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1. FJALORI I TERMAVE 
 

OQB → Organi Qendror Blerës; 

ABP → Agjencia e Blerjeve të Përqendruara; 

BLERJE ORENDISH DHE PAJISJESH PËR MOBILIM ZYRASH → Në këtë kategori 

përfshihen: tavolina, karrige, skrivani, poltrona, varëse rrobash, etazherë, kasaforta, dollape, 

komodina, si dhe materiale të tjera që janë në funksion të mobilimit të zyrës. 
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2. HYRJE 

 

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, në cilësinë e Organit Qendror Blerës, në zbatim të                          

Vendimit nr. 82, datë 14.02.2018 të Këshillit të Ministrave “Për ngarkimin e Agjencisë së Blerjeve 

të Përqendruara për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të 

Kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të varësisë, për disa mallra dhe shërbime”, i 

ndryshuar, prokuron fondet buxhetore, me vlerë mbi kufirin monetar të prokurimeve me vlera të 

vogla, në emër dhe për llogari të Kryeministrit, Ministrive dhe Institucioneve në varësi të tyre, për 

blerjen e mallrave dhe të shërbimeve të përcaktuara në pikën 1 të këtij vendimi. 

Në pikën 1.4 të këtij vendimi është përcaktuar objekti “Blerje orendish dhe pajisjesh për 

mobilim zyrash”, ku në këtë kategori do të përfshihen tavolina, karrige, skrivani, poltrona, varëse 

rrobash, etazherë, kasaforta, dollape, komodina, si dhe materiale të tjera që janë në funksion të 

mobilimit të zyrës. 
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3. OBJEKTI 
 

Objekt i këtij katalogu është përcaktimi i specifikimeve teknike për materiale të nevojshme për 

autoritetet kontraktore, për artikuj si: tavolina, karrige, skrivani, poltrona, varëse rrobash, 

etazherë, kasaforta, dollape, komodina, si dhe materiale të tjera që janë në funksion të mobilimit 

të zyrës. 
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4. ARTIKUJT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE 
 

 

 

 

 

1. KASAFORTA SEKRETE 

Përmasat (gjerësi x thellësi x 

lartësi): 

50 x 50 x 110 cm 

Karakteristikat kryesore të 

produktit: 

Kasaforta duhet të ketë strukturë llamarinë me trashësi jo 

më pak se 1.5 mm. Të ketë dy ndarje horizontale nga 

brenda, ku të krijohen tre hapësira. Dera të jetë e pajisur 

me dorezë dhe bravë automatike sekrete. Lyerja me 

mënyrë elektrostatike. Bazamenti të jetë jo më pak se 10 

cm.  

Elementë të tjerë shtesë: Kasaforta të ketë paraqitje estetike dhe saldimet të mos 

shikohen në pjesën e jashtme. Të paketohen që të mos 

dëmtohen gjatë transportit.  

Njësia e produktit: Copë 

 

2. KARRIGE RROTULLUESE ZYRE ME BAZAMENT DHE KRAH 

MBËSHTETËS PLASTIK   

Karakteristikat kryesore të 

produktit: 

Karriget rrotulluese të kenë shpinore të regjistrueshme me 

mekanizëm për ulje-ngritje me piston. Karrigia do të 

mbështetet mbi një bazament në formë ylli prej materiali 

plastik me 5 rrota në ekstremet e tyre. Rrotat të jenë me 

material plastik ngarkesë-mbajtës. Krahët mbështetës të 

karriges të jenë plastikë dhe ngarkesë mbajtës. Tapiceria 

të jetë në stof të cilësisë së parë ose lëkurë ekologjike.  

Elementë të tjerë shtesë: Karrigia të projektohet në mënyrë që të minimizojnë 

rrezikun e dëmtimit të përdoruesve. Të paketohen që të 

mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme 

dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes 

së kontratës. 

Standardi  ku bazohet:  Të plotësojë kërkesat e standardeve:  

- SSH EN 12529:1998 ose ekuivalentit të tij. 

- SSH EN 1335-2:2009 ose ekuivalentit të tij.  
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Njësia e produktit: Copë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. KARRIGE PËR RANGUN DREJTUES 

Karakteristikat 

kryesore të produktit: 

Karrigia statike duhet të jetë me tapiceri prej lëkure origjinale natyrale 

kadore, me shpinore të lartë dhe rezistonte ndaj zjarrit. Shpinorja duhet të 

jetë e përshtatshme në pozicionet vertikalisht si dhe para e prapa. Duhet 

të ketë krahë anësore me tub inoksi. Thellësia e ulëses, e përshtatshme për 

përdorues të rritur. Bazamenti duhet të jetë metalik me 5 degëzime në 

formë ylli. 

Elementë të tjerë 

shtesë: 

Karrigia të projektohet në mënyrë që të minimizojnë rrezikun e dëmtimit 

të përdoruesve. Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.  

Ngjyrat e tapicerisë janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të 

bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës. Ngjyra e lëkurës së karriges, 

modeli do përcaktohet në momentin e lidhjes së kontratës. 

5.POLTRON PRITJE DYVENDËSH (KOLLTUK DYVENDËSH) 

Përmasat (gjerësi x thellësi x 

lartësi): 

186 x 95 x 94 cm 

Karakteristikat kryesore të 

produktit: 

Të jetë me skelet druri. Të jetë i dizenjuar me linja të drejta 

të stilit modern. Me tapiceri prej lëkure ekologjike të një 

cilësie të lartë. Sfungjeri i përdorur të jetë cilësor.  

Elementë të tjerë shtesë: Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. 

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do 

të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.  

Standardi  ku bazohet:  Të plotësojë kërkesat e standardit SSH EN 1335-

1:2000/AC:2002 ose ekuivalentit të tij. 

Njësia e produktit: Copë 
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3. KARRIGE STATIKE ME KRAHË MBËSHTETËS 

Përmasat (gjerësi x thellësi x 

lartësi): 

60 x 40 x 80 cm 

Karakteristikat kryesore të 

produktit: 

Karrigia duhet të jetë me strukturë metalike, bazament 

mbështetës në forme U, me përmasa ndenjësja 46 cm x 47 

cm, shpinorja të jetë në formë të harkuar me përmasa 60 

cm x 48 cm. Gjatësia e shpinores duhet të zbresë poshtë 

nivelit të ndenjëses. Përmasat e bazamentit mbështetës 57 

cm x 47 cm. Lartësia totale të jetë 94 cm.  Shpinorja dhe 

ndenjësja duhet të jenë të veshur me lëkurë ekologjike. 

Elementë të tjerë shtesë: Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të 

paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Dorezat 

të jenë të harkuara metalike. Pjesët e sipërme të dorezave 

të jenë të veshura me lëkurë ekologjike me mbushje. 

Struktura mbajtëse e hekurit të jetë e lyer me ngjyrë sipas 

kërkesave të AK-së. 

Standardi  ku bazohet:  Të plotësojë kërkesat e standardit SSH EN 1335-

1:2000/AC:2002 ose ekuivalentit të tij. 

Shembuj foto të produktit: 

 

Shënim: Modelet e shembujve janë udhërrëfyese. 

Njësia e produktit: Copë 

Standardi  ku 

bazohet:  

Të plotësojë kërkesat e standardeve:  

- SSH EN 12529:1998 ose ekuivalentit të tij. 

- SSH EN 1335-2:2009 ose ekuivalentit të tij. 

Shembuj foto të 

produktit: 

 

Shënim: Modelet e shembujve janë udhërrëfyese. 

Njësia e produktit: Copë 

6.POLTRON PRITJE NJËVENDËSH (KOLLTUK NJËVENDËSH) 

Përmasat (gjerësi x thellësi x 

lartësi): 

92 x 89 x 84 cm 

Karakteristikat kryesore të 

produktit: 

Të jetë me skelet druri. Të jetë i dizenjuar me linja të drejta 

të stilit modern. Me tapiceri prej lëkure ekologjike të një 

cilësie të lartë. Sfungjeri i përdorur të jetë cilësor.  

Elementë të tjerë shtesë: Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. 

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do 

të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës. 

Standardi  ku bazohet:  Të plotësojë kërkesat e standardit SSH EN 1335-

1:2000/AC:2002 ose ekuivalentit të tij. 

Njësia e produktit: Copë 
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7.TAVOLINË E VOGËL MESI, DREJTUESI 

Përmasat e tavolinës jo më pak 

se :  

53 x 48 x 43 cm 

Karakteristikat kryesore të 

produktit: 

Strukturë me tuba cilindrik çeliku me sipërfaqe të lëmuar, të 

kromuar dhe ku është montuar paraprakisht me shpim, me 

vrima të padukshme nga jashtë syprina MDF, me shtresë të 

jashtme laminat të plastifikuar, të niveluar dhe të 

palëvizshme. Mbështetja e strukturës në dysheme, duhet të 

ketë katër tapa plastike për të mundësuar përdorimin, mos 

dëmtimin e dyshemesë përkatëse (si, psh. nga gërvishtjet) 

dhe të zbusë rrëshqitjen pa shkaktuar zhurma.  

Elementë të tjerë shtesë: Ngjyra: struktura e kromuar me shkëlqim dhe syprina do të 

përzgjidhet gjatë kontratës. Tavolina të projektohet në një 

mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimin të 

përdoruesve. Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë 

transportit. 

Standardi  ku bazohet:  Të plotësojë kërkesat e standardeve:  

- SSH EN 527-1:2011  ose ekuivalentit të tij. 

- SSH EN 527-2:2016  ose ekuivalentit të tij. 

- DS CEN/TS 16209:2011ose ekuivalentit të tij. 

Njësia e produktit: Copë 
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8.TAVOLINË PUNE RANG DREJTUESI, MATERIAL MDF 

Përmasat (gjatësi x 

gjerësi x lartësi): 

190 x 80 x 76 cm 

Karakteristikat kryesore 

të produktit: 

Tavolina e punës do të realizohet me MDF, ku në pjesën e jashtme 

do të jetë e rimesuar me rimeso me texturë anigre dhe do të lyhet 

me bojë transparente sipas kodit përkatës. Tavolina do të jetë e 

përbërë nga dy pjesë, ku në njërën pjesë syprina e tavolinës do të 

jetë me përmasa 190*80 cm, lartësia e tavolinës nga toka 76 cm 

dhe pjesa e sirtarëve me dimensione 210*60*60 cm. Bankoja e 

tavolinës dhe faqet anësore do të kenë spesor 18 mm, të cilat në 

faqen e jashtme do të jenë të rimesuar me rimeso anigreje dhe të 

lyera me bojë transparente, ku të lexohet tektura e materialit. Faqja 

ballore, e cila ka kanelura, do të ketë spesor 18 mm dhe kjo do të 

jetë e rimesuar me rimeso anigreje dhe e lyer me bojë transparente. 

Profilet do të jenë strukturë metalike prej çeliku, me profile 50*20 

mm, të punuar në të ftohtë ose këmbë me funde të rrotullueshme. 

Lyerja do të jetë realizuar me shtresë poliestër ose rrëshirë 

epoksike me proces elektrostatik dhe të ofrojë rezistencë të 

shkëlqyer kundër gërvishtjes, fërkimit dhe ndryshkjes. Sirtarët do 

të jenë me rimesuar me rimeso anigreje dhe të lyer me bojë 

transparente, ndërsa trupi do të jetë i realizuar me melamin të 

bardhë. Duhet të kihet kujdes në montimin e pjesëve përbërëse, 

pasi nuk duhet të jenë në dukje vidat e bashkimit. Gjithashtu dhe 

zonat ku është në dukje pjesa e brendshme e MDF, do të jenë të 

rimesuara. 

Elementë të tjerë shtesë: Duhet të kihet kujdes në montimin e pjesëve përbërëse, pasi nuk 

duhet të jenë në dukje vidat e bashkimit. Gjithashtu dhe zonat ku 

është në dukje pjesa e brendshme e MDF, do të jenë të rimesuara. 

Duhet të kihet kujdes ne kocimet e MDF, pasi duhet te realizohen 

mjaft mire. Në pjesën e poshtme do të vendosen regjistrues të 

vegjël, në mënyrë që të ketë një distancë të vogël nga këmbët e 

tavolinës me dyshemenë. Dorezat e sirtarëve do të realizohen sipas 

sugjerimeve në projekt. Struktura metalike do të jetë e lyer me 

bojërat e cilësisë së mirë, që të mos amortizohet shpejt me kalimin 

e kohës. Dorezat e sirtarëve do të realizohen sipas sugjerimeve në 

projekt.   Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet 

rreziku i dëmtimin të përdoruesve. Të paketohen që të mos 

dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe 

përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së 

kontratës.  

Standardi  ku bazohet:  Të plotësojë kërkesat e standardeve:  

- SSH EN 527-1:2011  ose ekuivalentit të tij. 
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- SSH EN 527-2:2016  ose ekuivalentit të tij. 

- DS CEN/TS 16209:2011ose ekuivalentit të tij. 

Shembuj foto të 

produktit: 

 

Shënim: Modelet e shembujve janë udhërrëfyese. 

Njësia e produktit: Copë 


