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Nërastete mosparashikimevekonkretenëkëtë set dokumentashautoritetikontraktor do 

tireferohetparashikimevetëlegjislacionitdherregullavetëprokurimitpubliknëfuqi. 
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I.   NJOFTIMI I KONTRATËS 

 

Seksioni 1Autoriteti Kontraktor 

 

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri   Drejtoria e Sherbimit Spitalor “Dr. Stefan Gjoni” Kruje 

Adresa   Rruga “Nene Tereza” 

Tel/Fax   069 98 29 922 

E-mail   spitalikruje@shendetesia.gov.al 

Adresa e Internetit         

 

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor: 

Institucion qëndror Institucionipavarur 

 

Njësi e QeverisjesVendore Tjetër 

 x

1.3 Kontratënëkuadrin e njëMarrëveshjejetëveçantëndërmjetShqipërisëdhenjëShtetitjetër 

Po  Jo x 

 

Seksioni2  Objektiikontratës:“Blerjeartikujpër masa mbrojtësepersonale (MMP) përpërballimin 

e situatësemergjente COVID-19, per njeperiudhe60 ditore”,Fondi limit ne total eshte: 1,057,000 

(nje milion e pesedhjete e shtatemije ) Lekë pa TVSH., ne DSHS Kruje 

2.1      Numriireferencëssëprocedurës/lotit REF-82284-12-15-2020 

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”  

Blerje Qira Leasing Blerje me këste Njëkombinimityre 

x    

 

2.3 Përshkrim i shkurtër i kontratës 

1. Fondi limit ne total eshte: 1,057,000 (nje milion e pesedhjete e shtatemije ) Lekë pa 

TVSH.Burimi i Financimit : te ardhurat dytesore 

2. Objekti  i kontratës Blerje artikuj për masa mbrojtëse personale (MMP) për përballimin e situatës 

emergjente COVID-19, per nje periudhe 30 ditore, ne DSHS Kruje 

 

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

Kohëzgjatja në muaj ose ditë 30 

ose  

duke filluar nga  / /  me përfundim në / /  
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2.5 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës: DSHS Kruje 

2.6 Ndarjanë LOTE:   

 

Po  Jo X 

Nëse po,  

2.6 Përshkrim i shkurtër i loteve 

(Objekti dhe fondi limit i 

LOTEVE)1______________________________________________________________________

_______ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

Etj. 

 

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

ofertë e veçantë. 

 

2.7 Opsionet:   

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):  

ose: nga në  

 

2.8 Do të pranohen variantet:   

Po  Jo X 
 

 Jo  

 

2.8.1Do tëpranohetnenkontraktimi:   

Po  Jo X 

 

Nese do telejohetnenkontraktimi, tespecifikohetperqindja e lejuar per nenkontraktim:  

 

Autoritetikontraktor do t’i bejepagesa te drejperdrejtenenkontraktorit: 

 

Po  Jo X 

Shenime te tjera 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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2.9. 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 X 

 

2.10. Gjatëprocesittëprokurimitnëfushën e TeknologjisëtëInformacionitdheKomunikimit 

(TIK), nërastinkurstandardetjanëtëpa-aplikueshme, 

ështëmarrëmiratimiparaprakngaAgjenciaKombëtare e ShoqërisësëInformacionit: 

 

 

Seksioni 3Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik 

 

3.1 Kriteret e Pranimitsipas shtojcës 7. 

 

3.2 Sigurimi i Ofertës(i zbatueshëm vetëm në rastin eprocedurave të prokurimit me vlerë më të 

lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor). 

 

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 3.  

Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është _________ Lekë (shuma e shprehur në fjalë). 

 

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës për secilin nga Lotet është si më 

poshtë: 

Loti 1   ______ Lekë  

Loti 2   ______ Lekë 

 

 

Seksioni 4Procedura 

 

4.1 Lloji i procedurës:Me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit 

Procedurë prokurimi e rishpallur 

Po  Jo X 

 

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

 

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimi të anulluar 

_______________________________________________________________________________ 

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimi të anulluar __________________________ 

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anulluar ___________________________________ 
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Kjo procedurë prokurimi zhvillohet si vijon: 

 

Autoriteti Kontraktor u dërgon ftesë për pjesëmarrje kandidatëvetë përzgjedhur për të marrë pjesë 

në këtë procedure prokurimi. Kandidatët e ftuar do të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar, në 

adresën dhe brenda afatit kohor të përcaktuar në DT, si afati i fundit për dorëzimin e tyre. Autoriteti 

Kontraktor do të shqyrtojë dokumentacionin e dorëzuar dhe do të vlerësojë nëse kandidatët 

plotësojnë kriteret e përcaktura në dokumentat e tenderit.  

 

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

A) çmimi më i ulët X 

Ose 

B) oferta ekonomikisht më e favorshme  

lidhur me rëndësinë:  Çmimi pikë  

etj. pikë 

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

 

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave:   

 Data: 18/12/2020(dd/mm/vvvv)Ora:13.00 

Vendi: S.U Shefqet Ndroqi 

 

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:   

Data: 18/12/2020(dd/mm/vvvv)Ora:13.00 

Vendi: S.U Shefqet Ndroqi 

 

Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t’i komunikohet të gjithë 

atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta. 

 

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

 

4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave :   

 

Shqip x Anglisht 

Tjetër _______________ 

 

Seksioni 5Informacioneplotësuese 
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5.1 Dokumenta me pagesë(izbatueshëmvetëmpërproceduratqënukzhvillohen me 

mjeteelektronike): 

 

 

Po  Jo X

Nëse Po 

Monedha _________ Çmimi _______ 

 

Ky çmimmbulonkostotaktualetëkopjimitdheshpërndarjessë DT tekOperatorëtEkonomik. 

OperatorëtEkonomikëtëinteresuarkanëtëdrejtëtëkontrollojnë DT para blerjessëtyre. 

 

5.2 Informacioneshtesë (vendi, zyra, mënyratpërtërheqjen e dokumentavetëtenderit)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Data e shpërndarjessëkëtijnjoftimi 15/12/2020 
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II.  UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË 

 

 

Seksioni 1 Hartimi i ofertës 

 

1.1 Ofertuesit janë të detyruar të përgatisin ofertat, 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  Ofertuesitpërballojnë 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 që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së 

bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët eofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e 

të printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. 

Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.  

 

1.4    Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomikë, oferta duhet të 

shoqërohet me Prokurën/autorizimin me shkrim për Personat e Autorizuar që do të 

përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit. Në rast të ofertave për furnizime 

shtesë nga bashkimii operatorëve, me të cilin autoriteti kontraktor ka lidhur kontratën 

fillestare, oferta duhet të shoqërohet me vetëdeklarim me shkrim nga secili prej anëtarëve të 

këtij bashkimi, për të siguruar autoritetin kontraktor që ky bashkim operatorësh është ende i 

vlefshëm. 

 

1.5 Operatori ekonomik, mban përgjegjësi për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e 

ofertës. Në rast verifikimi të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, apo të 

vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton e  vërtetë, operatori ekonomik ndodhet 

në kushtet e parashikuara në nenin 13, pika 3, gërma (a) të LPP-së. 

 

1.6 Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm: 

 

a) Formularine Ofertës Ekonomike, sipasShtojcës2 në DT; 

 

b) Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur, sipas Shtojcës 2/1 në DT; 

 

c) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 7. 

 

ç) Propozimet teknike apo variantet e mundshme;  

 

d) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (skica, kampione etj) 

 

Nje operator ekonomik duhet te paraqese vetem nje oferte. 
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Me plotesimin e Shtojcës“Deklaratë mbi garantimin e Zbatueshmerise se Dispozitave 

Ligjore ne Marredheniet e Punes„, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me çdo 

punëmarrës dhe që respekton të drejtat e punëmarrësve, sipas dispozitave të Kodit të Punës 

(ku përfshihen edhe të drejtat e gruas shtatzënë, gruas që sapo ka lindur dhe/ose gruas me 

fëmijë në gji, të parashikuara në nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe të 

legjislacionin të punës në tërësi. 

 

1.7Fshehtësia e procesit sipas nenit25 të LPP-së. 

 

1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore,ofertuesit duhet të dorëzojnë 

vetem ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent,te 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 

KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS DHE JO PARA _____________ 

(dd/mm/vv), ora ______”. 

 

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomikë duhet të 

dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, ëëë.app.gov.al. 

 

1.9 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 të APP-së. 

 

Seksioni 2 Përllogaritja e ofertës ekonomike  

 

2.1  Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur me 

këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të lëvrohen, sasitë, çmimin e tyre.  

 

2.2  Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe 

tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, 

atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së 

Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të 

ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.   

 

2.3  Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës Ekonomike, çmimet totale të ofertës të të 

gjitha Mallrave që do të furnizoje pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet cmimit 

të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës nëse shpallet fitues. 
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2.4  Përvec kur Dokumentat e Tenderit e parashikojnë ndryshe, çmimet e dhëna nga Ofertuesi 

duhet të jenë të fiksuar përgjatë egzekutimit 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 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkëme ofertën,para skadimit të afatit 

kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si 

pasojë refuzimin e ofertes.   

 

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

 

a)garanci bankare  

b)garanci sigurimi 

  

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e 

sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe 

oferta do të refuzohet.  

 

           Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë 

së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti 

Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i 

kontratës. 

2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës 

 

 Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të 

paktën pesë ditë përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshmërinë e ofertave, Autoriteti 

Kontraktor mund t’i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri 

në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të 

drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të 

zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim dhe 

paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të 

modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor 

lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në 

fjalë, ose nuk  paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti 

Kontraktor do të refuzojë ofertën. 

 

      2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së 

 

 

Seksioni 3Vlerësimi 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. 
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(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 kriterdhe 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 

Pk1/Pk2/Pk3/... -  janë pikët për cdo kriter të vlerësuar 

 

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 njëri 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 

arithmetike, 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 

shembujvetë 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 
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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 refuzohetOfertat 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 

Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i 

fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.  

 

3.3.2Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VIItë 

RrPP.  

 

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta 

vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të 

përllogaritur.  

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, 

oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e 

mesatares së ofertave  të vlefshme. 

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave 

duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo 

të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP. 

 

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore 

sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 

të LPP. 

 

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më 

shumë oferta të vlefshme  është si më poshtë: 

 

O –  Oferta 

MO –  Mesatarja e Ofertave të vlefshme 

n –  Numri i Ofertave tëvlefshme 

ZM –  Zbritja e Mundshme 

 

MO = O1 + O2 + O3 + … On / n 

 

ZM = 85% Mo 
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Vlera e Ofertës që vlerësohet  <..ZM........... , si rrjedhim Oferta ështëAnomalisht 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 oferten ekonomike me vlerën më të ulet. 

 

 

Seksioni 4Nënshkrimi i Kontratës 

 

4.1   Njoftimi i fituesit 

 

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç 

parashikohet në Shtojcën 12. 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 17të 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. garancibankare 

ii. garancisigurimi 

 

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

sektoriale. 

 

4.3Njoftimi i kontratës së nënshkruar 

 

 Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon njoftim në 

APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.  

 

 

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në 

dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4. 
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III.  SHTOJCAT 

 

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT: 

 

Shtojca 1: Formulari i Ftesës për Pjesëmarrje 

Shtojca 2: Formulari i Ofertës Ekonomike 

Shtojca 2/1: Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur 

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit të Ofertës(nëse kërkohet) 

Shtojca4: Formulari i Informacionit Konfidencial  

Shtojca 5: Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike 

Shtojca 6: Deklarata mbiKonfliktin e Interesit 

Shtojca 7: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes 

Shtojca 8: Deklaratë mbi përmbushjen e Kritereve të Përgjithshme 

Shtojca 8/1: Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e 

punës 

Shtojca 9: Specifikimet teknike 

Shtojca 10:Grafiku dhe mënyrat e lëvrimit 

Shtojca 11: Njoftim standard për kandidatin/ofertuesin e S’kualifikuar 

Shtojca 12: Formulari i Njoftimit të Fituesit 

Shtojca 13: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës 

Shtojca 14: Kushtet e Vecanta të Kontratës 

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar 

Shtojca16:Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar për publikim në Buletinin e 

Njoftimeve  Publike 

Shtojca 17: Formulari i Sigurimit të Kontratës 

Shtojca 18: Formulari i anulimit të procedurës 
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Shtojca 1 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

FORMULARI I FTESËS PËR PJESËMARRJE 

 

[Data] 

Për : [Emri dhe adresa e ofertuesit të përzgjedhur] 

Procedura e Prokurimit:  

“Blerje artikuj për masa mbrojtëse personale (MMP) për përballimin e situatës emergjente COVID-19, 

per nje periudhe 60 ditore”, ne Drejtorine e Sherbimit Spitalor  “Dr. Stefan Gjoni”Kruje . 

 

Fondilimit ne total eshte:1,057,000 (nje milion e pesedhjete e shtatemije ) Lekë pa TVSH. 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ju ftojmëpër të marrë pjesënë këtë procedurë. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [këtij autoriteti kontraktor] 

Emri   ne Drejtorine e Sherbimit Spitalor  “Dr. Stefan Gjoni”Kruje 

Adresa  Rr: “ Nene Tereza“, Kruje 

ofertën tuaj, duke marrë parasysh se:Afati kohor për dorëzimin e ofertave është : 

Data, ora dhe adresa 

Data: 18/12/2020(dd/mm/vvvv)Ora:13.00 

Vendi: DSHS Kruje 

  

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomikë duhet të 

dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al. 

Afati kohor për hapjen e ofertave është:  

Data, ora dhe adresa 

Data: 18/12/2020(dd/mm/vvvv)Ora:13.00 

Vendi: DSHS Kruje 

Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t’i komunikohet të gjithë 

atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta. 

Gjuha(-ët) për hartimin e ofertesjanë: 

Shqip       X                     Anglisht  • 

Tjetër ________________________ 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit janë : 

A) Çmimi më i ulët    x 

 ose 

B) Oferta ekonomikisht më e favorshme   • 

 

http://www.app.gov.al/
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( kriteret siç paraqiten në dokumentat e tenderit)      

 

 

Jemi në pritje të ofertës suaj. 

 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 
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Shtojca 2 

 

[ Shtojcë për tu plotësuar nga operatori ekonomik] 

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE 

 

Emri i Ofertuesit_____________________ 

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] 

* * * 

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]  

Përshkrimishkurtërikontratës:[objekti] 

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencësnëfaqen e 

APP-se 

* * * 

Duke iureferuarprocedurëssëlartpërmendur, ne, tënënshkruarit, deklarojmë se: 

 

1. Çmimi total iofertëssonëështë [monedhadhevlera e ofertës]; pa TVSH; 

2. Çmimi total iofertëssonëështë [monedhadhevlera e ofertës]; me TVSH 

 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Nr 

 

Përshkrimiimallrave 

 

Sasia 

 

ÇmimiNjës

i 

 

Çmimi 

Total 

 

Afati 

      

      

      

      

Çmimi Neto   

TVSH (%)  

Çmimi Total  

 

Nënshkrimiiofertuesit ______________ 

 

Vula                              ______________ 

 

 

Shënim:ÇmimetduhettëshprehennëMonedhën ____(e kerkuarnëdokumentat e tenderit) 
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Shtojca 2/1 

[Shtojcëpërt’uplotësuarngaOperatoriEkonomik] 

 

DEKLARATË 

 

PërparaqitjeOfertetëPavarur 

 

E operatoritekonomikpjesëmarrësnëprocedurën e prokurimitpublikqë do 

tëzhvillohetnëdatë:_________________; ngaAutoritetiKontraktor: __________________; me 

objekt: _____________________; me fond limit: __________________. 

 

Unë i nënshkruari _____________________, me cilësinë e 

përfaqësuesittëoperatoritekonomik__________________, nëmbështetjetënenit 1 tëLigjit Nr. 9643, 

datë 20.11.2006 “Përprokuriminpublik”, tëndryshuar si dhenëmbështetjetëLigjit Nr.9121/2003 

“Përmbrojtjen e konkurrencës”, bëjkëtëdeklarimdhegarantoj se deklaratat e 

mëposhtmejanëtëvërtetadhetë  plotanëçdoaspekt: 

 

Unëvërtetoj, nëinterestë:__________________________që: 

(Emriioperatoritekonomik)  

 

1. Unëkamlexuardhekuptuarpërmbajtjen e kësajDeklarate; 

 

2. Unëkuptojqëoferta e paraqitur do 

tës’kualifikohetdhe/osepërjashtohetngapjesëmarrjanëprokurimetpublike, 

nësekjoDeklaratëvërtetohet se nukështëe  plotëdhe/ ose e saktënëçdoaspekt; 

 

3. Unë jam 

iautorizuarngaOfertuesitëfirmoskëtëDeklaratëdhetëparaqesofertënëinterestëOfertuesit; 

 

4. Çdo person, firma e tëcilitshfaqetnëdokumentacionin e 

ofertës,ështëiautorizuarngaOfertuesipërtëpërgatiturdhepërtënënshkruarofertënnëinterestëOfe

rtuesit; 

 

5. Përqëllimtëkësajdeklaratedheofertëssëparaqitur,unëkuptojqëfjala 

“konkurrentë”nënkuptonçdo operator tjetërekonomik, 

tëndryshëmngaOfertuesi,tëparaqiturose jo sibashkimoperatorëshekonomik,që: 

 

a) paraqesinnjëofertënëpërgjigjetëNjoftimittëKontratësdhe/osetëFtesëspërOfertë,tëbërënga

AutoritetiKontraktor; 

b) ështënjëofertuespotencial, icilibazuarnëkualifikimin, aftësitëosepërvojat e tij, 

mundettëdorëzojënjëofertënëpërgjigje, tëNjoftimittëKontratësdhe/osetëFtesëspërOfertë.  

 

6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme): 
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a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa 

komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;

      
b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më 

shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në 

dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e 

konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo 

angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit). 

      
 

7. Nëveçanti,pa kufizuarparagrafët 6. a) dhe 6. b), tëpërmendurmëlart,nuk ka 

pasurkonsultime,komunikime,kontratëapo marrëveshje me ndonjëkonkurrentnëlidhje me: 

 

a) çmimet ; 

b) metodat,faktorëtoseformulat e përdorurapërllogaritjen e çmimit; 

c) qëllimin apo vendiminpërtëparaqitur apo jo njëofertë; ose, 

d) paraqitjen e njëoferteqënukiplotësonspecifikimet e kërkesëspërofertë. 

 

8.Përveçkësaj, nuk ka pasurkonsultime,komunikime,marrëveshjeapo kontrata me 

ndonjëkonkurrentnëlidhje me cilësinë,sasinë,specifikimet apo dërgesatëveçantatëprodukteve 

apo shërbimevetëcilatlidhen me prokuriminnëfjalë, përveç se 

kurjanëdeklaruarsipasparagrafittëmësipërm 6. b). 

 

9. Kushtet e ofertësnuk u janëbërëtënjohuradhe as nuk do t’ubëhentënjohurame 

qëllimngaOfertuesikonkurrentëvetëtjerë, nëçdomënyrëqoftë, para 

datësdhekohëssëhapjeszyrtaretëofertave,shpalljesfituesdhelidhjessëkontratës,vetëmnësekërk

ohet me ligjosenësedeklarohennëmënyrëspecifikesipasparagrafit 6.b). 

 

 

________________________________________________________________ 

(Emri dhe Firma e Personit të Autorizuar për Përfaqësim të Ofertuesit) 

 

 

_________________                                                   ______________________ 

(Titulli sipas pozicionit në punë) (Data) 
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Shtojca 3 

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve] 

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

 

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS 

[Data_______] 

 

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] 

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

 

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës] 

Përshkrimishkurtërikontratës: [ objekti] 

Publikimi(nësezbatohet):BuletiniiNjoftimevePublike [Data] [Numri]/Nr.Referencësnëfaqen e APP-

se 

 

Duke iureferuarprocedurëssëlartpërmendur,  

Ne vërtetojmë se [emriiofertuesittësiguruar] ka derdhurnjëdepozitëpranë [emridheadresa e bankës / 

kompanisësësigurimit] me njëvlerëprej [monedhadhevlera, e shprehurnëfjalëdheshifra] 

sikushtpërsigurimin e ofertës, dorëzuarngaoperatoriilartpërmendurekonomik. 

 

Marrimpërsipërtëtransferojmënëllogarinë e [emriiautoritetitkontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëvengakërkesajuaj e thjeshtëdhe e parë me shkrim, pa kërkuarshpjegime, me 

kushtqëkjokërkesëtëpërmendëmos-përmbushjen e njëritngakushtet e mëposhtme: 

- Ofertuesi e ka tërhequrose ka ndryshuarofertën, pas afatitpërfundimtarpërparaqitjen e 

ofertaveose para afatitperfundimtar, nëseështëpërcaktuarkështunëdokumentat e tenderit; 

- Ofertuesi ka refuzuarnënshkrimin e kontratëssëprokurimitkurautoritetikontraktor e 

kërkonnjëgjëtëtillë; 

- Ofertuesinuk ka paraqitursigurimin e kontratës, kuofertaështëshpallurfitueseosenuk ka 

plotësuarndonjëkushttjetërpërparanënshkrimittëkontratëssëpërcaktuarnëdokumentat e 

tenderit. 

 

Ky Sigurimështëivlefshëmpërperiudhën e specifikuarnë [njoftimin e kontratësoseftesënpër tender]. 

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit] 
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Shtojca 4 

[ Shtojcëpër t’u plotësuar nga operatori ekonomik] 

 

 

 

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL  

 

 

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)  

 

 

Lloji, 

natyra e 

informaci

onit që 

duhet të  

mbetet 

konfiden

cial  

 

 

 

 

Numri i 

faqes  

dhe pikat 

e DT që 

dëshironi 

të mbeten 

konfiden

ciale  

 

 

Arsyetpsekyinformacionduhettëmbet

etkonfidencial 

 

 

Afatikohorqëkyinformaciontëmbet

etkonfidencial 

 

    

    

    

    

    

 

KUJDES 

 

Çdo e dhënë,qënukështëregjstruarsi e dhënëkonfidenciale, do tëkonsiderohet se 

titullariikëtyretëdrejtave ka dhënëvetëpëlqiminpërdhënien e 

informacionitpërkatësdheAutoritetiKontraktornukmbanasnjëpërgjegjësipërpublikimin  

ekëtijinformacioni. 

 

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] 

 

 

DEKLARATE 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 

 

Vula 
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Shtojca 6 

 

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Operatori Ekonomik] 

 

DEKLARATË  

Mbi konfliktin e interesave  

 
Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet 

në datë _________________ nga Autoriteti Kontraktor________________ me objekt 

____________ me fond limit __________. 

 

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 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).  
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Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet 

përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij 

ligji janë bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të 

bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es. 

 

Unë i nënshkruari _____________________, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik 

_______________deklaroj nën përgjegjësinë time personale se: 

 

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për 

parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në 

aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të 

Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.  

 

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në Kreun III, Seksioni II te Ligjit Nr. 

9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë 

ose të tërthortë me personin  juridik që unë përfaqësoj. 

 

 

Data e dorëzimit të deklaratës  ________________ 

 

Emri,   Mbiemri,   Nënshkrimi   

____________________________ 

 

 

Vula 
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Shtojca 7 

 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT 

 

Ofertuesi duhet të deklarojëse: 

 

a)   Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesitdhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e 

prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i 

regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo 

Fitimprurëse”. 

b)  nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv) 

c)  nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,  

ç)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 plotësohenme dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit,në 

ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8. 

Nëçdo 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 cilësbashkimi i operatorëve ekonomikëështë krijuar 

zyrtarisht;  

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

1. Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

a. Sigurimin e Ofertës (nëse është kërkuar)sipas Shtojcës 3, (nuk kerkohet) 

b.Deklaratenmbipermbushjen e specifikimeveteknikesipasShtojcës 5. 

c. DeklaratenmbiKonfliktin e InteresitsipasShtojcës6; 

ç.Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas 

Shtojces 8/1: 

d.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. Për kapacitetinligjor/profesional 

sipasKriterevetëPërgjithshmetëkualifikimit 

2.2. Për kapacitetin ekonomik dhe financiar:   

 

1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit (2017-2018-2019). Vlera mesatare 

e xhiros së këtyre tre viteve duhet të jetë jo më e vogël se 40% të vlerës se fondit limit të kësaj 

procedure prokurimi.  

2.3 Për kapacitetin teknik:   

 

2.Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë jo më të vogël se 40% të vlerës se fondit 

limit të objektit të prokurimit, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave 

të kësaj procedure.  

Si dëshmi për përvojën e mëparshme(furnizimet e ngjashme) kërkohen kontrata/kontratat 

shoqeruar me vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku 

shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.  

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm 

faturat tatimore te shitjes ku te shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. 

 3.Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të 

plotësohet në Formularin e Ofertës).  

4. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikata konformiteti CE ose CE sipas direktivës 

(MDD ose MDR) 93/42 EEC, të vlefshme, ose ekuivalent, për artikujt e ofruar, sipas 

kategorizimit të tyre.  

5. Ofertuesi duhet të jetë i certifikuar ISO 9001:2015 për import, eksport, tregetim të materialeve 

mjekësore /ose/ ekuivalent. Për këtë ai duhet të paraqesë certifikatën përkatese, të vlefshme. 

Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi 

kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e 

Shqipërisë.  

6. Operatori ekonomik duhet të paraqesë “Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore”, të 

lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë, sipas Ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjeksore”.  
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7. Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë për artikujt e ofruar. Në katalogë, artikujt dhe 

specifikimet teknike të tyre duhet të markohen me ngjyrë të ndezur sipas numrit rendor të 

përcaktuar në formularin e ofertës. (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku 

me dokumentacionin e kërkuar në këto DT.  

8. Operatori ekonomik duhet te vetëdeklaroje se disponon gjendje jo më pak se 50% të sasisë të 

artikujve objekt i kësaj procedure prokurimi.  

Komisioni i Vlerësimit te Ofertave rezervon te drejten e verifikimit te deklaratave te leshuara 

nga Operatoret Ekonomik. 

 

 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(të plotësohet nga autoriteti kontraktor) 

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. 
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Shtojca 8 
[Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik] 

 

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME 

 

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesemarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në 

datë_______________ nga Autoriteti Kontraktor ___________ me objekt 

___________________me fond limit __________. 

 

Unë i nënshkruari __________________me cilesinë ___________të  operatorit ekonomik 

___________________    deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: 

 

 Operatori ekonomik ______________________është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të 

Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një 

organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit 

Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”. 

 

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar për asnjë nga veprat penale, 

të parashikuara Nenin 45/1 të LPP. 

 

 Personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, 

aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese 

brenda operatorit ekonomik,si më poshtë: 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________etj. 

nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat 

penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP2. 

 

 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 ekonomiksi më sipër. 

                                                 
2AutorizojAutoritetinKontraktortëbëjëverifikimetpërkatësetëgjendjesgjyqësoretëpersonavetëdeklaruarnëkëtëDeklaratë 
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Data e dorëzimit të deklaratës _____________ 

Nënshkrimi i ofertuesit ______________ 

 

Vula                              ______________ 
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Shtojca 8/1 

 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik] 

 

DEKLARATË MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMËRISË SË DISPOZITAVE LIGJORE 

NË MARRËDHËNIET E PUNËS 

 

Deklaratë e Operatorit Ekonomik pjesëmarrës në proçedurën e prokurimit që do të zhvillohet në 

datë _______________ nga Autoriteti Kontraktor ___________ me objekt _______________me 

fond limit __________.  

 

Unë i nënshkruari __________________me cilësinë e ___________të operatorit ekonomik 

__________________, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që: 

 

 Operatori ekonomik ________________________garanton mbrojtjen e të drejtës së 

punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i 

punës në fuqi. 

 

 Operatori ekonomik___________________lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të 

punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në 

mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi. 

 

 Operatori ekonomik ________________nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga 

Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Nërastet kur janë 

konstatuar shkelje ligjore,operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e 

tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH. 

 

 

 

Data e dorëzimit të deklaratës _____________  

Përfaqësuesi i ofertuesit 

Nënshkrimi 

Vula 
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Shtojca 9 

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

 SPECIFIKIMET TEKNIKE 

 

Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimitë përshkruara sa më saktë dhe në 

mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë 

kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë 

të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara. 

KUJDES 

Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë te ndonjë markë apo emër i 

veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç 

rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të 

kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime. 

 

N

r Emertimi Specifikime Njesia Sasia 

8 

Maska respiratore  FFP2 

(N95) 

Maskerespiratore FFP2 (N95) me 

njeperdorim, hipoalergjike, pa fibraqelqi, 

pershkueshmerite mire teajrit, me 

nivelfiltrimiteajrit>= 95%, e perputhshme 

me fytyrendhehunden, e certifikuar NIOSH 

95 oseteplotesojne EN 149:2001 Cope 500 

9 Maska kirurgjikale 

 

 

Cope e pathurur me 3 shtresa, celluloze 

,poliester , fiber , koficentiifiltrimit ≥ 99 %  , 

me pershtates per hunden  , dimesionet 90 

mm x 180 mm , pesha 2.8 gr Cope 

      

15,000 

1

1 

Veshje e 

padepërtueshmebrendshme/

jashtme me njëpërdorim 

Veshje personale, jotë endura, me 

njepërdorim, e perberengaperparese me 

menge te gjata,pakopsa . Cope 1,000 

1

2 

Kapucmbuluesikokës, 

qafës 

Cope e pathurur me peshe jo me pak se 25 

gr.m2 me fund elastik , pa latex. Cope 

      

1,000 
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1

4 

Ekranmbrojtesifytyrës Ekranmbrojtespërfytyrën. 

Materialiiekranitduhettëlejojenjeshikimteqar

te, 

teketëmundësirregullimiqëtëmundtëpershtate

tdhengjeshet mire me koken. 

Tembulojeplotesishtfytyrendhepjesëtanësore

tësaj. Tëjetënjëperdorimëshe. 

Tëplotësojëstandartin EN 166/2002 

Cope 

200 

      

 

Materialet e mjekimitduhettëpermbushinstandartet CE ose CE sipasdirektivës MDD/MDR 93/42 

EEC. Atoduhettëjenëtëmarkuara CE nëmomentin e lëvrimittëmallit.  

 

Afati i skadencës:jomëtëvogëlse 12 muajnga data e lëvrimittëmallitnëdestinacion. 

Skadencaduhettëjetë e shënuarnëambalazh.  

Ambalazhimitëjetë i përshtatshëmsipasllojittëmallittëshoqëruar me etiketatdhemarkiminpërkatës.  

 

Ofertuesiduhettëpërmbushëspecifikimettekniketëmaterialevemjekësorëdetyrimishtsipaspërcaktimitt

ëbërënëpërshkrimin e mallravenë DS tëkësajprocedurëprokurimi. Shpenzimet e transportitderi ne 

destinacionsipasshperndarjes ne Aneks 1, jane te perfshira ne cmim 
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Shtojca 10 

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

    SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT  

Sasia e mallit që kërkohet: Sasia dhe shpërndarja jepen sipas aneksit 1 të DST 

Afatet e lëvrimit: 

 

N

r Emertimi Specifikime Njesia Sasia 

1 

Maska respiratore  FFP2 

(N95) 

Maskerespiratore FFP2 (N95) me 

njeperdorim, hipoalergjike, pa fibraqelqi, 

pershkueshmerite mire teajrit, me 

nivelfiltrimiteajrit>= 95%, e perputhshme 

me fytyrendhehunden, e certifikuar NIOSH 

95 oseteplotesojne EN 149:2001 Cope 500 

2 

Maska kirurgjikale 

Cope e pathurur me 3 shtresa, celluloze 

,poliester , fiber , koficentiifiltrimit ≥ 99 %  

, me pershtates per hunden  , dimesionet 90 

mm x 180 mm , pesha 2.8 gr Cope 

      

15,000 

3 

Veshje e 

padepërtueshmebrendshme

/jashtme me njëpërdorim 

Veshje personale, jotë endura, me 

njepërdorim, e 

perberengabluzadhepantallonat. Bluza  

duhet te jete me menge te shkurtra , 

pakopsandersapantallonatduhet te jene te 

gjataderi tek kycetdhe me lidheserrethbelit. Cope 1,000 

1

2 Kapucinfermieri 

Cope e pathurur me peshe jo me pak se 25 

gr.m2 me fund elastik , pa latex. Cope 

      

1,000 

1

4 

Ekranmbrojtesifytyrës Ekranmbrojtespërfytyrën. 

Materialiiekranitduhettëlejojenjeshikimteqa

rte, 

teketëmundësirregullimiqëtëmundtëpershtat

etdhengjeshet mire me koken. 

Tembulojeplotesishtfytyrendhepjesëtanësor

etësaj. Tëjetënjëperdorimëshe. 

Tëplotësojëstandartin EN 166/2002 

Cope 

200 
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Sasia e mallitqëkërkohet: 

 

- 50 % e Vleres totale te kontratesduhet të levrohet brenda 5 diteve nga data e nenshkrimit te 

kontrates. 

-  pjesa e mbetur e sasise duhet te levrohet sipas kerkeses se Autoritetit Kontraktor. 

 

Afati i maksimal: 30 (tridhjeteditë) pas nenshkrimit te kontrates 
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Shtojca 11            

[ Shtojcë për tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

 

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR3 

 

[vendi dhe data] 

 

[emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] 

 

[Adresa e ofertuesit] 

 

 

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

 

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e 

kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për 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: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

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 > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Ky njoftimduhettëpërdoretnërastin e proceduravetëprokurimitqëzhvillohennërrugëshkresore 
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Shtojca 12    

 

[ Shtojcë për t’u plotësuarnga Autoriteti Kontraktor] 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TËFITUESIT  

[Data________] 

 

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

 

Procedura e prokurimit: 

Numri i referencës së procedurës/lotit: 

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

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

 

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: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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* * * 

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.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 

vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 

[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 
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Shtojca 13  

KUSHTET E PËRGJITHSHME 
MALLRAT  

PROCEDURA ME NEGOCIIM PA SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS 

 

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 tëthotëmarrëveshja e shkruar e lidhur midis 

AutoritetitKontraktordheKontraktuesitqëpërbëhetngaDokumentat e Tenderit duke përfshirë 

KPK dhe KVK, tëgjithabashkangjitjetdheformularët e plotësuardhetëgjithadokumentat e 

tjeraqëpërfshihennëreferimin e çdodokumenti. 

2.2 “çmimkontrate” do tëthotëçmimiqëipaguhetKontraktuesitsipaskontratëspërzbatimin e 

plotëdhetëpërpiktëtëdetyrimevetëtijkontaktore. 

2.3 “Incoterms” do tëthotëtermatndërkombëtaretregtareqëpërbëjnërregullat e 

interpretimittëtermavetregtareqëpërcaktojnëshpërndarjen e funksioneve, kostot, dherrisqet e 

lidhura me transferimin e MallravengaKontraktuesitekAutoritetiKontraktor. 

2.4 “Lëvrimi” do tëthotëtëgjithaaktivitetetdheveprimetqëmundësojnëmarrjen e Mallravenëvendin 

e shpërndarjessiçspecifikohetnëkontratësipaketimi, transportimi, sigurimi, tarifat, 

proceduradoganore, ngarkimidheshkarkimi, instalimi, mbledhja, bashkimi, 

kontrollimiiveprimevedhembikëqyrja e gjithëkësajveprimtarie. 
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2.5 “AutoritetiKontraktor” do tëthotëAutoritetiKontraktorqëështëpjesë e 

kësajkontratedhesipasdispozitavetëkësajkontrateblen Mallrat. Ky term kudo qepërdoret ka 

kuptimtënjëjtë me ate teperkufizuar ne ligj.  

2.6 “Kontraktues” do tëthotëpersonifizikosejuridikqëështëpalë e 

kësajkontratedhesipasdispozitavetëkësajkontratefurnizon Mallrat. 

2.7 “Palë(t)” do tëthotënënshkruesit e kontratës. 

2.8 “Mallrat” dotëthotëmaterialet e papërpunuara, produktet, makineritëdhepajisjet, 

objektetnëformëtëngurtë, tëlëngshmeosetëgazshme.  

2.9 “ShërbimetnëLidhje me to” do 

tëthotëshërbimetndihmëseosetepaparashikuaratëfurnizimittëMallrave, sitransportimi, 

instalimi, mirmbajtja, trajnimi, shërbimetmbështetëseosëdetyrimetëngjashmenëlidhje me 

furnizimin e Mallrave. 

2.10 “Objektikontratës” do tëthotëtëgjitha Mallrat dheShërbimetnëLidhje me to qëKontraktuesi do 

tësigurojësipaskushtevetëkontratës. 

2.11 “StandarteTeknike” do tëthotëspecifikimet e 

aprovuaranganjëtrupiposacëmstandartizimipërzbatimin e vazhdueshëmosetëpërsëritur. 

Standartetë tilla përdorensirregulla, rregulloreosepërkufizimtëkarakteristikavepërtësiguruar se 

materialetdheshërbimet e procesuaraipërgjigjenqëllimit.    

Neni 3: HartimiiKontratës 

3.1 Njoftimiiofertesfituese do tësherbeje per hartimin e kontratës midis palëve, e 

ciladuhettëfirmosetbrendaafatittëshprehurnëDokumentat e Tenderit.   

3.2 Egzistenca e kontratës do tëkonfirmohet me nënshkrimin e dokumentittëkontratës duke 

trupëzuartëgjithamarrveshjet 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 

ndonje ent tjeter që ka marrë pjesë në pregatitjen 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: InformacioniKonfidencial 
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5.1 KontraktuesidheAutoritetiKontraktorduhettëmbajnënëkofidencëtëgjithadokumentat, 

tëdhënatdheinformacionet e tjeratëdhënangapalatjetërnëlidhje me kontratën. 

5.2 Kontraktuesimundt’ijapënënkontraktuesitdokumentatë tilla, 

tëdhënaoseinformacionetëtjeraqëmerrngaAutoritetiKontraktorderinëmasën e 

kërkuarpërnënkontraktuesintëkryejëpunën e tijsipaskontatës. Nërasttëtillë, 

Kontraktuesiduhettëpërfshijënëkontratën e tij me nën-

Kontraktuesinnjëdispozitëqëparashikonruajtjen e konfidencëssiçthuhetnëParagrafin 5.1 

mësipër. 

Neni 6: PronaIntelektuale 

6.1 Me përjashtimtërastevekurparashikohetndryshenëkontratë, tëgjithatëdrejtat e 

pronësintelektualetësiguruarangaKontraktuesigjatëzbatimittëkontratës do 

t’ipërkasinAutoritetinKontraktoricilimundt’ipërdorëatosipasgjykimittëtij. 

6.2 Me përjashtimtërastevekurparashikohetndryshenëkontratë, Kontraktuesi, pas 

përfundimittëkontratës, 

duhett’iparashtrojëAutoritetiKontraktuestëgjitharaportetdhetëdhënatsihartat, diagramet, 

skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjetdheregjistratmbështetësosematerialet e 

fituara, mbledhuraosepregatiturangaKontraktuesigjatëzbatimittëkontratës.   

Kontraktuesimundtëmbajë kopje tëkëtyredokumentavedhetëdhënave, po 

nukduhett’ipërdoripërqëllimeqës’kanëlidhje me kontratën pa 

lejeparaprakemëshkrimngaAutoritetiKontraktor. 

6.3 KontraktuesiduhettësigurojëAutoritetinKontraktorngamospërgjegjësiapërshkeljetëtëdrejtavetë

pronësintelektualeqëmundtëdalinngaprodhimioseshpërndarja e Mallravesipaskontratës. 

6.4 Nërast se 

ngrihetndonjëpretendimosepadikundërAutoritetitKontraktornëlidhjemëndonjëshkeljetëpronësi

ntelektualetëshkaktuarngazbatimiikontratësosengapërdorimiiMallravetëfurnizuarasipaskontrat

ës, 

Kontraktuesiduhett’ijapëAutoritetitKontraktortëgjithaprovatdheinformacioninnëposedimtëKo

ntraktuesitqëkanëtëbëjnë me këtëpadi apo pretendim. 

Neni 7: Origjina e Mallrave 

7.1 Nuk ka asnjëkufizimpërkombësinë e origjinëssëmaterialeve, 

përveçatyreqëmundtëjenëpërcaktuarnëndonjëRezolutëtëAsamblesësëPërgjithshmetëKombeve

tëBashkuara. 

7.2 Kontraktuesimundtëjetëidetyruartëverifikojëorigjinën e materialeve.  

7.3 Përqëllimeverifikimi, “origjinë” do tëthotëvendikumaterialetjanënxjerrë, oseprodhuar.   

Materialetjanëprodhuarkur, nëpërmjetprodhimit, procesimit, 

osembledhjessëmjaftueshmetëkomponentëve, 

rezultonnjëproduktiriinjohurnëtregtiqëështëmjaftindryshëmnëkarakteristikatbazëosenëqëllim 

apo përdorimngakomponentët e tij. 
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7.4 Origjina e materialeve ka dallim nga kombësia e Kontraktuesit ose nenkontraktuesit qe 

siguron materialet. 

Neni 8: Qëllimi i Furnizimit dhe Pershtatshmeria e Mallrave me Specifikimet 

8.1 Kontraktuesi duhet të dorezojë Mallrat me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si 

dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.   

8.2 Mallrat nuk janë në perputhje me kontratën, në se ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin 

e posacem të parashikuar në kontratë.   Kur nuk është e mundur të përcaktohet një gjë e tillë, 

thuhet se Mallrat nuk janë në pajtim me kontratën në se ato nuk janë të përshtatshmë për 

përdorimin per te cilin sherbejne zakonisht sendet e tjera të të njëjtit lloj.    

8.3 Në se shitja është bërë në bazë të një modeli ose kampioni, shitësi (Kontraktuesi) duhet të 

dorezojë sendet që kanë të njëjtat cilësi si te modelit ose kampionit.   

Neni 9: Pershtatshmeria e Mallrave me Standartet Teknike 

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë konform kodeve dhe Standarteve Teknike të 

parashikuara në specifikimet teknike. Nëse gjatë egzekutimit të kontratës, ka ndryshime në 

kodet perkatese ose ne Standartet Teknike, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pas 

aprovimit nga Autoriteti Kontraktues. 

9.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë dispozite tjetër të kontratës, kur nuk 

është përcaktuar asnjë Standart Teknik perkates në specifikimet teknike, Mallrat duhet të jenë 

konform Standarteve Teknike ndërkombëtare te tanishme. Nëse nuk egzistojnë Standarte 

Teknike ndërkombëtare, Mallrat duhet të jenë konform Standarteve Teknike perkatese 

Shqiptare. 

9.3 Kontraktuesi nuk do të jetë përgjegjës për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt 

tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti Kontraktues me përjashtim të rastit kur 

gabimi ishte aq i dukshëm sa Kontraktuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Autoritetin 

Kontraktor për të. 

9.4 Shitesi (Kontraktuesi) nuk mban pergjegjesi per defekte te prones (Mallrave) per te cilat 

Autoriteti Kontraktor ishte ne dijeni ne momentin e lidhjes se kontrates ose nuk ishte ne dijeni 

per faj te tij, me perjashtim te rastit kur defektet kane te bejne me cilesine e Mallrave te 

specifikuar sipas kontrates ose perfaqsimin e reklames se shitesit (Kontraktuesit). 

Neni 10: Pjesët e Këmbimit 

10.1 Në se kontrataparashikon, Kontraktuesiduhettëpërfshijë me Mallrat e 

dhënanjësasipjesëshkëmbimi, nëakordim me 

specifikimetteknikedheçdodispozitëperkatesetëkontratës. 

10.2 Me përjashtimtërastevekurparashikohetndryshe, pjesët e këmbimit do tëdorëzohenbashkë me 

Mallrat. 
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10.3 Kontraktuesiduhettëgarantojëdisponueshmërinë e 

pjesëvetëkëmbimitpërnjëperiudhëtëspecifikuarnëoferten e tijdhetëbarabartë me jetgjatësinë e 

përdorimittëMallrave. 

10.4 Nërasttënjëvendimitënderprerjes se prodhimittëpjesëvetëkëmbimit, 

KontraktuesiduhettënjoftojëAutoritetinKontraktornëkohëtëmjaftueshmepërtëlejuarAutoritetin

Kontraktortëprokurojësasitëmjaftueshmepërpërdorimtëmëvonshëm. 

10.5 Pas ndërprerjessëprodhimittëpjesëvetëkëmbimit, Kontraktuesiduhett’ijapi gratis 

AutoritetiKontraktornë se ai kërkon, çdoprodhim, vegël, 

skicimtëpjesëvetëkembimittëpërdoruranëprodhimindhemirmbajtjen e Mallrave. 

Neni 11: Ambalazhimi 

11.1 Kontraktuesiduhettëdorëzojë Mallrat tëvendosuradhetëambalazhuaranëmënyrën e 

përcaktuarnëkontratë.    

11.2 Me përjashtimtërastevekurparashikohetngandonjënentjetërikontratës, mundtëthuhet se Mallrat 

nukjanëvendosurdhepaketuarnëpajtim me kontratënnë se 

atonukjanëvendosurdhepaketuarnëtënjëjtënmënyrëqëbëhetzakonishtpërgjërat e 

tënjëjtitllojose, në se mënyra e zakonshmenukështë e disponueshme, nënjëmënyrëqëështë e 

përshtatshmepërruajtjendhembrojtjen e Mallrave.    

Neni 12: TestimetdheInspektimet 

12.1 Kontraktuesiduhettëbëjëtëgjithatestetdheinspektimet e kërkuarangadispozitat e kontratës.  

Kosto e 

këtyretestimevedheinspektimeveduhettëfinancohettërësishtngaKontraktuesibrendakushtevetëç

mimittëkontratës 

12.2 Me shpenzimet e tij, AutoritetiKontraktor ka tëdrejtëtëndjekëtestimetdhe/oseinspektimet. 

12.3 AutoritetiKontraktorgjithashtumundt’ikërkojëKontraktuesittëbëjëtestimeoseinspektimeshtesët

ëpaparashikuaranëkontratë por tëgjykuaratënevojshmepërtëverifikuar se Mallrat 

janëkonformspecifikimevedhekushtevetëkontratës.  Autoritetikontraktor do 

tëmbajëpërgjegjësipërkoston e këtyretestimeve. Mëtej, nësekëto teste ndalojnëprogresin e 

punëssëKontraktuesit, AutoritetiKontraktor do tëbiedakorttëndryshojëgrafikun e levrimit. 

12.4 AutoritetiKontraktor do tërefuzojëçdo Mall qënuk e 

kalontestimindhe/oseinspektiminosenukështëkonformspecifikimeveteknikedhekushtevetëkërk

uaranëzbatimin e kontratës. 

12.5 As egzekutimiitesteve as inspektimiiMallravenuk do ta 

clirojëKontraktuesinngaçdogaranciosedetyrimtjetërsipaskontratës. 

Neni 13: Kushtet e Dorëzimit 
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13.1 Kontraktuesiështëidetyruartëkryejëtëgjithaaktivitetetdheveprimet e dorëzimit me 

përjashtimkurKontraktuesipërjashtohetnëmënyrëspecifikenganjëaktivitetoseveprimitillëngand

onjëdispozitë e kontratës. Nësenjë Incoterm përdoretpërtëpërshkruardetyrimet e palëve, termi 

do tëketëkuptiminqëi ka dhënëbotimiifunditiIncotermavebotuarngaDhomaNdërkombëtare e 

Tregtisë. 

13.2 VendiidorëzimittëMallrave do tëjetësipasspecifikimittëkontratës.        

13.3 Koha e dorëzimittëMallravedhe data e përfundimittëShërbimevenëLidhje me to do 

tëjetësipasspecifikimitnëkontratë.    

13.4 DorëzimiiMallraveduhettëbëhetgjatëorarittëpunës me përjashtimkurkjokërkesëbiendesh me 

ndonjëdispozitetëkontratës. 

13.5 Kontraktuesiështëidetyruart’ijapiAutoritetiKontraktornjoftimtëarsyeshëmpërdorëzimin e 

Mallravepërparaarritjessëtyre. 

Neni 14 TransportimiiMallrave 

14.1 Kontraktuesiështëidetyruartësigurojëngarkimindhetransportimin e Mallravesiçkërkohet me 

qëllimqëtëplotësojëafatetdhekushtet e dorezimittëspecifikuaranëkontratë. 

14.2 Në se Autoritetikontraktorështëidetyruartë marri Mallrat ngandonjëmjettransporti apo 

agjencitransporti, 

Kontraktuesiduhettëjapëlajmërimparapraktëarsyeshëmpërtransportindhet’ijapiEntitprokuruest

ëgjithadokumentat e nevojshmepërmarrjen e Mallrave. 

14.3 Në se shitësi, [Kontraktuesi] ështëidetyruart’idorëzojë mallrat nëmjetin e transportitnënjë 

vend tëspecifikuarnëkontratë, rriskuihumbjeskalontekAutoritetiKontraktorvetëmkur mallrat 

idorëzohenmjetittëtransportitnëvendin e specifikuar.  Fakti se shitësi [Kontraktuesi] 

ështëiautorizuartëmbajëdokumentatpërfaqsuesetëmallravenukinfluenconnëkalimin e rriskut.    

Neni 15: Siguracioni 

15.1 Me përjashtimkurparashikohetnganjëdispozitëtjetërnëkontratë, Kontraktuesiduhettësigurojë se 

Mallrat që do 

dorëzohensipaskontratësjanëplotësishttësiguruarandajhumbjesosedëmtimitgjatëtransportit, 

magazinimitosedorëzimittëtyre. 

Neni 16: Egzaminimi dhe Pranimi i Mallrave 

16.1 Përpara pranimit, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të egzaminojë, inspektojë dhe testojë 

Mallrat.   Ky aktivitetduhettëbëhetmenjehere pas dorëzimittëMallrave. Kontraktuesi ka 

tëdrejtëtëmarrëpjesënëkëtëaktivitetdhetëshqyrtojëraportet e 

aktivitetittëpregatiturangaAutoritetiKontraktor ose agjentët e tij. 

16.2 AutoritetiKontraktorduhettëpranojë ose refuzojëMallratmenjehere pas dorzimitdheduhet t’i 

japiKontraktuesitnjoftim me shkrimpërveprimin e tijpërtëpranuar ose refuzuarMallrat. 
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Neni 17: Garancitë 

17.1 Kontraktuesigaranton se Mallrat janëtëreja, tëpapërdoruradhetëmodelevetëfunditdhe se 

atotrupëzojnëpërmirsimet e funditnëskicimdhemateriale, me 

përjashtimkurparashikohetndryshenëkontratë. 

17.2 Shitësi (Kontraktuesi) 

mbanpërgjegjësipërçdodefektosemospërputhjeqëegzistonnëmomentinkurrriskukaloitekAutorit

etiKontraktor, edhekurdefektishfaqet pas këtijmomenti.    

17.3 Shitësi (Kontraktuesi) mbanpërgjegjësipërmosperputhjenqëverifikohet pas 

momentittëtreguarnëparagrafin e mësipërmdheqëvjenngamospërmbushja e ndonjëdetyrimi, 

duke përfshirëgarancinëqë Mallrat duhettëjenëtëpërshtatshmepërpërdorimin e 

tyretëzakonshëmdhespecifikpërnjëperiudhëtëcaktuarkohe, ose se ato do 

tëruajnëcilësitëdhekarakteristikat e caktuara.    

17.4 Me 

përjashtimkurparashikohetnganjëdispozitëtjetërnëkontratëosengaligji,AutoritetiKontraktorhu

mbettëdrejtën e tij per tekundershtuar per temetat e senditnë se ai nukidenonconatoteshitësi 

(Kontraktuesi), duke specifikuarnatyrën e tyre, brendadhjetëditëshngazbulimiityre. 

17.5 AutoritetiKontraktorduhett’isigurojëKontraktuesittëgjithamundësitë e 

arsyeshmepërKontraktuesinpërtëinspektuarkëtodefekte. 

17.6 Pas marrjessëkëtijnjoftimi, Kontraktuesiduhettëriparojëmenjehereosetëzëvendësojë Mallrat 

defektiveosepjesët e tyre gratis përAutoritetinKontraktor. 

17.7 Në se pas marrjessënjoftimit, Kontraktuesidështonnërregullimin e 

defektitbrendanjëperiudhetëarsyeshme, AutoritetiKontraktormundtëprocedojë, me shpenzimet 

e Kontraktuesit, tëndërmarrëveprimepërrregullimin e nevojshëm. 

17.8 Nëçdorast, AutoritetiKontraktorhumbettëdrejtënpërtëkundershtuar per temetat e senditnë se ai 

nuk e ushtrontëdrejtën e tijbrendadyvjetëshnga data kursendeti jane dorëzuaratij, po qe se 

kyafatnukbienëkundërshtim me kohezgjatjen e garancisëkontraktore.    

17.9 Shitësi (Kontraktuesi) nukmundtëshfrytëzojërregullat e parashikuaraketunë se 

defektetkanëtëbëjnë me 

faktetënjohuraprejtijoseqënukmundtëishintëpanjohurapërtëdheqënukijanëvënënëdukjeAutorit

etitKontraktor.   

Neni 18: ÇmimiiKontratës 

18.1 Çmimiikontratësduhettëjetëçmimiiofruarnëoferten e 

KontraktuesitdheipranuarngaAutoritetiKontraktues. 

18.2 Me përjashtimkurparashikohetnganjëdispozitëtjetërnëkontratë, 

çmimiikontratëspërfshinkostotdhetarifat, duke përfshirëtaksatdhetarifatdoganoretëlidhura me 

dorëzimin e Mallrave, pagesapërtransportin, sigurimin, instalimin, testimet, ngarkimin, 
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shkarkimin, udhezimet, manualetdhedokumentatnëgjuhën e 

specifikuardhetënevojshmepërpërdorimtërrëgullt, mirmbajtjedheriparimetëMallrave. 

Çmimiitaksavedhetarifaveduhettëpërcaktohetsipasligjevenëfuqi 28 ditë para hapjessëofertave. 

Neni 19: Afatet e Pagesës 

19.1 Çmimiikontratës, duke përfshirëçdopagesëparaprake, 

duhettëpaguhetnëkohësiçspecifikohetnëkontratë. 

19.2 Me përjashtimkurparashikohetnganjëdispozitëtjetërnëkontratë, 

pagesaduhetbërënëmonedhëShqiptare. Kursiishkëmbimitimonedhavetëndryshme do 

tëjetëkursiiBankes se Shqiperiseifiksuarnëditën e dërgimitpërbotimintënjoftimittëkontratës. 

19.3 Me përjashtimkurparashikohetnganjëdispozitëtjetërnëkontratë, kërkesa e 

Kontraktuesitpërpagesëduhett’ibëhetAutoritetitKontraktor me shkrim. Përçdokërkesë, 

Kontraktuesiduhettëparaqesëorigjinalindhekopjensëbashku me njëlistëtësendeveqëpërshkruan 

Mallrat e dorëzuaradheshërbimet e kryera. 

19.4 Me përjashtimkurparashikohetnganjëdispozitëtjetërnëkontratë, pagesapër Mallrat do 

tëbëhetbrenda 30 ditëvekalendarikenga dita qëjanëpranuar Mallrat osenga dita e 

marrjessëkërkesëspërpagesëciladotëjetëmëvonë. 

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

Neni 20: Vonesa në Bërjen e Pagesës 

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, 

megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, 

detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet 

e ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.  

 

Neni 21: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve 

 

21 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose 

akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke 

përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të 

rregullohen në atë masë sa kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij 

sipas kontratës. 

Neni 22: ForcaMadhore 

22.1 Kontraktuesinukduhettëmbajëpërgjegjësipërhumbjen e sigurimittekontrates, 

dëmevetëlikuiduaraosendërprerjenpërmosplotësimnësedhederinëmasënqëvonesanëzbatimosen

donjëdështimtjetërnëzbatimin e 

detyrimevetëtijsipaskontratësvijnësirezultatindodhjessëForcësMadhore. 



DokumentatStandartetëTenderit 

 

45 

22.2 Përqëllimet e këtijneni “ForcëMadhore” do 

tëthotënjëngjarjejashtëkontrollittëKontraktuesitmbifajinoseneglizhimindhe e 

paparashikueshme. Ngjarjetë tilla mundtëpërfshijnë, por nukjanëtëlimituaranga, veprimet e 

AutoritetitKontraktorqoftënëkapacitetin e tij sovran osekontraktual, luftaoserevolucionet, 

zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngimetëkarantinësdhe embargo tranziti. 

22.3 Nësendodhndonjësituatë e ForcësMadhore, 

KontraktuesiduhettënjoftojëmenjehereAutoritetinKontraktor. Me 

përjashtimkurAutoritetiKontraktorjepdirektivatëndryshme, 

Kontraktuesiduhettëvazhdojëtëzbatojëdetyrimet e 

tijsipaskontratësnëmasënpraktikishttëarsyeshmedheduhettëkërkojëtëgjithamjetet e 

arsyeshmepërzbatiminqënukpengohetngaForcaMadhore. 

Neni 23: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit 

23.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës 

menjëherë pas nënshkrimit të saj. 

23.2 Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor është dakort 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 t’i japi 

Kontraktuesit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes. 

23.4 Autoriteti Kontraktor do të jetë dakort për një zgjatje të afatit në rastin e Forcës Madhore. 

23.5 Autoriteti Kontraktor mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera në se 

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. 
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Neni 25: NegociatatdheAmendamentet 

25.1 Palëtnuk do tënegociojnëndryshimeoseamendamentetëasnjëelementitëkontratësqë do 

tëndryshontemjaftueshëmkushtetqëpërbëjnëbazën e përzgjedhjessëKontraktuesit. 

25.2 Asnjëamendamentosevariaciontjetërikontratësnuk do tëjetëivlefshëm pa qënë me shkrim, me 

datë, 

t’ireferohetshprehimishtkontratësdhenënshkruhetnganjëpërfaqsuesiautorizuariKontraktuesitdh

eAutoritetiKontraktor.   

25.3 Çdoheqjedorengatëdrejtat, 

pushtetetosendreqjetqëmundtëbëhenngapalëtsipaskontratësduhettëbëhet me shkrim, 

tëketëdatëdhetëfirmosetnganjëpërfaqsuesiautorizuaripalësqëbënkëtëdorëheqjedheduhettëspeci

fikojëtëdrejtëndhemasënnëtëcilën ajo lëshohet. 

Neni 26: NdryshimiiPorosisë 

26.1 AutoritetiKontraktorrezervontëdrejtëntëporosisëMallraoseShërbimeshtesëderinënjëmaseqënu

kikalon 20% tëçmimit total tëkontratës. 

Çdoporosishtesëduhettëbëhetnëmënyrëkonsistentemërregullatdheprocedurat e 

parashikuaranëLigjinmbiProkuriminPublik. 

Neni 27: NdërprerjapërMosplotësim 

27.1 AutoritetiKontraktormundtëndërpresëkontratënnëtërësiosepjesërishtnëse: 

a) Kontraktuesidështonnëdorëzimin e 

Mallravebrendaperiudhëssëspecifikuarnëkontratëosebrendazgjatjessëdhënë; ose, 

b) Kontraktuesidështontëzbatojëndonjëdetyrimtjetërtëkontratës. 

27.2 AutoritetiKontraktorduhett’ijapiKontraktuesitnjoftim me 

shkrimpërndërprerjenpërmosplotësimdhet’ijapiKontraktuesit 15 ditëtëndreqëmosplotësimin 

me përjashtimkurndërprerjaështëbërëpërveprimekorruptiveosetëpaligjshme, 

rastnëtëcilinndërprerja do tëjetë 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: NdërprerjapërShkaktëInteresitPublik 

29.1 AutoritetiKontraktormundtëndërpresëkontratënnëçdokohënësegjykon se 

kyveprimduhetndërmarrëpërt’ishërbyersamëmirëinteresitpublik. 

29.2 AutoritetiKontraktorduhett’ijapiKontraktuesitlajmërim me shkrimpërndërprerjen. 
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29.3 AutoritetikontraktorduhettëpaguajëKontraktuesinpërtëgjitha Mallrat e 

pranuaradheShërbimetnëLidhje me to 

tëkryerapërparandërprerjesdheduhett’ipaguajëKontraktuesitdëmet e shkaktuarapërkryerjen e 

pjesshmetëMallravedheShërbimevenëLidhje me to. Nëllogaritjen e shumëssëdëmeve, 

Kontraktuesit do t’ikërkohettëndërmarrëtëgjithaveprimet e nevojshmepërtëminimizuardëmet. 

Neni 30: Nënkontraktimi 

30.1Njënënkontratë do tëjetë e vlefshmevetëmnëseështënëformën e njëmarrveshjejetëshkruar me 

anëtësëcilëskontraktoriibesonkryerjen e njëpjesetëdetyrimevetëkontratëssëtijnjë pale tëtretë. 

30.2Kontraktorinukduhettënënkontraktojëpaaproviminparaprak me shkrimtëAutoritetKontraktordhe 

jo mëshumë se 40% tëvlerëssëkontratës.  

KontraktoriduhettënjoftojëAutoritetinKontraktorpërelementet e 

kontratësqënënkontraktohetdhedokumentacioninqëprovonaftësine e nënkontraktorit. 

AutoritetiKontraktorduhettëlajmërojëkontraktorinpërvendimin e tij, brenda 5 ditëvengamarrja e 

njoftimit, duke shprehurarsyetnëse e aprovon apo jo atë. 

30.3Cdonenkontraktorduhet te kete te drejte te marre pjese ne 

prokuriminpubliksipasLigjitmbiProkuriminPublik. Autoritetimundtëparashikojëpagesadirekte 

tek nënkontraktoripërmallratqë do tëfurnizojë. 

30.4Kontraktorimbetetplotësishtpërgjegjëspërzbatimin e kontratëspavarësishtngasjellja e 

nenkontraktorit. 

Neni 31: TransferimiitëDrejtave 

31.1 Kontraktuesinukduhettëtransferojë, tërësishtosepjesërisht, detyrimet e tijsipaskontratës me 

përjashtimkurjepetmiratimiparaprakiAutoritetitKontraktor. 

Neni 32: SigurimiiKontrates 

32.1 Përparanënshkrimittëkontratës, kontraktuesiduhettidorëzojëAutoritetiKontraktorsigurimin e 

kontratësnëshumëndheformën e kërkuar. 

32.2 Shuma e 

sigurimittekontratesduhett’ipaguhetAutoritetitKontraktorsikompensimpërçdohumbjetërezultu

arngadështimiiKontraktuesinëplotësimin e detyrimevetëtijsipaskontratës. 

32.3 Garancia e sigurimittekontrates do t’ikthehetKontraktuesit jo mëvonë se 30 ditë pas 

datëssëpranimittëMallrave. Megjithatë, pesë (5) përqind e depozitës do 

tëmbahetderinëpërmbushjen e kënaqshmetëdetyrimevetëkontrates. 

Neni 33: BazaLigjore 

33.1 Kontrata do tërregullohetdheinterpretohetsipaslegjislacionitshqiptarnëfuqi. 

Neni 34: Zgjidhja e Mosmarreveshjeve 
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34.1 AutoritetiKontraktordheKontraktuesiduhettëbëjnëçdopërpjekjetëzgjidhinmosmarrveshjetosek

onfliktet e ndodhura midis tyreosenëlidhje me këtëmarrveshje me negociatadirekte. 

34.2 Në se palëtdështojnënëzgjidhjen e mosmarrveshjesosekonfliktit, problemet do tëkonsiderohen 

me 

anëtëzgjidhjessëmosmarrveshjevesipaskontratësdheproceduravejuridikenëfuqisipaslegjislacio

nittëRepublikëssëShqipërisë. 

Neni 35: PërfaqsimiiPalëve 

35.1 Çdopalëduhettëemërojë me shkrimnjë person ose post organizativ, që do tëjetëpërgjegjës, 

nëemërtëpalës, përmarrjen e komunikatavedhepërpërfaqësimin e palësnëçështjet e lidhura me 

egzekutimin e kontratës. 

35.2 Secilapalëduhettëlajmërojëpalëntjetërmenjëherëpërndonjëndryshimnëemërimin e 

përfaqësuesittëpalës. Në se njërapalëdështontëlajmërojë, 

duhettëmarrëpërsipërçdohumbjetëshkaktuarngadështimipërtëdhënënjoftimtëmjaftueshëm. 

35.3 Palëtmundtëemërojnë persona 

osenjësiorganizativeshtesëpërtëpërfaqësuarpalënnëveprimeoseveprimtaritëveçanta, 

rastnëtëcilinnjoftimi me shkrimduhetdhënëdheduhettëpërcaktojështrirjen e 

autoritetittëpërfaqsuesit. 

Neni 36: Lajmërimet 

36.1 Çdolajmërimidhënënganjërapalëtjetrëssipaskontratësduhettëbëhet me shkrimnëadresën e 

specifikuarnëkontratë. 

36.2 Njoftimi do tëketëefektsapotëdorëzohet. 

Neni 37: Llogaritja e Afateve 

 

37.1  Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike.
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 Shtojca 14 

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

KUSHTET E VEÇANTA 
MALLRAT  

PROCEDURA ME NEGOCIIM PA SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS 

 

Kushtet e veçanta të mëposhtme të Kontratës do të plotësojnë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.   

Ne rast konflikti, dispozitat e mëposhtme do të mbizotërojnë mbi ato të Kushteve të Përgjithshme. 

Neni 1 Përkufizime 

1.1 AutoritetiKontraktorështë ____________________________________________________ 

1.2 Kontraktuesiështë __________________________________________________________ 

Neni 2 SigurimiiKontrates 

2.1 SigurimiiKontratesnëshumënprej(10% 

tëvlerëssëofertës)duhettëofrohetngaKontraktuesipërtësiguruaregzekutimin e 

detyrimevetëtijsipaskontratës. 

2.2 SigurimiiKontrates do t’ilëshohetosekthehet, 

menjehereKontraktuesitsipasformularittëmëposhtëm: ______________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

Neni 3 FillimiiZbatimit 

3.1 Zbatimiikontratësduhettëfillojemë __________.  Nëse data nukështë e percaktuar, zbatimi do 

tëfillojënëdatënqëKontraktuesinënshkruanformularin e kontratës. 

Neni 4 InspektimetdheTestimet 

4.1 Inspektimetdhetestimet para pranimittëMallrave do tëbëhen: ________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

Neni 5 Kushtet e Dorëzimit 

5.1 Data(t) dhevendi(et) idorëzimittëMallravedhepjesëvetëkembimitdo 

tëbëhetsipasGrafikutteLevrimittëparashikuarnëkëtëkontratë. 

5.2 KontraktuesiduhettenjoftojeAutoritetinKontraktor______ ditë para çdodorëzimitëMallrave. 
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5.3 Lajmërimiidorëzimitduhettëbëhet me shkrim,faks, poste,  email etj, tek: _______________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

5.4 NëseAutoritetiKontraktorimerr Mallrat nganjëpalë e tretë, 

lajmërimiidorëzimitduhettëpërfshijëlistën e dokumentavetënevojshmepërmarrjen e 

Mallravedhetëtregojë se kudhekur do t’ijependokumentatAutoritetiKontraktor. 

5.5 NëseAutoritetikontraktorimerr Mallrat nganjëpalë e tretë, 

Kontraktuesiduhettëdorëzojëtëgjithadokumentat e nevojshmepërmarrjen e Mallravetek: ___ 

  _________________________________________________________________________ 

Neni 6 Kushtet e Pagesës 

6.1 Pagesa e Mallraveduhetbërëbrenda _________ ditëvenga data e pranimittëMallraveosenga 

data e marrjesse kerkeses me shkrimtepagesës, sadovoneqetevije. Nësenukështëspecifikuar, 

periudhakohore do tëjetë 30 ditë. 

6.2 Monedha e pagesës do tëjetë ______.  Nëseështëlënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me 

monedhënShqiptare. 

Neni 7 PagesaParaprake 

7.1 Përqindja e pagesësparaprake do tëjetë _____.  Nësenukështëspecifikuar, Kontraktuesinuk do 

tëmarrëpagesëparaprake. 

7.2 Nëseështëpremtuarnjëpagesëparaprake, avanca do tëpaguhetbrenda ______ ditëvengamarrja e 

sigurimittekontrates. 

7.3 Nësejepetpagesaparaprake, shuma do 

tëhiqetngapagesaqëduhett’ijepetKontraktuesitsipasformulëssëmëposhtme: _____________ 

  _________________________________________________________________________ 

Neni 8 ShërbimetnëLidhje me to 

8.1 Kushtet e veçantatëmëposhme do tëzbatohenpërkryerjen e pagesëssëSherbimevetëLidhura 

  _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

   

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.  

 



DokumentatStandardetëTenderit 

51 

Shtojca 15 

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR 

 

Seksioni 1  Autoriteti Kontraktor 

 

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    ___________________________________________ 

Adresa   ___________________________________________ 

Tel/Fax  ___________________________________________ 

E-mail   ___________________________________________ 

Faqja e Internetit ___________________________________________ 

 

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor : 

InstitucionQëndror InstitucioniPavarur 

 

Njësi e QeverisjesVendore Tjetër 

 

 

Seksioni 2  ObjektiiKontratës 

 

2.1 Numriireferencëssëprocedurës/lotit__________ 

 

 

2.1 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”  

Blerje Qira Leasing Blerje me këste Njëkombinimityre 

    

 

2.2  Përshkrim i shkurtër i kontratës 

1   Fondi limit  _____________________________________________ 

2. Burimi i Financimit ______________________________________ 

3. Objekti  i kontratës_____________________ 

 

2. 3 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   

Kohëzgjatja nëmuaj ose ditë  

ose  



DokumentatStandardetëTenderit 

52 

duke filluar nga  / /  me përfundim në / /  

 

2.4 Ndarjanë LOTE:   

 

Po  Jo  

Nëse Po, numri i LOTEVE:  

 

2.5 Opsionet:   

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):  

ose: nga në  

 

2.6   Kontrate me nenkontraktim:   

Po  Jo  

 

Seksioni 3Procedura 

 

3.1 Lloji i procedurës: Me Negocimpa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës 

   

 

 

Seksioni 3.1.1  Informacion mbi kontratën fillestare (në rastin e shtesës së kontratës) 

 

3.1.2     Numri i kontratës fillestare   Data e lidhjes së Kontratës fillestare  

 

3.1.3    Kontrata fillestare është lidhur në përfundim të zhvillimit të një procedure me mjete 

elektronike 

 

Po  Jo  

 

3.1.4   Numrii references sëprocedurëssëzhvilluar me mjeteelektronike/lotit ____________ 

 

3.1.5 Emri dhe NIPTIi kontraktorit 

 

3.1.6 Vlera totale përfundimtare e kontratës fillestare/ lotit: 

    



DokumentatStandardetëTenderit 

53 

Vlera _______________   (me TVSH) Monedha __________ 

    

3.1.7. Nërastet e tjeratëpërdorimittëkësajlloj procedure 

prokurimitëevidentohetspecifikishtbazaligjore e përdorimittësaj, sivijon: 

 

Neni 33, pika 2/a   Neni 33, pika 2/b    Neni 33, pika 2/c   

 

Neni 33, pika 2/ç  Neni 33, pika 2/d    Neni 33, pika 3/a   

 

Neni 33, pika 4  

 

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. _ ë 

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:   Numri i ofertave të rregullta:  

 

3.4.  Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit 

(TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së 

Informacionit: 

 

Po  Jo  

 

3.5. Gjatëprocesittëprokurimitnëfushën e TeknologjisëtëInformacionitdheKomunikimit (TIK), 

nërastinkurstandartetjanëtëpa-aplikueshme, 

ështëmarremiratimiparaprakngaAgjenciaKombëtare e ShoqërisësëInformacionit 

 

Po  Jo  

 

Seksioni 4Informacion mbi kontratën e lidhur  

4.1 Numri i Kontratës: _______________Data e Kontratës  / /  

 

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit 

Emri    ___________________________________________ 

Adresa   ___________________________________________ 
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Tel/Fax  ___________________________________________ 

E-mail   ___________________________________________ 

Faqja e Internetit ___________________________________________ 

 

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 __________ 

    

 

5.3.1 Vleratotalee nenkontraktimit : ____ 

 

Vlera _______________   (pa TVSH) Monedha __________ 

Vlera _______________   (me TVSH) Monedha __________ 

 

4.4 Informacioneshtesë 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Data e shpërndarjessëkëtijnjoftimi / /  
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Shtojca 16 

 

 [ 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_______________________ 

 

3.1 Numri i referencës së procedurës/lotit__________ 

 

 

 

4. Fondi limit  _____________________________________________ 

 

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

    

Vlera _______________   (me TVSH) Monedha __________ 

Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________ 

 

6. Data e lidhjes së kontratës____________ 

 

7. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktorit 

Emri    ___________________________________________ 

Adresa   ___________________________________________ 

Nr. NIPT                     ___________________________________________ 

 

8. Informacion mbi kontratën fillestare (në rastin e shtesës së kontratës) 

8.1.     Numri i kontratës fillestare   Data e lidhjes së Kontratës fillestare  
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8.2   Kontrata fillestare eshte lidhur është lidhur në përfundim të zhvillimit të një procedure me mjete 

elektronike 

 

Po  Jo  

 

8.3  Numrii references referencëssëprocedurëssëzhvilluar me mjeteelektronike/lotit ____________ 

 

8.4  Emri dhe NIPTIi kontraktorit______________________________________ 

 

8.5 Vlera totale përfundimtare e kontratës fillestare/ lotit: 

    

Vlera _______________   (me TVSH) Monedha __________ 

 

9. Nërastet e tjeratëpërdorimittëkësajlloj procedure 

prokurimitëevidentohetspecifikishtbazaligjore e përdorimittësaj, sivijon: 

 

Neni 33, pika 2/a   Neni 33, pika 2/b    Neni 33, pika 2/c   

 

Neni 33, pika 2/ç  Neni 33, pika 2/d    Neni 33, pika 3/a   

 

Neni 33, pika 4  
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Shtojca 17 

[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 ] 

Përshkrimishkurtërikontratës: [objekti] 

Publikimi(nësezbatohet):BuletiniiNjoftimevePublike [Data] [Numri] 

 

* * * 

 

Duke iureferuarprocedurëssëlartpërmendur, dhe me kushtqë [emriiofertuesittëpërcaktuarfitues] 

t’ijetëakorduarkontrata,  

Ne vërtetojmë se [emriiofertuesittëpërcaktuarfitues] ka derdhurnjëdepozitëpranë [emridheadresa e 

bankës / kompanisësësigurimeve] nënjëshumëprej [monedhadhevlera, e shprehurnëfjalëdheshifra] 

sikushtpërsigurimin e ekzekutimittëkontratës, që do tënënshkruhet me [emriiautoritetitkontraktor] 

 

Marrimpërsipërtëtransferojmënëllogarinë e [emriiautoritetitkontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëvengakërkesajuaj e thjeshtëdhe e parë me shkrim, pa kërkuarshpjegime, me 

kushtqëkjokërkesëtëpërmendëmos-përmbushjen e kushtevetëkontratës. 

 

Ky Sigurimështëivlefshëmderinëzbatiminplotëtëkontratës. 

 

 

 

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve] 
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Shtojca 18 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga  Autoriteti  Kontraktor] 

  

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  ANULIMIT 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri                            ___________________________________________ 

Adresa                         ___________________________________________ 

Tel/Fax                        ___________________________________________ 

E-mail                          ___________________________________________ 

Faqja në Internet         ___________________________________________ 

1.    Lloji i procedurës:  ___________________________ 

 

2.      Numri i Referencës: ________________ 

3. Objekti  i kontratës _______________________  

4. Fondi limit  ____________________________________________ 

5.      Arsyet e Anulimit: 

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 

1:   a)  ; 

              b)   ; 

              c)    ; 

            ç)   ; 

              d)   ; 
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             dh)  ; 

 Etj. ______________________________________ 

6.  Informacioneshtesë 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Data e shpërndarjessëkëtijnjoftimi   _ 

 

 


