mount: | M12

Day& Night: | IR cut filter with auto switch

Wide Dynamic Range: | 120 dB

Digital noise reduction: | 3D DNR

Compression Standard

Video Compression: | H.264/MJPEG/H.264+

H.264 code profile: | Main Profile 

Video bit rate: | 32Kbps~16Mbps

Image

Max. Image Resolution: | 2688 × 1520

Frame Rate: |
50Hz: 20fps (2688×1520), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720)
60Hz: 20fps (2688×1520), 30fps (1920×1080), 30fps(1280×720)

Image Enhancement: | BLC/3D DNR/ROI

Image
Settings:

|
Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web brow
ser

Day/Night Switch: | Auto/Schedule/Triggered by Alarm In

Network

Network Storage: | NAS (Support NFS,SMB/CIFS)

Alarm
Trigge
r:

|
Line Crossing, Intrusion Detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network discon
nect , IP address conflict, Storage exception

Protoc
ols:

|
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, S
MTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Securit
y:

|
Flash-
prevention, dual stream, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address fil
tering, Anonymous access

System Compatibility: | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI

Interface

Communication Interface: | 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port

General

Operating Conditions: |
-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Humidity 95% or less (non-condensing)

Power Supply: | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
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Power Consumption: | Max. 7.5W;

Weather Proof: | IP66

Kamera PTZ 360 grade 2 MPX

Camera

Image
Sensor:

|1/2.8" progressive scan CMOS

Effective
Pixels:

|1920 × 1080

Minimum
Illumination
:

|
Ultra-low light: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)
B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)
0 Lux with IR

White
Balance:

|Auto/Manual/ATW (Auto-tracking White Balance)/Indoor/Outdoor/Fluorescent Lamp/Sodium Lamp

AGC: |Auto/Manual

WDR: |120dB

Shutter
Time:

|1/1 s to 1/30,000 s

Day&
Night:

|ICR

Digital
Zoom:

|16×

Privacy
Masking:

|24 programmable privacy masks

Auto
Focus:

|Auto/Semi-automatic/Manual
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Lens

Focal
Length:

|4.8 mm to 120 mm, 25× optical

Zoom
Speed:

|Approx. 3.2 s (optical lens, wide-tele)

Angle of
View:

|
Horizontal field of view: 57.6° to 2.5° (wide-tele)
Vertical field of view: 34.4° to 1.4° (wide-tele)
Diagonal field of view: 64.5° to 2.9° (wide-tele)

Minimum
Working
Distance:

|10 mm to 1500 mm (wide-tele)

Aperture
Range:

|F1.6 to F3.8

Pan & Tilt

Pan
Range:

|360° endless

Pan
Speed:

|
Configurable, from 0.1°/s to 80°/s
Preset Speed: 80°/s

Tilt Range: |From -15° to 90° (Auto-flip)

Tilt Speed: |
Configurable, from 0.1°/s to 80°/s
Preset Speed: 80°/s

Number of
Preset:

|300

Patrol: |8 patrols, up to 32 presets for each patrol

Pattern: |4 pattern scans, record time over 10 minutes for each scan
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Power loss
recovery:

|Support

Park
Action:

|Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan

PTZ
Position
Display:

|ON/OFF

Freeze
Frame:

|Support

Smart Features

Smart
Detection:

|
Audio Exception Detection, Face Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entran
ce Detection, Region Exiting Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection

Smart
Record:

|ANR (Automatic Network Replenishment), Dual-VCA

Infrared

IR
irradiation
distance:

|Up to 100 m

Alarm

Alarm
Input:

|2-ch

Alarm
Output:

|1-ch

Input & Output
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Audio
Input:

|1-ch

Audio
Output:

|1-ch

Network

Max.Image
Resolution:

|1920 × 1080

Main
Stream:

|

50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
50fps (1280 × 960, 1280 × 720)
60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
60fps (1280 × 960, 1280 × 720)

Sub
Stream:

|
50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)
60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)

Third
Stream:

|
50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)
60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)

Image
Compressi
on:

|
Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Sub-Stream: H.265/H.264/MJPEG
Third Stream: H.265/H.264/MJPEG

ROI
encoding:

|Main stream, sub-stream and third stream respectively support four fixed areas.

Protocols: |
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RT
P, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour

No. of
Simultaneo
us Users:

|Up to 20 users

Storage: |Built-in memory card slot, support Micro SD/SDHC/SDXC, up to 256 GB; NAS (NPS, SMB/ CIPS), ANR

User/Host
Level:

|
Up to 32 users. 
3 levels: Administrator, Operator and User
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Security
Measures:

|
User authentication (ID and PW), Host authentication (MAC address); HTTPS encryption; IEEE 802.1x 
port-based network access control; IP address filtering

General

Power
Supply:

|12 VDC & PoE+ (802.3at, class4), Max.:18 W (IR Max.6 W)

Working
Temperatur
e/Humidity:

|
Working Temperature: -30°C to 65°C (-22°F to 149°F)
Working Humidity: ≤ 90%

Protection
Level:

|IP66 Standard, TVS 4000V Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection

Dimension
s:

|Φ 164.5 mm × 290 mm (Φ 6.48" × 11.42")

Weight
(approx.):

|Approx. 2 kg (4.41 lb)

Specifikimet minimale te hard diskut
Hard disku qe do te perdoret do te jete me kapacitet 4 TB si hard disku me I
pershtatshem nga kendveshtrimi tekniko ekonomik si dhe nga analiza e riskut.
Te jete i dedikuar per NVR

 Hard disku duhet te jete specific per perdorim ne videosurveillance ne

regjim te panderprere 24/7, I shprehur ne katalog si I tille.

 Te perdore teknologjine ‘AllFrame” me qellim rregjistrimin pa gabime ne

pikselizim dhe pa nderprerje te videos

 MTBF: >= 1 miljon ore pune

 Kapaciteti: 4TB

 Forma – 3.5”

 Shpejtesia e shkrimit nga Buffer ne Host – 6Gb/s

 Shpejtesia e shkrimit nga Host ne disk – 150MB/s

 Cache – 64MB

 Ciklet e ngarkimit/shkarkimit – 300 000

 Gabimi i parikuperueshem per bite te lexuar: <1 ne 10ne fuqi te 14

 Garancia – 3 vjet
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 Fuqia e konsumuar: <5.2w ne regjim shkrim/lexim, < 5W ne regjimin e

lire, <0.42W ne regjim standby

 Kabell Cat 6

Sheath Printing: | 75℃  U/UTP  CAT6  VERIFIED  TO  ANSI/TIA-568-C.2   

Category

Category: | U/UTP CAT6-4P-PVC-CM

Test Standard

Test Standard: | ISO/IEC11801、TIA-568-C.2  、YD/T1019

Conductor

Material: | SOLID-Bare Copper

Nom.O.D.(mm): | 0.565 up +0.005 down -0.005

Insulation

Material: | HDPE

Diameter: | 1.02±0.03mm

Sheath

Thickness: | 0.55±0.05 mm
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External O.D.: | 6.2±0.4 mm

Surface: | Clean,Frap,Satiation

Material: | PVC(complies RoHS),CM

Color: | Multiple

Surface Printing

Letter height: | 3.0±0.3mm

Print error & Space: | Black

Print error & Space: | ≤±0.5%，1m

Core Color

Core Color: |

1 White- Blue /Blue
2 White-Orange /Orange
3 White-Green /Green
4 White- Brown /Brown

Before Aging Tensile Strength
(Mpa):

| ≥13.5

Elongation(%): | ≥150

Aging Period (℃×hrs): | 100℃×24h×10d

After Aging Tensile
Strength(Mpa) :

| ≥12.5

Elongation(%): | ≥125

Cold bend: | -20±2℃×4h
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Electrical

1.0-250.0MHz Impedance ((Ω): | 100±15

1.0-250.0MHz Delay Skew
(ns/100m):

| ≤45

DC Resistance (Ω/100m) max: | 9.38

DC Conductor Resistance
Unbalance (%) max:

| 5.0

Ambient temperature

Ambient temperature: | -20℃ - 75℃

 KANALINA

Te kene dimension 40*40

Switch 8 port POE

Ports

Network Ports: | 5

PoE Port: | 4, 10/100Mbps RJ45 ports

Uplink Port: | 1, 100M Ethernet Port

Standard
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Network Protocol: | IEEE802.3,802.3u,802.3x, 802.3af, 802.3at

Performance

Switching Capacity: | 1Gbps

Max. Forwarding Rate: | 0.74Mpps

High Priority Ports: | Port 1

Forwarding Mode: | Store-and-forward

MAC Address Table: | 1k

Flow Control: | IEEE802.3x full duplex

Power Over Ethernet

PoE Standard: | IEEE802.3af, IEEE802.3at

PoE Power Budget: | 58W

Working Mode: |
Extend On:250m,10M,CAT 5e
Extend Off:100m

General

Power Supply: | 51V DC, 1.25A

Power Consumption: | ≤63W

Surge Protection: | 4KV

Working Temperature: | Temperature: 0℃-40℃
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Working Humidity: | Humidity: 10%-90% , non-condensing

Storage Temperature: | Temperature: -40℃-70℃

Storage Humidity: | Humidity: 5%-90% , non-condensing

Switch 16 Port Poe

Ports

Network Ports: | 18

PoE Port: | 16, 10/100Mbps RJ45 ports

Uplink Port: | 2, 1000M Combo Port

Standard

Network Protocol: | IEEE802.3,802.3u,802.3x, 802.3af, 802.3at

Performance

Switching Capacity: | 7.2Gbps

Max. Forwarding Rate: | 5.36Mpps

High Priority Ports: | Ports 1-8

Forwarding Mode: | Store-and-forward

MAC Address Table: | 4k
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Flow Control: | IEEE802.3x full duplex

Power Over Ethernet

PoE Standard: | IEEE802.3af, IEEE802.3at

PoE Power Budget: | 230W

Working Mode: |
Extend On:250m,10M,CAT 5e
Extend Off:100m

General

Power Supply: | 100-240V AC, 50/60Hz

Power Consumption: | ≤250W

Surge Protection: | 4KV

Working Temperature: | Temperature: 0℃-40℃

Working Humidity: | Humidity: 10%-90% , non-condensing

Storage Temperature: | Temperature: -40℃-70℃

Storage Humidity: | Humidity: 5%-90% , non-condensing

RACK 12

General

Material(materiali) SPCC

Dimension (W x H x D) (permasat) 600mmx800mmx650mm
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(23.62”x31.5”x25.59”)

Mount(montimi) Wall mount, plane mount(muror

Weight (pesha) 47kg(48.83lb)

Total Load Bearing 80kg(176.37b)

Shaft Load Bearing 40kg(88.18lb)

Color Black

Operating Temperature -40ºC ~60ºC(-40

℉

~140

℉

)

Humidity <90% RH

MONTOR 32”

Display Type: | TFT-LED Backlight

Screen Size: | 32”

Dot Pitch (H×V): | 0.36375mm×0.36375mm

Max Resolution: | 1920x1080

Brightness: | 300cd/㎡

Contrast: | 3000:1

Response Time: | 6.5ms

Color: | 16.7 M

Viewing Angle: | Horizontal 178°, Vertical 178°

Viewable Area
(H×V):

| 698.40 mm x392.85mm 

Interfaces

HDMI Input: | 1



Dokumentat Standarde të Tenderit

51

VGA Input: | 1

S-VIDEO Input: | 1

BNC Input: | 1

BNC Output: | 1

PC AUDIO-IN: | 1

PC AUDIO-OUT: | 1

Mounting

VESA: | 200mm x 100mm

General

Power Supply: | 100 ~ 240V AC, 50/60Hz

Consumption: | ≤ 55W

Operation
Temperature:

| 5°C ~ 40°C 

Operating Humidity: | 10%~85% (No Condensation)

Storage
Temperature:

| -20°C ~ 55°C

Bezel Material: | Plastic

Bezel Color: | Black
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Kuti dhe mbajtese te kamerave

 Maximum load: 4.5KG

 Material: Aluminium alloy with surface spray treatment

 Dimensions: Ø 88.5 x 36 x 113 mm

 Colour: white

 Weight: 251g

Software Server Center

Channels: | Up to 3,000 channels can be imported

Alarm I/O: | Up to 3,000 Alarm I/O's supported

Roles: | Up to 64 roles supported

E-maps: | Up to 1,024 E-maps can be added

Streaming Server Connections: | Up 10,000 streaming server connections possible at once

Concurrent Connections: |
Up to 100 concurrent web/control client connections
Up to 100 concurrent mobile client connections

Users: | Up to 10,000 users can be connected at once

Areas: | Up to 3,000 areas supported

Connections: | Up to 1,024 IP camera, NVR, DVR, 

Central Video Recorders: | UP to 64 CVRs can be connected at once

Priza Shperndarje 8 Dalje
Rackmount
8 Dalje

Ndertimi I kabines se operatoreve



Dokumentat Standarde të Tenderit

53

Qendra e Kontrollit te Parkingut.

Stacioni qendror i kontrollit konsiston ne ndertimin e Kabines se Operatoreve te monitorimit te
Sistemit te Menaxhimit te Automjeteve dhe te Sistemit CCTV. Stacioni qendror i kontrollit ,do
te ndertohet me strukture Profile Hekuri ose Alumini,Veshje me panel termoizolues,xhama te
temperuar rezistente ndaj kushteve atmosferike. Qendra e Kontrollit te Parkingut duhet te
dorezohet me sistemin e ndricimit elektrik dhe Menaxhimit te Automjeteve.Ne Stacioni qendror
i kontrollit do te instalohet edhe nje kompjuter dhe nje monitor 19” per te monitoruar te gjithe
vendet dhe per te kontrolluar pamjet e regjistruara nga Sistemi CCTV. Programi i monitorimit
duhet te lejoje klientet te monitorojne disa vende nga nje perdorues i vetem.
Te jete i perfshire dhe workstationi per funksionimin normal te sistemit
Permasat e Qendra e Kontrollit te Parkingut.

Gjeresia1300 x Gjatesia1600 x Lartesia 2000.

Sistemi CCTV

Sistemi CCTV perbehet nga kamera fikse te insaluara ne tek hyrjet/daljet e parkimit dhe si pjese
opsionale eshte dhene dhe montimi I tyre ne pjesen e parkimit per te monitoruar pjesen e levizjes
se makinave per te siguruar cilesi te larte mbikqyrjeje. Parkimi do te kete grupin te kamerave
dhe pajisjeve CCTV te vendosura ne Qendra e Kontrollit te Parkingut.. Te gjitha kamerat do te
lidhen me kabell. Qellimi I Sistemit te monitorimit me Kamera eshte monitorimi I trafikut dhe I
hyrje daljeve te Parkingut.

Sistemi permban:
- Kamera, fikse, me ngjyra (4 cope )
- Ushqyes per lidhjen e kamerave dhe furnizimin e tyre
- DVR per manaxhimin dhe regjistrimin e videove. ( 1 Cope )

Kamerat fikse do te jene me ngjyra dhe te pajisura me te gjithe aksesoret fiksues dhe
mbrojtes.

o Kamera IP o Performance e avancuar ne drite te ulet
o Resolucion minimal 2 Megapixel (MPx)
o Deri ne 30 Imazhe per sekonde (fps) ne 2 MPx
o Lente Varifocal 2.8 ~ 12 mm MPx me Auto Back Focus

Pajisjet e regjistrimit do te jene me cilesi regjistrimi me minimumi 4 kamera ne nje minimum
prej 15 ditesh ruajtje te regjistrimit. Keto regjistruesit do te jene plotesisht te programueshem per
funksione kohe,dhe te monitorohen online nga distanca.

Pergjegjesi i IT
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Barriera 4 M me elektromotor
Specifikimet Barriera Automatike me BILETARI.

Barrierat Automatike Krahet e barriers automatike do te instalohen ne hyrje dhe dalje te
parkimit. Krahet e barriers do te fiksohen ne mekanizmin shear-off bolts/plate. Barriera do te
kete lehtesi per perdorim manual nepermejt nje celsi. Pjesa operative e barrierave do te
komunikoje me qendren e kontrollit duke monitoruar statusin e barrierave. Njesite do te jene
totalisht rezistente ndaj motit dhe do te pajiset me nje ngrohje anti kondensimi. Njesite duhet te
jene te pershtatshme per instalimin dhe funksionimin ne te gjithe kushtet e motit. Çdo barrier do
te kete fotocelulat IR sigurie qe te parandaloje mbylljen e barrieres mbi makine. Aksesimi ne te
gjithe kabllot lidhese do te jete e mundur pa qene e nevojshme per cmontim te plote.
Fotocelulat IR i Dedektimit te Automjeteve ne Hyrje/Dalje Ne hyrje dhe dalje do te intalohet
fotocelulat IR dedektimi. Fotocelulat IR do te jete instaluar direkt ne barrier per te dalluar
prezencen e automjeteve dhe per te parandaluar mbylljen aksidentale mbi automjete. Fotocelulat
IR do te perdoren per operimin automatik te barrierave ne hyrje dhe dalje.
 SPECIFICHE TECNICHE    EL3424 3M EL3424 4M ELX3000

 Alimentazione rete  Vac  230  230  230

 Assorbimento  A  0,9  0,9  1

 Potenza assorbita  W  250  250  220

 Intermittenza di lavoro  %  90  90  70

 Velocità di traslazione  giri/min  14  10  3,2

 Tempo di apertura (90°)  s  1,5  2,5  5

 Coppia max  Nm  157  109  80

 Temperatura di esercizio  °C  -20°…+55  -20°…+55  -20°…+55

 Grado di protezione  IP  54  54  54

 DATI MOTORE

 Alimentazione motore  Vdc  24  24  24

 Potenza assorbita  W  120  120  60

 Corrente nominale assorbita  A  3,2  3,2  1,5

 RICEVENTE INCORPORATA

 Frequenza di ricezione  MHz  433,92  433,92  433,92

 Numero di codici utente  N°  300  300  300

 Numero di canali  N°  4  4  4

 Numero di funzioni gestibili  N°  1

Specifikimet Teknike te Fotocelulat IR CRD

Transmetimi infra të kuqe me anë të modulimit digjital të sinjalit të bartësit. Marrja me
demodulim dhe dekodim i protokollit, për njohjen e pajisjes transmetuese.
Te mundesoje që të lidhen deri në 3 pajisje Cascading, duke multipleksuar transmetimin pa
ndërhyrje; zgjedhja është bërë me anë të një dip-switch dyanshëm vend si në TX dhe RX lidh tre
transmetuesit me njëri-tjetrin Mundësia e zgjedhjes së prodhimit me kontakt të pastër ose 8.2
KΩ,sinjalizuar diferencuar LED në marrës: gjendja e "funksionimit të duhur", sinjalizuar nga një
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aktivizim të shkurtër të përhershme (çdo minutë), gjendja e "alarmit" sinjalizuar nga LED
gjithmonë në.
Optika e marrësit para amplifikuar.
Furnizim i përforcuar i energjisë për të toleruar tensionet deri në 40 Vdc ose 28 Vac.
Dimensionet 50 x 90 x 40.

Kamera Per leximin e targave
Image
Sensor:

|1/1.8" Progressive Scan CMOS 

Signal
System:

|PAL/NTSC

Min.
Illuminatio
n:

|0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR

Shutter
time:

|1s ~ 1/100,000s

Slow
shutter:

|Support

Auto Iris: |DC drive

Day&
Night:

|IR cut filter with auto switch

Wide
Dynamic
Range:

|120 dB

Compression Standard

Video
Compressi
on:

|H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG

H.264
code
profile:

|Baseline Profile / Main Profile / High Profile
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Video bit
rate:

|32Kbps~16Mbps

Audio
Compressi
on:

|G.711/G.722.1/G.726/MP2L2

Audio bit
rate:

|64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)

Triple
Streams:

|Yes

Image

Max.
Image
Resolution
:

|1920 x 1080

Frame
Rate:

|
50Hz:50fps(1920×1080), 50fps(1280×960), 50fps(1280×720)
60Hz:60fps(1920×1080), 60fps(1280×960), 60fps(1280×720)

Third
Stream:

|
Independent with Main Stream and Sub Stream, up to 
50Hz: 25fps (1920 × 1080) 
60Hz: 30fps (1920 × 1080)

Image
Enhancem
ent:

|BLC/3D DNR/ROI/Defog/EIS

Image
Settings:

|Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser

Distortion
Correction
:

|Support
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Target
Cropping:

|Support

Picture
Overlay:

|LOGO picture can be overlaid on video with 128x128 24bit bmp format

Day/Night
Switch:

|Auto/Schedule/Triggered by Alarm In

Network

Network
Storage:

|NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR

Alarm
Trigger:

|Motion detection, tampering alarm, network disconnect , IP address conflict, storage exception

Protocols: |
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, S
MTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

General
Function:

|User Authentication, Watermark, IP address filtering

System
Compatibil
ity:

|ONVIF (Profile S, Profile G),ISAPI 

Interface

Audio: |1-ch 3.5 mm audio in (Mic in/Line in)/out interface
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Audio
Input:

|1-ch 3.5 mm audio interface, MIC IN/LINE IN

Audio
Output:

|1-ch 3.5mm audio interface

Communic
ation
Interface:

|1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface

Alarm: |1 input, 1 output (up to DC24V 1A or AC110V 500mA ) 

Alarm
Input:

|1

Alarm
Output:

|1

Video
Input:

|1 RJ12 interface

Video
Output:

|1Vp-p composite output (75 Ω/BNC) (-S model)

On-board
storage:

|Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB

Reset
Button:

|Yes

Audio

Environme
nt Noise
Filtering:

|Support

Audio I/O: |Support dual audio track, stereo
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Audio
Sampling
Rate:

|16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz

Smart Feature-set

Behavior
Analysis:

|
Line crossing detection, Intrusion detection, Region entrance, Region exiting, Unattended baggage, Obje
ct removal

Line
Crossing
Detection:

|Cross a pre-defined virtual line

Region
Entrance:

|Enter a pre-defined virtual region from the outside place

Region
Exiting:

|Exit from a pre-defined virtual region

Unattende
d
Baggage:

|Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials

Object
Removal:

|Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display.

Exception
Detections
:

|
Scene change detection, Sudden audio increase/decrease detection, Audio loss detection, Defocus dete
ction

Recognitio
n:

|Face detection recognition

Statistics: |Object Counting (Entrance and Exit object number is accounted and showed on screen in real time)

General

Operating
Conditions
:

|-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F), Humidity 95% or less (non-condensing), -H: -40 °C – 60 °C
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Power
Supply:

|12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)

Power
Consumpti
on:

|Max. 20.7 W

Weather
Proof:

|IP67

Shtojca 10

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]
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SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Nr. Pershkrimi i sherbimeve Njesia Sasia Çmimi Vlefta

1 NVR 32 Kanale cope 1

2 Kamera te jashtme IP cope 13

3 Kamera te brendshme IP cope 17

4 Kamera PTZ 360 grade 2 MPX cope 1

4 HDD 4 TB CCTV cope 4

5 Kabell cat 6 m 3500

6 Kanalina 40/40 m 500

7 Switch 8 port POE gigabyte cope 5

8 Switch 16 port PoE Gigabyte cope 1

9 Rack 12 cope 1

10 Monitor 32" cope 1

11 Kuti dhe mbajtese te kamerave cope 30

12 Software server center cope 1

13 Priza shperndarse 8 dalje cope 3

14 Instalimi dhe sherbimi (Garancia 2 vjet) Set 1

15 Ndertimi I kabines se operatoreve cope 1

16 Barriera 4 M me elektromotor cope 2

17
Kamera per leximin e targave te inkorporuar me
sistemin e biletarise

cope 2

18 Monitor 19” cope 1

19 Workstation per Sistemin e biletarise cope 1

20
Sherbimi: materialet , instalimi , testimi dhe trainimi per
paisjet & aparaturat e instaluara

Set 1

Vlera pa tvsh
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Shtojca 11

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

PLANIFIKIMI I
KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

Mall:
Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër
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Kontrata
Nr.

Titulli i Kontratës Përshkrim i shkurtër i kontratës

01
02
03
…

Shtojca 12
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR1

[vendi dhe data]
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[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 Prokurimet Publike.

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 siç parashikohet në Kreun VII të
LPP-së.

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 >

Shtojca 13

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data]

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



Dokumentat Standarde të Tenderit

65

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
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.



Dokumentat Standarde të Tenderit

66

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, 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]
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Shtojca 14

[ 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:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

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:  çmimi më i ulët  oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë 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 operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1._________________________________ _____________________________

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

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

Vlera _____________________________/ Pikët totale të marra _______________

(me numra dhe fjalë)

2.________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

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 marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____________________________

Ankesa: ka ose jo______________

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

[Titullari i autoritetit kontraktor]



Dokumentat Standarde të Tenderit

69

Shtojca 15

KUSHTET E PËRGJITHSHME
Mallrat –Kërkesë për propozim

Neni 1: Qellimi

1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për blerjen e Mallrave të
prokuruara me anë të procedurёs me negociim.

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.

1.5 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 marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe
Kontraktuesit që përbëhet nga Dokumentat e Tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të
gjitha shtojcat dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në
referimin e çdo dokumenti.

2.2 “çmim 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 “Incoterms” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit
të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me
transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.

2.4 “Lëvrimi” do të thotë të gjitha aktivitetet dhe veprimet që mundësojnë marrjen e Mallrave
në vendin e shpërndarjes siç specifikohet në kontratë si paketimi, transportimi, sigurimi,
tarifat, procedura doganore, ngarkimi dhe shkarkimi, instalimi, mbledhja, bashkimi,
kontrollimi i veprimeve dhe mbikëqyrja e gjithë kësaj veprimtarie.
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2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate
dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen Mallrat. 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
dispozitave të kësaj kontrate furnizon Mallrat.

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

2.8 “Mallrat” do të thotë materialet e papërpunuara, produktet, makineritë dhe pajisjet,
objektet në formë të ngurtë, të lëngshme ose të gaztë.

2.9 “Shërbimet e lidhura me to” do të thotë shërbimet ndihmëse ose të paparashikuara të
furnizimit të Mallrave, si transportimi, instalimi, mirëmbajtja, trajnimi, shërbimet
mbështetëse ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimin e Mallrave.

2.10 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Mallrat dhe Shërbimet e lidhura me to që
Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.

2.11 “Standarde Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një organ i posaçëm
standardizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarde të tilla përdoren si
rregulla, rregullore ose përkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe
shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.

Neni 3: Hartimi i Kontratës

3.1 Njoftimi i ofertës fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet
të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

3.2 Egzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke
trupëzuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

Neni 4: Praktikat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

4.1 Atoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse
zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë
veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.

4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose
ndonjë ent tjeter që ka marrë pjesë në përgatitjen e Dokumentave të Tenderit për këtë
prokurim.

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

Neni 5: Informacioni Konfidencial
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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 nënkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione
të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar për nënkontraktuesin të
kryejë punën e tij sipas kontatës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në
kontratën e tij me nën-Kontraktuesin një dispozitë që parashikon ruajtjen e
konfidencialitetit siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6: Pronësia Intelektuale

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

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

6.3 Kontraktuesi duhet të shkarkojë Autoritetin Kontraktor nga përgjegjësia për shkelje të të
drejtave të pronësisë intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose shpërndarja e
Mallrave sipas kontratës.

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

Neni 7: Origjina e Mallrave

7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së mallrave, përveç atyre që mund të jenë
përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.

7.2 Kontraktuesi mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e mallrave.

7.3 Për qëllime verifikimi, “origjinë” do të thotë vendi ku mallrat janë nxjerrë, ose prodhuar.
Mallrat janë prodhuar kur, nëpërmjet përpunimit, procesimit, ose mbledhjes së
mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i
ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.

7.4 Origjina e mallrave ka dallim nga kombësia e Kontraktuesit ose nenkontraktuesit që
siguron mallrat.
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Neni 8: Qëllimi i Furnizimit dhe Përshtatshmëria e Mallrave me Specifikimet

8.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat në përputhje me cilësinë, sasinë dhe llojin e
specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në
kontratë.

8.2 Mallrat nuk janë në perputhje me kontratën, nëse ato nuk janë të përshtatshme për
përdorimin e posaçëm të parashikuar në kontratë. Kur nuk është e mundur të përcaktohet
një gjë e tillë, thuhet se Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë të
përshtatshme për përdorimin per te cilin sherbejne zakonisht sendet e tjera të të njëjtit lloj.

8.3 Nëse shitja është bërë në bazë të një modeli ose kampioni, shitësi (Kontraktuesi) duhet të
dorëzojë sendet që kanë të njëjtat cilësi si të modelit ose kampionit.

Neni 9: Përputhshmëria e Mallrave me Standardet Teknike

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë konform kodeve dhe Standardeve
Teknike të parashikuara në specifikimet teknike. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka
ndryshime në kodet përkatëse ose në Standardet Teknike, këto ndryshime do të zbatohen
vetëm pas aprovimit nga Autoriteti Kontraktor.

9.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë dispozite tjetër e kontratës, kur nuk
është përcaktuar asnjë Standard Teknik përkatës në specifikimet teknike, Mallrat duhet të
jenë konform Standardeve Teknike ndërkombëtare. Nëse nuk ekzistojnë Standarde
Teknike ndërkombëtare, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike përkatëse
Shqiptare.

9.3 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt
tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti Kontraktor me përjashtim të rastit
kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Kontraktuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar
Autoritetin Kontraktor për të.

9.4 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mban përgjegjësi për defekte të Mallrave për të cilat Autoriteti
Kontraktor ishte në dijeni në momentin e lidhjes së kontratës ose nuk ishte në dijeni për faj
të tij, me përjashtim të rastit kur defektet kanë të bëjnë me cilesinë e Mallrave të
specifikuar sipas kontratës ose përfaqësimin e reklamës se shitesit (Kontraktuesit).

Neni 10: Pjesët e Këmbimit

10.1 Nëse është e parashikuar në kontratë, Kontraktuesi duhet të përfshijë me Mallrat e lëvruara
një sasi pjesësh këmbimi, në përputhje me specifikimet teknike dhe çdo dispozitë
përkatëse të kontratës.

10.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, pjesët e këmbimit do të dorëzohen
bashkë me Mallrat.

10.3 Kontraktuesi duhet të garantojë disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për një periudhë
të specifikuar në ofertën e tij dhe të barabartë me jetëgjatësinë e përdorimit të Mallrave.
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10.4 Në rast të një vendimi të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi
duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një kohe të arsyeshme/mjaftueshme për t’i
lënë mundësi atij që të prokurojë sasi të mjaftueshme për përdorim të mëvonshëm.

10.5 Pas ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet t’i japë pa pagesë
Autoritetit Kontraktor, nëse ai e kërkon, çdo prodhim, vegël, skicim të pjesëve të këmbimit
të përdorura në prodhimin dhe mirëmbajtjen e Mallrave.

Neni 11: Ambalazhimi

11.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat të vendosura dhe të ambalazhuara në mënyrën e
përcaktuar në kontratë.

11.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë nen tjetër i kontratës, mund të thuhet
se Mallrat nuk janë vendosur dhe paketuar në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë
vendosur dhe paketuar në të njëjtën mënyrë që bëhet zakonisht për gjërat e të njëjtit lloj
ose, nëse mënyra e zakonshme nuk është e disponueshme, në një mënyrë që është e
përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e Mallrave.

Neni 12: Testimet dhe Inspektimet

12.1 Kontraktuesi duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e
kontratës. Kosto e këtyre testimeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga
Kontraktuesi brenda kushteve të çmimit të kontratës

12.2 Me shpenzimet e tij, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose
inspektimet.

12.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t’i kërkojë Kontraktuesit të bëjë testime ose
inspektime shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të
verifikuar se Mallrat janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti
kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testimeve. Më tej, nëse këto teste
ndalojnë progresin e punës së Kontraktuesit, Autoriteti Kontraktor do të pranojë të
ndryshojë grafikun e lëvrimit.

12.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Mall që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin
ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e
kontratës.

12.5 Ekzekutimi i testeve, apo inspektimi i Mallrave nuk e shkarkojnë Kontraktuesin nga
garancitë apo detyrimet e tjera sipas kontratës.

Neni 13: Kushtet e Dorëzimit

13.1 Kontraktuesi është i detyruar të kryejë të gjitha aktivitetet dhe veprimet e dorëzimit
përveçse kur Kontraktuesi përjashtohet në mënyrë specifike nga një aktivitet ose veprim i
tillë nga ndonjë dispozitë e kontratës. Nëse një Incoterm përdoret për të përshkruar
detyrimet e palëve, termi do të ketë kuptimin që i ka dhënë botimi i fundit i Incotermave
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botuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

13.2 Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë sipas specifikimit të kontratës.

13.3 Koha e dorëzimit të Mallrave dhe data e përfundimit të Shërbimeve të lidhura me to do të
jetë sipas specifikimit në kontratë.

13.4 Dorëzimi i Mallrave duhet të bëhet gjatë orarit të punës me përjashtim të rastit kur kjo
kërkesë bie ndesh me ndonjë dispozitë të kontratës.

13.5 Kontraktuesi është i detyruar të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një periudhe kohore
të arsyeshme për dorëzimin e Mallrave përpara arritjes së tyre.

Neni 14 Transportimi i Mallrave

14.1 Kontraktuesi është i detyruar të sigurojë ngarkimin dhe transportimin e Mallrave siç
kërkohet, me qëllim që të plotësojë afatet dhe kushtet e dorëzimit të specifikuara në
kontratë.

14.2 NëAurtoriteti Kontraktor është i detyruar të marrë Mallrat nga ndonjë mjet transporti apo
agjenci transporti, Kontraktuesi duhet të japë lajmërim paraprak të arsyeshëm për
transportin dhe t’i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha dokumentat e nevojshme për
marrjen e Mallrave.

14.3 Nëse shitësi, [Kontraktuesi] është i detyruar t’i dorëzojë mallrat në mjetin e transportit në
një vend të specifikuar në kontratë, risku i humbjes kalon tek Autoriteti Kontraktor vetëm
kur mallrat i dorëzohen mjetit të transportit në vendin e specifikuar. Fakti se shitësi
[Kontraktuesi] është i autorizuar të mbajë dokumentat përfaqësuese të mallrave nuk
influencon në kalimin e rriskut.

Neni 15: Siguracioni

15.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi duhet të
sigurojë qëe Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruara ndaj
humbjes ose dëmtimit gjatë transportit, magazinimit ose dorëzimit të tyre.

Neni 16: Verifikimi dhe Pranimi i Mallrave

16.1 Përpara pranimit, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të verifikojë, inspektojë dhe testojë
Mallrat. Këto veprime duhet të kryhen menjëherë pas dorëzimit të Mallrave. Kontraktuesi
ka të drejtë të marrë pjesë në këtë proces dhe të shqyrtojë raportet përkatëse të prërgatitura
nga Autoriteti Kontraktor ose agjentët e tij.

16.2 Autoriteti Kontraktor pranon ose refuzon Mallrat menjëherë pas dorëzimit duke njoftuar
me shkrim Kontraktuesin në lidhje me vendimin e tij për të pranuar ose refuzuar Mallrat.

Neni 17: Garancitë
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17.1 Kontraktuesi garanton se Mallrat janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe
se ato trupëzojnë përmirësimet e fundit në skicim dhe materiale, me përjashtim të rasteve
kur parashikohet ndryshe në kontratë.

17.2 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për çdo defekt ose mospërputhje që ekziston në
momentin kur risku kalon tek Autoriteti Kontraktor, edhe kur defekti shfaqet pas këtij
momenti.

17.3 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për mospëputhjen që verifikohet pas momentit të
treguar në paragrafin e mësipërm dhe që vjen nga mospërmbushja e ndonjë detyrimi, duke
përfshirë garancinë që Mallrat duhet të jenë të përshtatshme për përdorimin e tyre të
zakonshëm dhe specifik për një periudhë të caktuar kohe, ose se ato do të ruajnë cilësitë
dhe karakteristikat e caktuara.

17.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë ose në ligj, Autoriteti
Kontraktor humbet të drejtën e tij për të kundërshtuar lidhur me të metat e sendit nëse ai
nuk i denoncon ato të shitësi (Kontraktuesi), duke specifikuar natyrën e tyre, brenda dhjetë
ditëve nga zbulimi i tyre.

17.5 Autoriteti Kontraktor s i mundëson Kontraktuesit të gjitha mjetet e nevojshme për të
inspektuar këto defekte.

17.6 Pas marrjes së këtij njoftimi, Kontraktuesi duhet të riparojë menjëherë ose të zëvendësojë
Mallrat defektoze ose pjesët e tyre pa pagesë shtesë për Autoritetin Kontraktor.

17.7 Nëse pas marrjes së njoftimit, Kontraktuesi dështon në rregullimin e defektit brenda një
periudhe të arsyeshme, Autoriteti Kontraktor mund të ndërmarrë veprime për rregullimin e
nevojshëm, me shpenzimet e Kontraktuesit.

17.8 Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën për të kundërshtuar për të metat e
sendit nëse ai nuk e ushtron të drejtën e tij brenda dy vjetësh nga data kur sendet i janë
dorëzuar atij, po qe se ky afat nuk bie në kundërshtim me kohëzgjatjen e garancisë
kontraktore.

17.9 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mund të shfrytëzojë rregullat e parashikuara ketu nëse defektet
kanë të bëjnë me fakte të njohura prej tij ose që nuk mund të ishin të panjohura për të dhe
që nuk i janë vënë në dukje Autoritetit Kontraktor.

Neni 18: Çmimi i Kontratës

18.1 Çmimi i kontratës është çmimi i dhënë në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga
Autoriteti Kontraktor.

18.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, çmimi i kontratës përfshin
kostot dhe tarifat, duke përfshirë taksat dhe tarifat doganore të lidhura me dorëzimin e
Mallrave, pagesa për transportin, sigurimin, instalimin, testimet, ngarkimin, shkarkimin,
udhëzimet, manualet dhe dokumentat në gjuhën e specifikuar dhe të nevojshme për
përdorim të rrëgullt, mirëmbajtje dhe riparime të Mallrave. Vlera e taksave dhe tarifave
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duhet të përcaktohet sipas legjislacionit përkatës, në fuqi 28 ditë para hapjes së ofertave.

Neni 19: Afatet e Pagesës

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

19.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa duhet bërë në
monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes
së Shqiperise i fiksuar në ditën e dërgimit për botim të njoftimit të kontratës.

19.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për
pagesë duhet t’i bëhet Autoritetit Kontraktor me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi
duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan
Mallrat e dorëzuara dhe shërbimet e kryera.

19.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa për Mallrat do të
bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë pranuar Mallrat ose nga dita e marrjes
së kërkesës për pagesë cilado të jetë më vonë.

19.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 20: Vonesa në Bërjen e Pagesës

20.1 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 21: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

21.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose
procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret 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 22: Forca Madhore

22.1 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të
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
verifikimit te rasteve të Forcës Madhore.

22.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të
Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin dhe e paparashikueshme nga ana e tij. Ngjarje të
tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor
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qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja,
tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.

22.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë
Autoritetin Kontraktor. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor 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 23: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

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

23.2 Me përjashtim të rasteve kur Autoriteti Kontraktor është dakord për zgjatje të afatit të
kontratës, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse
Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së zbatimit të specifikuar
në kontratë.

23.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga
shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë
Kontraktuesinme shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.

23.4 Autoriteti Kontraktor pranon zgjatjen e afatit në rastin e Forcës Madhore.

23.5 Autoriteti Kontraktor mund pranojë zgjatjen e 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 me përpikmëri Autoritetin Kontraktor me
shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit.
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 24: Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

24.1 Dëmet e likuiduara për dorëzimin e vonuar 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
por kjo vlerë do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates.

Neni 25: Negociatat dhe Amendamentet
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25.1 Palët nuk mund të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës
që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet bazë për përzgjedhjen e Kontraktuesit.

25.2 Asnjë amendament ose ndryshim tjetër i kontratës nuk është i vlefshëm nëse ai nuk bëhet
me shkrim apo nuk ka një datë të përcaktuar, si edhe nëse ai nuk i referohet shprehimisht
kontratës apo nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe
Autoriteti Kontraktor.

25.3 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 përfaqësues i
autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të
cilën ajo lëshohet.

Neni 26: Ndryshimi i Porosisë

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

Neni 27: Ndërprerja për Mosplotësim

27.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
a) Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së specifikuar në

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

27.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen për
mosplotësim dhe t’i japë 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 28: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

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

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

Neni 29: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

29.1 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.

29.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen..

29.3 Autoriteti kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Mallrat e pranuara dhe
Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t’i paguajë
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Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të
lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesit do t’i kërkohet të
ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 30: Nënkontraktimi

30.1 .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.

30.2 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 aftësinë e nën kontraktorit. 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.

30.3 Çdo nënkontraktor ka të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi
Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për
mallrat që do të furnizojë.

30.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e
nënkontraktorit.

Neni 31: Transferimi i të Drejtave

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

Neni 32: Sigurimi i Kontratës

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

32.2 Shuma e sigurimit të kontratës 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.

32.3 Garancia e sigurimit të kontratës do t’i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas
datës së pranimit të Mallrave. Megjithatë, pesë (5) përqind e depozitës do të mbahet deri
në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të kontratës.

Neni 33: Baza Ligjore

33.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 34: Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve
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34.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin
mosmarërveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje
me negociata direkte.

34.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, problemet do të
konsiderohen me anë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve sipas kontratës dhe procedurave
juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 35: Përfaqësimi i Palëve

35.1 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 ekzekutimin e kontratës.

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

35.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në
veprime ose veprimtari të veçanta, rast në të cilin njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe
duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 36: Lajmërimet

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

36.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 37: Llogaritja e Afateve

37.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike.
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Shtojca 16
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA
Mallrat –Kërkesë për Propozim

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 __________________________________________________

1.2 Kontraktuesi është _________________________________________________________

Neni 2: Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i Kontrates 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 Kontrates do t’i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas
formularit të mëposhtëm:_____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Neni 3: Fillimi i Zbatimit

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të filloje më __________. Nëse data nuk është e
percaktuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e
kontratës.

Neni 4: Inspektimet dhe Testimet

4.1 Inspektimet dhe testimet para pranimit të Mallrave do të bëhen:______________________
_________________________________________________________________________

Neni 5: Kushtet e Dorëzimit

5.1 Data (t) dhe vendi (et) i dorëzimit të Mallrave dhe pjesëve të kembimit do të bëhet
sipas Grafikut te Levrimit të parashikuar në këtë kontratë.

5.2 Kontraktuesi duhet te njoftoje Autoritetin Kontraktor______ ditë para çdo dorëzimi
të Mallrave.

5.3 Lajmërimi i dorëzimit duhet të bëhet me shkrim, faks, poste, e-mail etj, tek:____________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

5.4 Në se Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, lajmërimi i dorëzimit
duhet të përfshijë listën e dokumentave të nevojshme për marrjen e Mallrave dhe të
tregojë se ku dhe kur do t’i jepen dokumentat Autoriteti Kontraktor.

5.5 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, Kontraktuesi duhet të
dorëzojë të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave tek:________________
_________________________________________________________________________

Neni 6: Kushtet e Pagesës

6.1 Pagesa e Mallrave duhet bërë brenda _________ ditëve nga data e pranimit të
Mallrave ose nga data e marrjes se kerkeses me shkrim te pagesës, sado vone qe te
vije. Nëse nuk është specifikuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

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

Neni 7. Pagesa Paraprake

7.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse nuk është specifikuar,
Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.

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

7.3 Në se jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t’i jepet
Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme:_____________________________________
_________________________________________________________________________

Neni 8. Shërbimet në Lidhje me to

8.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së Sherbimeve
të Lidhura
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Neni 9. Zbritja e garancisë së kontratës

9.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë
____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.



Dokumentat Standarde të Tenderit

83

Shtojca 17

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË
NËNSHKRUAR

SeksioniI Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri ___________________________________________

Adresa ___________________________________________

Tel/Fax ___________________________________________

E-mail ___________________________________________

Faqja në Internet ___________________________________________

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror Institucion i Pavarur

 

Njesi e Qeverisjes Vendore Tjetër

 

Seksioni 2 Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit__________

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje Qira Leasing Blerje me këste Një kombinim i tyre

    

2.2.1 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po  Jo 

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik 
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Me disa operatorë ekonomikë 

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po  Jo 

2.3 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1 Fondi limit _____________________________________________

2. Burimi i Financimit ______________________________________

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër_______________________

2. 4 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  

Kohëzgjatja në muaj ose ditë 
ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.5 Ndarja në LOTE:  

Po  Jo 

Nëse Po, numri i LOTEVE: 

2.6 Opsionet:  

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka): 

ose: nga në     

2.7 Kontrate me nenkontraktim:  

Po  Jo 

Seksioni 3 Procedura

3.1 Lloji i procedurës: Kërkesë për Propozim
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3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

A) çmimi më i ulët  

ose

B) oferta ekonomikisht më 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 ___________________________________________

Faqja e Internetit ___________________________________________
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4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

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 18

[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
nenkontraktimin):

Vlera _______________ (me TVSH) Monedha __________

Vlera e nenkontraktimit______________me TvshMonedha __________________

7. Data e lidhjes së kontratës ____________

8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit

Emri ___________________________________________

Adresa ___________________________________________
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Nr. NIPT ___________________________________________

Shtojca 19

[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]

Në emer 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]

* * *

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 plotë të kontratës.
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[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 20

[ 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: Kërkesë për propozim

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   _
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Shtojca 21

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
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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
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.
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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
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
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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 ti referoheni Formulari
të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks:
E-mail:

Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit

Shtojca 22

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR

( KU TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PëR PUNË / MALLRA / SHËRBIME
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[Përdorimi i ketij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet
Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër)

Nr __

DATA:

Kjo kontratë lidhet më [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 furnizojë mallrat, ashtu
siç janë të specifikuara në kushtet e përcaktuara në:

 Këtë Kontrate

 Formularin e Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi

 Specifikimet Teknike

 Formularin e 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.

1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:

______________________
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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:

Shtojca 23

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR

( KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)

PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME
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Emri i Autoritetit Kontraktues,

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 Oferte” 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 operatoret ekonomike, palë në
marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për
Autoritetet Kontraktore.

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
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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 Kontraktorin Për Autoritetin Kontraktues

Emri : Emri:

Pozita: Pozita:

Nënshkrimi: Nënshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:

Njesia e Prokurimit:

 Fjona KARALLIU Kryetar

 Joljana LLANAJ Anëtar

 Brisida TAFILI Anëtar


