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TË PROCEDURËS SË HAPUR  

MALLRA 1 
 

 

OBJEKTI I PROKURIMIT: “F.V pajisje hotelerie dhe mjekesore per maternitetin e sp.Lezhe”. 

   

 

FONDI LIMIT NE TOTAL:   66,666,666.67 (gjashtedhjete e gjashte milion e gjashteqind e 

gjashtedhjete e gjashte mije e gjashteqind e gjashtedhjete e gjashte pike 67) leke pa TVSH                                                                                                                                                       

Loti 1: “F.V paisje mjekesore per Sallen e Operacionit dhe Reanimacion adult dhe neunatal për 

Maternitetin e Ri në Spitalin Rajonal Lezhë ”, me fond limit: 33,388,900.00 (tridhjete e tre 

milion e treqind e tetedhjete e tete mije e  nenteqind) leke pa TVSH. 

Loti 2: F.V paisje mjekesore per Urgjencen dhe Konsultorin për Maternitetin e Ri në Spitalin 

Rajonal Lezhë, fond limit: 14,650,873.00 (katermbedhjete milion e gjashteqind e pesedhjete mije 

e teteqind e shtatedhjete e tre) leke pa TVSH.  

Loti 3: “F.V pajisje hotelerie spitalore  për Maternitetin e Ri në Sp Lezhë”, me fond limit: 

18,626,893.67 (tetembedhjete milion e gjashteqind e njezete e gjashte mije e teteqind e 

nentedhjete e tre pike 67 ) leke pa TVSH 

 

REF-83640-01-06-2021 

 

 

                                                 
1  

Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti kontraktor do ti 

referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi. 
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I    NJOFTIMI I KONTRATËS 

 

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor 

 

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

 

Emri    Spitali Rajonal Lezhe   

Adresa  Lagja : Varosh  

Tel/Fax  021523421  

E-mail              spitalilezhe@shendetesia.gov.al 

Adresa e Internetit srlezhe.gov.al  

 

Emri dhe adresa e personit përgjegjës: 

 

Emri   Rajmonda Huba 

Adresa  Lezhë 

Tel/Fax  0699160691 

E-mail   rajmondahuba@yahoo.com 

 

 

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor: 

Institucion qëndror Institucion i pavarur 

 

Njesi e qeverisjes vendore  Tjetër 

 X

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

Shteti tjetër 

Po  Jo X 

 

Seksioni 2.  Objekti i kontratës 

  

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-83640-01-06-2021 

 

1 

Loti 1-F.V paisje mjekesore per Sallen e Operacionit dhe 

Reanimacion adult dhe neunatal për Maternitetin e Ri në Spitalin 

Rajonal Lezhë REF-83643-01-06-2021 

mailto:spitalilezhe@shendetesia.gov.al
mailto:rajmondahuba@yahoo.com


Dokumentat Standarde të Tenderit  

 

 3 

2 

Loti 2- F.V paisje mjekesore per Urgjencen dhe Konsultorin për 

Maternitetin e Ri në Spitalin Rajonal Lezhë REF-83645-01-06-2021 

3 

Loti 3 F.V Pajisje hotelerie spitalore  për Maternitetin e Ri në Sp 

Lezhë REF-83647-01-06-2021 

 

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”   

Blerje Qira Leasing Blerje me këste Një kombinim i tyre 

X    

     

 

2.3  Kontratë në bazë të  Marrëveshjes Kuadër 

 

Po  Jo X 

 

2. 4            Lloji i Marreveshjes Kuadër 

 

 Me një Operator Ekonomik                   

 Me disa operatorë ekonomikë               

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara  Po    Jo   

 

Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të 

përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloj Marrëveshje Kuadër. 

 

 

 

 

    

 

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër: __ 

(Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet 

Marrëveshja Kuadër). 
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2. 6 Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së 

konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i 

blerjes elektronike . 

 

 

2. 7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen 

kuadër: Spitali Rajonal Lezhe 

 

2.8  Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër 

 

1. Fondi limit  total: 66,666,666.67 (gjashtedhjete e gjashte milion e gjashteqind e 

gjashtedhjete e gjashte mije e gjashteqind e gjashtedhjete e gjashte pike 67) leke pa 

TVSH .                                                                                                                                                  

2.  Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj,  _____________. 

3.  Burimi i Financimit: BUXHETI I SHTETIT 

4.  Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër : “F.V pajisje hotelerie dhe mjekesore per 

maternitetin e sp.Lezhe”. 

Loti 1: “F.V paisje mjekesore per Sallen e Operacionit dhe Reanimacion adult dhe neunatal për 

Maternitetin e Ri në Spitalin Rajonal Lezhë ”, me fond limit: 33,388,900.00 (tridhjete e tre 

milion e treqind e tetedhjete e tete mije e  nenteqind) leke pa TVSH. 

Loti 2: F.V paisje mjekesore per Urgjencen dhe Konsultorin për Maternitetin e Ri në Spitalin 

Rajonal Lezhë, fond limit: 14,650,873.00 (katermbedhjete milion e gjashteqind e pesedhjete mije 

e teteqind e shtatedhjete e tre) leke pa TVSH.  

Loti 3: “F.V pajisje hotelerie spitalore  për Maternitetin e Ri në Sp Lezhë”, me fond limit: 

18,626,893.67 (tetembedhjete milion e gjashteqind e njezete e gjashte mije e teteqind e 

nentedhjete e tre pike 67 ) leke pa TVSH. 

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

Kohëzgjatja në muaj  ose ditë 40 dite nga data e lidhjes se 

kontrates 

ose  

duke filluar nga  / /   me përfundim në  / /  

 

2.9.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër  
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Kohëzgjatja në muaj:  ••  ose ditë: •••• (nga nënshkrimi  i Marrëveshjes Kuadër(jo më 

shumë se (4) vjet) 

Ose duke filluar nga     ••/••/•• (dd/mm/vvvv)  

Përfunduar më             ••/••/•• (dd/mm/vvvv) 

 

 

2.10 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër: Spitali Rajonal  Lezhe 

 

2.11 Ndarja në LOTE:   

 

Po X  Jo  

Nëse po,  

 

2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve  

(Objekti  dhe fondi limit i LOTEVE)  

 

Loti 1: “F.V paisje mjekesore per Sallen e Operacionit dhe Reanimacion adult dhe neunatal për 

Maternitetin e Ri në Spitalin Rajonal Lezhë ”, me fond limit: 33,388,900.00 (tridhjete e tre 

milion e treqind e tetedhjete e tete mije e  nenteqind) leke pa TVSH. 

Loti 2: F.V paisje mjekesore per Urgjencen dhe Konsultorin për Maternitetin e Ri në Spitalin 

Rajonal Lezhë, fond limit: 14,650,873.00 (katermbedhjete milion e gjashteqind e pesedhjete mije 

e teteqind e shtatedhjete e tre) leke pa TVSH.  

Loti 3: “F.V pajisje hotelerie spitalore  për Maternitetin e Ri në Sp Lezhë”, me fond limit: 

18,626,893.67 (tetembedhjete milion e gjashteqind e njezete e gjashte mije e teteqind e 

nentedhjete e tre pike 67 ) leke pa TVSH 

 

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

ofertë e veçantë.  

 

 

2.13 Opsionet:   

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):  

Ose: nga në    

 

2.14 Do të pranohen variantet:   
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Po  Jo  

    

 

2.14.1       Do të pranohet nenkontraktimi:   

Po  Jo  

 

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: ____ 

 

Autoriteti kontraktor do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit: 

 

Po  Jo  

Shenime te tjera 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe 

Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e 

Shoqerisë së Informacionit: 

 

Po  Jo X 

 

2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe 

Komunikimit (TIK), në rastin kur standardet janë të pa-aplikueshme, është marrë 

miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit: 

 

Po  Jo X 

 

Seksioni 3  Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik  

 

3.1     Kriteret e Pranimit sipas shtojcës 9. 

 

3.2 Sigurimi i Ofertës2: (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të 

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

 

                                                 
2 Sigurimi i ofertes nuk kërkohet në procedurat e prokurimit  me vlerë më të ulët se kufiri i lartë monetar 
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Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 4.  

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, kur kërkohet, për secilin nga 

Lotet është si më poshtë: 

 

Loti 1   ______ Lekë  

Loti 2   ______ Lekë 

 

 

Seksioni 4     Procedura 

 

4.1 Lloji i procedurës: E Hapur 

 

Procedurë prokurimi e rishpallur 

Po  Jo X 

 

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

 

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

_____________________________________________________________________________ 

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

c)Fondi limit i procedurës së prokurimit të anulluar __________________________________ 

 
 

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

 

A) çmimi më i ulët  X  

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant 

për ngrohje, çmimi më i ulët bazohet në: 

 

 i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në 

Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave; 

 ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në 

fuqi; 

 iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje. 

 

 Vlera absolute e marzhit të  fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të 

luhatjes se çmimeve. 

Ose 

B)  oferta ekonomikisht më e favorshme   

lidhur me rëndësinë:  Çmimi  pikë    

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

                                              

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

Data: 05/02/2021 (dd/mm/vvvv)   Ora: 09:00 

Vendi:  SPITALI RAJONAL LEZHE 

 

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

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

 

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

Data: 05/02/2021 (dd/mm/vvvv)   Ora: 09:00 

Vendi:  SPITALI RAJONAL LEZHE 

 

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

gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre. 

 

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 180 (e shprehur në ditë) 

 

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

 

Shqip X Anglisht 

Tjetër _______________ 

 

Seksioni 5   Informacione plotësuese 

 

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

elektronike): 

  

Po  Jo 

Nëse Po 

Monedha _________ Çmimi _______ 

 

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë. 

Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.  

 

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

http://www.app.gov.al/


Dokumentat Standarde të Tenderit  

 

 9 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi 07/01/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Njoftimi i kontrates për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në 

Buletinin e Njoftimeve Publike 

 

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

 

Emri    Spitali Rajonal Lezhe   

Adresa  Lagja : Varosh  

Tel/Fax  021523421  

E-mail              spitalilezhe@shendetesia.gov.al 

Adresa e Internetit srlezhe.gov.al  

 

Emri dhe adresa e personit përgjegjës: 

 

Emri   Rajmonda Huba 

Adresa  Lezhë 

Tel/Fax  0699160691 

E-mail   rajmondahuba@yahoo.com 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  E HAPUR 

 

3.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-83640-01-06-2021 

 

mailto:spitalilezhe@shendetesia.gov.al
mailto:rajmondahuba@yahoo.com
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1 

Loti 1-F.V paisje mjekesore per Sallen e Operacionit dhe 

Reanimacion adult dhe neunatal për Maternitetin e Ri në Spitalin 

Rajonal Lezhë REF-83643-01-06-2021 

2 

Loti 2- F.V paisje mjekesore per Urgjencen dhe Konsultorin për 

Maternitetin e Ri në Spitalin Rajonal Lezhë REF-83645-01-06-2021 

3 

Loti 3 F.V Pajisje hotelerie spitalore  për Maternitetin e Ri në Sp 

Lezhë REF-83647-01-06-2021 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “F.V pajisje hotelerie dhe mjekesore per 

maternitetin e sp.Lezhe”. 

Loti 1 - F.V paisje mjekesore per Sallen e Operacionit dhe Reanimacion adult dhe neunatal 

për Maternitetin e Ri në Spitalin Rajonal Lezhë 

Loti 2 - F.V paisje mjekesore per Urgjencen dhe Konsultorin për Maternitetin e Ri në Spitalin 

Rajonal Lezhë 

Loti 3 F.V Pajisje hotelerie spitalore  për Maternitetin e Ri në Sp Lezhë. 

 

5. Fondi limit :   66,666,666.67 (gjashtedhjete e gjashte milion e gjashteqind e gjashtedhjete e 

gjashte mije e gjashteqind e gjashtedhjete e gjashte pike 67) leke pa TVSH. 

Loti 1: “F.V paisje mjekesore per Sallen e Operacionit dhe Reanimacion adult dhe neunatal për 

Maternitetin e Ri në Spitalin Rajonal Lezhë ”, me fond limit: 33,388,900.00 (tridhjete e tre 

milion e treqind e tetedhjete e tete mije e  nenteqind) leke pa TVSH. 

Loti 2: F.V paisje mjekesore per Urgjencen dhe Konsultorin për Maternitetin e Ri në Spitalin 

Rajonal Lezhë, fond limit: 14,650,873.00 (katermbedhjete milion e gjashteqind e pesedhjete mije 

e teteqind e shtatedhjete e tre) leke pa TVSH.  

Loti 3: “F.V pajisje hotelerie spitalore  për Maternitetin e Ri në Sp Lezhë”, me fond limit: 

18,626,893.67 (tetembedhjete milion e gjashteqind e njezete e gjashte mije e teteqind e 

nentedhjete e tre pike 67 ) leke pa TVSH. 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Brenda 40 (dyzete) diteve nga 

data e lidhjes se kontrates. 

     

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 05/02/2021 

Ora: 09:00. 

 

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 05/02/2021 Ora: 

09:00. 
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  II.  UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË 

 

Seksioni 1. Hartimi i ofertës 

 

1.1  Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e 

përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të 

refuzohen si të papranueshme. 

 

1.2  Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së 

tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.  

 

1.3  Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes duhet të 

shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së 

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

pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen nga Personi 

(-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga 

Personat e Autorizuar.  

 

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

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

përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit  

 

1.5 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) Formulari i Ofertës, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT ose Shtojcës 2 të DT (në rastin e 

procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për 

ngrohje).  

 

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

___________ , 

___________ , 

___________ . 

 

c) Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas shtojcës 2/1. 

 

ç) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 8. 

 

d) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)   
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Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë. 

 

Me plotesimin e Shtojcës “Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së Dispozitave 

Ligjore në Marrëdhëniet e Punës“, 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. 

 

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

  

1.8  Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë 

duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, 

të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për 

furnizimin e  mallrave; Nr e Njoftimit _.  

“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN 

KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA dd/mm/vv 

___________ orës _________“ 

 

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

të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, 

www.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 çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e 

ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi 

veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al. 
 

Seksioni 2 Përllogaritja e ofertës ekonomike  

 

2.1  Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, 

duke përcaktuar mallrat që do të levrohen, sasitë dhe çmimin e tyre. 

 

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

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

huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të 

Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës 

dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës. 
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2.3  Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të ofertës të të gjitha 

Mallrave, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën 

vlerën totale të ofertës. 

2.4.     Në rastin e nje marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për 

kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i 

ndryshimit pas një mini-konkursi midis operatorëve ekonomikë, palë në marreveshjen 

kuadër. 

2.5   Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të 

afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do 

të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.   

 

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

 

a) garanci bankare  

b) garanci sigurimi 

  

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

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

përndryshe oferta do të refuzohet.  

 

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

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

Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga 

nënshkrimi i kontratës. 

 

2.7  Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës 

 

 

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

të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëmrinë e ofertave, 

autoriteti kontraktor mund t’i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e 

vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojë këtë kërkesë me 

shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. 

Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin 

Kontraktor me shkrim, dhe  paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të 

tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë 

nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose 

nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk  paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur 

kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën. 

  

 

 

2.8   Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së 

 

Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave 
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3.1 Kriteret e përzgjedhjes 

 

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

 

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

 

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant 

për ngrohje, çmimi më i ulët bazohet në: 

 

i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në 

Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave; 

ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në 

fuqi; 

iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje. 

 

Vlera absolute e marzhit të  fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të 

luhatjes se çmimeve. 

 

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme. 

 

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter  dmth sa pikë do të 

ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm. 

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të 

shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk 

do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100. 

 

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

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

 

Ku: 

Po -  jane pikët totale të ofertës së vlerësuar 

Pk1/Pk2/Pk3/... -  jane pikët për çdo kriter të vlerësuar 

 

Pikët për çdo kriter përllogariten sipas formulës: 

 

Pk1= Vmink1 x Pmaxk1/Ok1 

 

 

Pk1 _____    Pikët e kriterit që vlerësohet 

Vmin k1       Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet 

Pmaxk1        Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet 

Ok1              Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet 
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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 

aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e 

njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo 

korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi 

t’a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë 

korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të 

ofertës, nëse ekziston një e tillë.    

 

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

mëposhtë:   

 

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, 

atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur 

shuma në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;  

 

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga 

shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojë çmimi njësi, dhe 

rrjedhimisht duhet të korrigjohet shuma në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që 

korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojë 

nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të 

detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të 

refuzohet Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha 

korrigjimeve janë më shumë se  ± 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar  

3.3     Ofertat anomalisht të ulëta 

 

3.3.1  Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me mallrat e ofruara, atëherë 

Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse 

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

fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.  

 

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

të RrPP . 

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

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

limit të përllogaritur.  

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

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

e mesatares së ofertave  të vlefshme.         
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Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të 

ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për 

kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP. 

 

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

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

56 të LPP. 

 

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

ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë: 

 

O –  Oferta 

MO –  Mesatarja e Ofertave të vlefshme 

n –  Numri i Ofertave të vlefshme 

ZM –  Zbritja e Mundshme 

 

MO = O1 + O2 + O3 + … On / n 

  

ZM = 85 % Mo 

 

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

Ulët 
 

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të 

verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët 

më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët. 

 

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

 

Seksioni 4.  Nënshkrimi i Kontratës 

 

4.1   Njoftimi i fituesit 

 

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

parashikohet në Shtojcën 14. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e 

Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.  

 

4.2   Sigurimi i kontratës 

 

4.2.1  Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për 

ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të 

Kontratës, sipas Shtojcës 19 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para 

nënshkrimit të kontratës.  

 

4.2.2  Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme: 

i. garanci bankare 
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ii. garanci sigurimi 

 

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

sektoriale. 

 

4.3  Njoftimi i kontratës së nënshkruar 

 

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

njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.  

 

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

dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4. 

         

III.  SHTOJCAT 

 

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT: 

 

Shtojca 1: Formulari i Ofertës ekonomike 

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

me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje 

Shtojca 2/1: Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur 

Shtojca 3: Ftesa për Ofertë në rastin e Marrëveshjes Kuadër 

Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës 

Shtojca 5: Formulari i Informacionit Konfidencial 

Shtojca 6: Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik 

Shtojca 7: Deklarata për konfliktin e interesit 

Shtojca 8: Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme 

Shtojca 8/1: Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave Ligjore në marëdhëniet e 

punës 

Shtojca 9:  Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes  

Shtojca 10: Specifikimet teknike 

Shtojca 11: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër 

Shtojca 12: Sasia e mallrave dhe kushtet e lëvrimit 

Shtojca 13: Formulari për Njoftimin S’kualifikimit   

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit  

Shtojca 15 Formulari i Njoftimit të  Operatorëve Ekonomike të suksesshëm në Marrëveshjen 

Kuadër 

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës 

Shtojca 17: Kushtet e Vecanta të Kontratës 

Shtojca 18: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar  

Shtojca 18/1: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e 

Njoftimeve Publike 

Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës 

Shtojca 20: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor 

Shtojca 21: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara 

Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara 
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Shtojca 23: Formulari i Njoftimit të Anulimit 

 

 

Shtojca 1  

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik] 

 

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE 

 

 

Emri i Ofertuesit_____________________ 

 

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] 

* * * 

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti] 

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

e APP-së 

* * * 

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

 

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

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

 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Nr 

 

Përshkrimi i mallrave 

 

Sasia 

 

Çmimi 

Njësi 

 

Çmimi 

Total 

 

Afati 

      

      

      

      

Çmimi Neto )  

TVSH (%)  

Çmimi Total  

 

Nënshkrimi i ofertuesit ______________ 

 

Vula                              ______________ 

 

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____( kërkuar në dokumentat e tenderit )  
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Shtojca 2  

 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për 

furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant per ngrohje] 

 

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE 

 

Emri i Ofertuesit_____________________ 

 

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] 

* * * 

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti] 

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

* * * 

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

 

 

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

 

1 2 3 5 

 

Nr 

 

Përshkrimi i mallrave 

Marzhi i fitimit i shprehur në 

perqindje 

 

 

Afati i 

levrimit 

    

    

 

 

Nënshkrimi i ofertuesit ______________ 

 

Vula                              ______________ 
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Shtojca 2/1 

[Shtojcë për t’u plotesuar nga Operatori Ekonomik] 

 

DEKLARATË 

 

Për paraqitje Oferte të Pavarur 

 

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 përfaqësuesit të operatorit 

ekonomik__________________, në mbështetje të nenit 1 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 

“Për prokurimin publik”, të ndryshuar si dhe në mbështetje të Ligjit Nr.9121/2003 “Për 

mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklarim dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të 

vërteta dhe të  plota  në çdo aspekt: 

 

Unë vërtetoj, në interes të:__________________________që: 

(Emri i operatorit ekonomik)  

 

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate; 

 

2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s’kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga pjesëmarrja 

në prokurimet publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e  plotë dhe / ose e 

saktë në çdo aspekt; 

 

3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në 

interes të Ofertuesit; 

 

4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës,është i autorizuar nga 

Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit; 

 

5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” 

nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm  nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si 

bashkim operatorësh ekonomik, që: 

 

a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për 

Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor; 

b) është një ofertues potencial, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, 

mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës 

për Ofertë.  
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6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme): 

 

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. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur 

konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me: 

 

a) çmimet ;  

b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit; 

c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose, 

d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë. 

8.   Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë 

konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të 

produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë 

deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b). 

 

9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t’u bëhen të njohura me qëllim 

nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes 

zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj 

ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 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 

 

[ Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së 

procesit të mini-konkursit] 

 

FTESA PËR OFERTË 

 

 (shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor) 

fton për të paraqitur oferta  në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme:  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasisë siç përkufizohet në Dokumentat e 

Tenderit (DT).  

 

Vendi i Dorëzimit të Mallit   

(jepni nje pershkrim te shkurter) 

 

Malli duhet të dorëzohet brenda datës ____________ 

 

Oferta duhet të paraqitet 

………………………………………………………………………………………………………

[Jep adresën e saktë] 

Përpara  

…………………………………………………………………………………………………… 

[Përcaktoni datën dhe orën] 

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese ________________________________________ 

 

Forma e komunikimit: 

 

Me shkrim  
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Shtojca 4.  

[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] 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti] 

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

e APP-se 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,  

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e 

bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej 

[monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar 

nga operatori i lartpërmendur ekonomik. 

 

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, 

brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar 

shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e 

mëposhtme: 

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e 

ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e 

tenderit; 

- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës se prokurimit kur autoriteti kontraktor e 

kerkon një gjë të tillë;  

- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk 

ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontrates së përcaktuar në 

dokumentat e tenderit. 
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Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për 

tender]. 

 

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit] 

 

 

Shtojca 5  

 

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL 

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

 

 

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)  

 

 

Lloji, natyra e 

informacionit që 

duhet të  mbetet 

konfidencial  

 

 

 

 

Numri i faqes  dhe 

pikat e DT që 

dëshironi të mbeten 

konfidenciale  

 

 

Arsyet pse ky 

informacion duhet 

të mbetet 

konfidencial  

 

 

Afati kohor që ky 

informacion të 

mbetet konfidencial  

 

    

    

    

    

    

 

KUJDES 

 

Çdo e dhënë, që nuk është regjstruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i 

këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti 

Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin  e këtij informacioni. 

 

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

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

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

synohet të mbrohet interesi publik.  

 

 

 

 

Përfaqësuesi i ofertuesit 
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Nënshkrimi 

 

Vula 

 

 

Shtojca 6 

 

 

 [ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik] 

 

 

 

DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

REALIZIMIN E OBJEKTIT SIPAS GRAFIKUT TË LËVRIMIT 

 

 

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 si dhe marrim përsipër realizimin e objektit sipas grafikut të lëvrimit të 

përcaktuar nga autoriteti kontraktor. 

 

 

 

 

 

Data e dorëzimit të deklaratës  ________________ 

 

Përfaqësuesi i ofertuesit 

 

Nënshkrimi 

 

Vula 
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Shtojca 7 

 

[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Operatori Ekonomik] 

 

DEKLARATË  

Mbi konfliktin e interesave  

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

zhvillohet në datë _________________ nga Autoriteti Kontraktor________________ me objekt 

____________ me fond limit __________. 

 

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të 

një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të 

ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe 

përgjegjësive të tij publike.  

 

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar 

në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohet në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të 

drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:  

 

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, 

Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i 

Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët  në nivelin 

e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit 

Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm 

i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të 

Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, 

përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; 

energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e 

Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, 

që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, 

titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil. 

 

            Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në 

nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtj ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për 

shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në 

lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon 

zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë. 
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Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit 

të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të 

qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë 

pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e 

qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një 

institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).  

 

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

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

kuptim të këtij ligji janë bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit 

e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es. 

 

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

_______________deklaroj nën përgjegjësinë time personale se: 

 

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

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

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

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

ndryshuar.  

 

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

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

drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin  juridik që unë përfaqësoj. 

 

 

Data e dorëzimit të deklaratës  ________________ 

 

Emri,   Mbiemri,   Nënshkrimi   

____________________________ 

 

 

Vula 

 

 

 

Shtojca 8 

 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik] 

 

  

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME 
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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 LPP3. 

 

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së 

formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale. 

 

 

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është në proces falimentimi (statusi 

                                                               aktiv). 

 

 

 Operatori ekonomik ____________________ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e 

tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.  

 

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi 

vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër. 

 

 

 

 

                                                 
3 Autorizoj Autoritetin Kontraktor të bëjë verifikimet përkatëse të gjendjes gjyqësore të personave të deklaruar në 

këtë Deklaratë.  
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Data e dorëzimit të deklaratës _____________ 

Nënshkrimi i ofertuesit ______________ 

 

Vula                              ______________ 

 

 

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). Në rastet 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 t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 
 

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT 

 

Ofertuesi duhet të deklarojë se: 

 

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

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

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

Fitimprurëse”. 

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

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

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 plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në 

ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.  

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi 

vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër. 

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen: 

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

zyrtarisht;  

   b.      Prokura e posaçme.  

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT ( për lotet 1,2) 

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 
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a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1  

b. Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1; 

c. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4;Jo 

ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6; 

d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7; 

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

sipas Shtojces 8/1; 

e. 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. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

 

2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:  

        -  sipas Kritereve të Përgjithshme të kualifikimit 

2.2 Kapaciteti 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 se40% e fondit limittë lotit apo 

shumës së loteve për të cilat konkurron.   

  

2.3 Kapaciteti teknik: 

 

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e 

mëposhtme minimale: 

1. Furnizime të mëparshme të ngjashme Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë jo 

më të vogël se 40% të vlerës se fondit limit të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkurron, 

të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të kësaj procedure 

prokurimi.  

Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen 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. 

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

plotësohet në shtojcën 1 të DST). 
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3.  Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatë ISO 9001:2015 /ose/ ekuivalent, ose ISO 

13485 ”Per Sistemin e menaxhimin te cilesise per pajisjet mjeksore”, /ose ekuivalent/, të 

vlefshme, për prodhuesin/t e artikujve të ofruar. 

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. 

Çertifikata të jetë brenda afatit të vlefshmerisë, në gjuhën shqipe ose të përkthyera dhe të 

noterizuara. 

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

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.  

 

5.  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. 

6.  Operatori ekonomik duhet të paraqese autorizim  nga kompania prodhuese për tregëtimin e 

artikujve të ofruar apo nga distributori i autorizuar nga prodhuesi ose nga distributori i 

autorizuar  

 

7.  Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore,  të 

lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, sipas ligjit 89/2014 “Për pajisjet 

mjekesore”. 

8.  Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku 

të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara  për secilin artikull. Në katalogë, duhet 

të shenohet sipas numrit te artikullit ne Formularin e Ofertes dhe te markohen me ngjyrë të 

ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar. (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së 

bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer 

në gjuhën shqipe ne pjeset qe kane lidhje me specifikimet teknike te kerkuara ne DST) 

 

9.  Deklarate per permbushjen e afatit te garancise. (minimumi 2 vjet garanci, perfshirë 

blerjen dhe zevendesimin e pjeseve te difektuara me pjese kembimi te reja dhe origjinale). 

10.  Duhet te paraqitet vetëdeklaratë:  

 

- Që merr përsipër trajnimin e dy personave (mjekë dhe teknikë) për cdo pajisje.  

-  Per furnizimin sipas kerkeses se AK, me pajisje te reja, sipas prodhuesit te deklaruar ne 

oferte. 

- Për përmbushjen e afatit të garancisë sipas përcaktimeve në specifikimet teknike të DST  

- që merr persiper të kryejë shërbimin e transportit, montimit si dhe vendosjen nëpër vende të të 

gjithë artikujve në vendin e dorëzimit. 
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11.  Ofertuesi duhet te kete ne stafin e tij jo me pak se 2 (dy) inxhiniere biomedikale ose elektronik 

ose informatik ose elektrike ose mekatronike  te trajnuar per servis pajisjesh mjekesore. 

Per kete duhet te paraqese: 

  - Diplomat perkatese    

 - Listëpagesat e deklaruara në organet tatimore për periudhën Tetor 2020 - Dhjetor 2020 

ku    të figurojnë emrat e tyre   

 - Certifikata/ose deshmi trajnimi te tyre per pajisjet me poshte PER LOT 1: 

Defibrilator 

Monitore pacienti 

Makina anestezie 

Pajisje ventilimi/respirimi 

Elektrobisturi 

Pajisje neonatologjie (fototerapi, radiante) 

 

  

 - Certifikata/ose deshmi trajnimi te tyre per pajisjet me poshte PER LOT 2 : 

Pajisje ekografie 

Pajisje endoskopike / histeroskopike 

 

 - Certifikata/ose deshmi trajnimi te tyre per pajisjet me poshte  PER LOT 3: 

Pajisje Hotelerie 

 

 

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

o CERTIFIKATAT E CILËSISË 

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatat 

e kërkuara të cilësisë sipas zërave të që merr përsipër të realizojë në akt marrëveshje. 

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. 

 Kriteret e veçanta të kualifikimit LOT. 3  

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1  
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b. Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1; 

c. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4;Jo 

ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6; 

d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7; 

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

sipas Shtojces 8/1; 

e. 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. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:  

        -  sipas Kritereve të Përgjithshme të Kualifikimit  

 

2.2. Kapaciteti 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% e fondit limit të lotit 

apo shumës së loteve për të cilat konkurron.  

  

2.3  Kapaciteti teknik:   

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e 

mëposhtme minimale: 

 1. Furnizime të mëparshme të ngjashme Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë jo më 

të vogël se 40% të vlerës se fondit limit të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkurron, të 

realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të kësaj procedure prokurimi.  

Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen 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. 

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

plotësohet në shtojcën 1 të DST). 

3.  Ofertuesi duhet të paraqesë Certifikatë ISO 9001:2015 ose ekuivalente, ”Per Sistemin e 

menaxhimit te cilesise”,  te leshuar nga organizmat e vleresimit te konformitetit te cilat jane te 

akredituara nga DPA ose nga organizmat nderkombetare akreditues te njohur nga Republika e 

Shqiperise, per tregtim dhe/ose prodhim të mobiljeve, për artikujt e mobilimit të ofertuara. 

Ne rastin kur ofertuesi nuk eshte prodhues, te paraqese edhe Certifikatë ISO 9001:2015 ose 

ekuivalente, për prodhuesin e deklaruar te pajisjeve të mobilimit të ofertuara, te leshuar nga 
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organizmat e vleresimit te konformitetit te cilat jane te akredituara nga DPA ose nga organizmat 

nderkombetare akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise. 

Çertifikata të jetë brenda afatit të vlefshmerisë, në gjuhën shqipe ose të përkthyera dhe të 

noterizuara. 

4.  Ofertuesi duhet të paraqesë Certifikatë ISO 13485:2016 ose ekuivalent, ”Per Sistemin e 

menaxhimin te cilesise per pajisjet mjekësore”, e vlefshme, për prodhuesit e artikujve Nr. 2, 

3,4,5 dhe 7 Certifikatat të jenë te leshuar nga organizmat e vleresimit te konformitetit te cilat 

jane te akredituara nga DPA ose nga organizmat nderkombetare akreditues te njohur nga 

Republika e Shqiperise,brenda afatit të vlefshmerisë, në gjuhën shqipe ose të përkthyera dhe të 

noterizuara. 

5. Ofertuesi duhet të paraqesë Çertifikate konformiteti CE ( sipas direktivave përkatese MDD 

93/42 EEC ) për artikujt 2, 3,4,5 dhe 7, të përkthyer dhe të noterizuar. 

 

6.  Ne rastin kur nuk eshte prodhues, Ofertuesi duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi i 

mallrave ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi, ku në çdo rast të dokumentohet 

lidhja e distributorit me prodhuesin, të perkthyer dhe te noterizuar. 

 

7.  Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të 

pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. Në katalogë, duhet të 

shënohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertës dhe të markohen me ngjyrë të 

ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar. (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së 

bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer 

në gjuhën shqipe) 

 

8.  Duhet te paraqitet vetëdeklaratë:  

 

- Per furnizimin sipas kerkeses se AK, me pajisje te reja, sipas prodhuesit te deklaruar ne oferte.  

-  Për përmbushjen e afatit të garancisë për 1 vit  

-  Që merr persiper të kryejë shërbimin e transportit, montimit si dhe vendosjen nëpër vende të të 

gjithë artikujve në vendin e dorëzimit. 

 

9.  Operatori ekonomik duhet të disponojë minimumi 1 (një) mjet transporti mallrash, me 

kapacitet transportues të paktën 1 (një) ton me qëllim transportin e mallit, të cilin duhet ta ketë 

në pronësi, huapërdorje ose me qira, dhe për të cilin duhet të paraqesë dokumentacionin 

përkatës, si më poshtë: 

a) Dokument që vërteton pronësinë ose qiramarrjen, si më poshtë: 

 Dokumentacioni që vërteton pronësinë: 

- Çertifikata e pronësisë e lëshuar nga institucioni i autorizuar me ligj ose kontrata e 

shitblerjes ose kontrata e dhurimit ose çdo dokument tjetër me anë të të cilit fitohet e drejta e 

pronësisë sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë. 

 Dokumentacioni që vërteton marrjen me qira: 

- Kontratë qiraje. 

b) Leje qarkullimi e mjetit;    

c) Certifikatë e kontrollit teknik të mjeteve rrugore;  
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d) Policë për sigurimin e detyrueshëm të mjeteve;  

e) Certifikate për transport mallrash (e detyrueshme vetëm për mjetet me kapacitet transportues 

mbi 1.5 ton); 

 

10. Operatori ekonomik pjesëmarrës, në rast se është prodhues i mobiljeve të drurit: 

a) Duhet te kete jo më pak se 20 (njezet) punonjes, nga të cilët te pakten 1 (nje) punonjes, 

duhet të jete i punësuar si Inxhinier perpunim Druri/ Dizajni i Mobiljeve dhe Interierit, i 

pajisur me kontrate te vlefshme, i perfshire ne listepagese. Për stafin e punonjësve ofertuesi 

duhet të paraqesë:   

- Vërtetim për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore lëshuar nga administrata 

tatimore;  

- Listëpagesat e deklaruara në organet tatimore për Tetor 2020 - Dhjetor 2020.  

 

- Diplomë dhe kontratë pune e vlefshme e punonjësit Inxhinier Druri/ Mobiljesh.  

 

  b.   Duhet te jete i certifikuar per sistemin e menaxhimit te sigurise ne pune dhe per sistemin e 

menaxhimin te mjedisit. Per kete te paraqese:  

- Çertifikatë qe vërteton cilesine e menaxhimit te shendetit dhe sigurise ne pune, sipas 

standardardit ndërkombëtar ISO 18001 ose ISO 45001 ose ekuivalente e tij. Çertifikata 

duhet të jetë në fuqi, e vlefshme në ditën e hapjes së procedurës dhe të jetë e lëshuar nga 

një organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit 

ose organizma ndërkombëtar akreditues të njohura nga Republika e Shqipërisë. 

- Çertifikatë që vërteton sistemin e menaxhimit të mjedisit, sipas standardardit 

ndërkombëtar ISO 14001 ose ekuivalente e tij. Çertifikata duhet të jetë në fuqi, e vlefshme 

në ditën e hapjes së procedurës dhe të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të 

konformitetit i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma 

ndërkombëtar akreditues të njohura nga Republika e Shqipërisë. 

 

11. Operatori ekonomik pjesëmarrës, në rast se nuk është prodhues i mobiljeve të drurit duhet 

të ketë të punësuar për periudhën  Tetor 2020 - Dhjetor 2020, një staf punonjësish prej 

minimalisht 10 (dhjete) persona. Për stafin e punonjësve ofertuesi duhet të paraqesë:   

- Vërtetim për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore lëshuar nga administrata 

tatimore;  

- Listëpagesat e deklaruara në organet tatimore për periudhën Tetor 2020 - Dhjetor 2020.  

 

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

 

o CERTIFIKATAT E CILËSISË 

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatat 

e kërkuara të cilësisë sipas zërave të që merr përsipër të realizojë në akt marrëveshje. 



Dokumentat Standarde të Tenderit  

 

 37 

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e 

mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si 

kushte për skualifikim. 

 

 

 

 

 Shtojca 10 

[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

SPECIFIKIMET TEKNIKE 

Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi të 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. 

Skicimet, parametrat teknik etj: 

Specifikimi i Materialeve: 

 

Lot 1 - F.V paisje mjekesore per Sallen e Operacionit dhe Reanimacion adult dhe neunatal 

për Maternitetin e Ri në Spitalin Rajonal Lezhë ”, 

 

1. Monitor pacienti 

Te jete I pershtatshem per te rritur, femije dhe neonat 

Ekran I sheshte me rezolucion te larte, min 12.1 inch, me rezolucion 800x600   

SpO2  algoritem me rezistence ndaj levizjeve 

Parametrat Standart : 3/5-lead ECG, RESP,  SpO2,  NIBP,  

Te kete memorie te brendeshme 

Te ofroje mundesine e rishikimit deri ne 500 trende NIBP 

Te jete I pajisur me funksionin e ngrirjes se formave valore deri ne 720s 

Interval matje ECG 15-350 bpm 

Menyrat e operimit: Automatik, manual dhe I vazhdueshem 

Intervali I matjes se RR 0-150rpm 

Aksesoret e perfshire: 

Sensor gishti SpO2, adult, 2.5m, shumeperdorimesh 
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Sonde Temperature 

Bateri e rikarikueshme 

Tub NIBP 

Elektroda ECG, adult, njeperdorimshe 

Manshete NIBP, E9, Adult, 27-35cm, shumeperdorimeshe 

Kabell EKG 

 

2. Monitor pacienti multiparametral 

Ekran me prekje me ngjyra, të paktën 30 cm 

Rezolucioni I ekranit të paktën 800x600 piksel 

Shfaqje e njëkohshme e të paktën 10 formave të valëve 

Paraqitja e ekranit me konfigurim nga përdoruesi 

Parametrat në dispozicion: 

EKG - 3 dhe 5 kanale 

Ventilimi mat vlerat dhe format e valëve nga njësia e anestezisë 

Presion – Volum dhe Rrjedhje- Volum nga njësia e anestezisë 

SpO2 - saturimi me oksigjen 

NIBP - presion jo-invaziv 

Temperatura 

Analiza e aritmisë 

Analiza e segmentit ST për të gjitha kanalet 

Llogaritë si I dozes së ilaçeve dhe shfaqja e tabela vetëtitrimit 

Shfaqja e trendevegrafike dhe tabelave për të gjithë parametrat e matur për të paktën 120 orë 

Te shfaqe  të paktën 200 matje të NIBP te rregjitruara 

Te shfaqe tëpaktën 50 ngjarje alarmi rregjistruara 

Alarmet, një dritë alarmi e vendosur në majë të një monitori 

Funksioni I parandalimit të alarmeve false fiziologjike me statusin e bllokimit të alarmit për 

SpO2 gjatë matjes së NIBP në të njëjtin krah si SpO2 

Bateri e integruar lijon që lejon monitorin të funksionojë pa energji qendrore për të paktën 300 

minuta 

Ndërfaqe e integruar për lidhje dhe mbledhjen e të dhënave nga njësia e anestezisë 

Ndërfaqja USB dhe dalja VGA për ekran shtesë 

Dorëzimi me aksesorët e mëposhtëm: kabllo ECG - 3 kanales,linje matëse presioni dhe 3dalje në 

madhësi të ndryshme, kabllo dhe sensor gishti përdorshëm për matjen e SpO2, sensori I 

temperatures së ripërdorshme 

3. Tavoline operatore obst gjinek 

Tavolina duhet te jete me te pakten 4 segmente duke perfshire edhe pjesen e kembeve 

Te jete e komandueshme me telekomande 

Mbulese antistatike, higjenike, e padjegshme, rezistente ndaj ujit 

Pjesa e dyshekut duhet te jete e perbere me tre shtresa per nje rehati maksimale te pacientit 

Pjesa e kurrizit dhe lartesia e tavolines operatore e rregullueshme. 

Kolona e tavolines jane prej celik inox. 

Tavolina te jete radiolucente ndaj rrezeve X 

I pajisur me shina anesore per aksesoret 

Permasat e shtratit te tavolines pa perfshire shinat anesore te pakten:  220 cm x 56 cm 
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Te kete levizje Trendelenburg / Reverse Trendelenburg elektrikisht te rregullueshme te 

pakten -30°/ 30° 

Lartesia e rregullueshme ne menyre elektrike: afersisht 595-1035mm 

Pjesa e kokes (larte/poshte) e rregullueshme te pakten: 30°/-90°  

Perkulje anesore (majtas/djathtas) e rregullueshme 20°/-200 

Pjesa e shpines (lart/poshte) te pakten 80°/-45° 

Pjesa e kembeve te pakten 300/-800 

Pjesa e kembeve e ndare ne 2 seksione 

Pesha maksimale 360 Kg 

Aksesoret:  bllokues kembesh/mbeshtetes gjuri (1 pale), mbeshtetes i kraheve (1 pale), 

Mbeshtetes shpatulle (1 pale), Rrip per trupin, mbajtes serumi, mbeshtetes koke, Perde 

Anestezie 

 

4. Set anestezie 

Sistem I perbere nga  makina e anestezise dhe monitor pacienti. 

        Makina e anestezise e pershtatshme per ventilim neonatal pediatric dhe adult. 

Montuar në karrocë me paktën tre sirtarë dhe sipërfaqe shkrimi tërheqëse, në rrota që mund të 

bllokohen në pozicion duke përdorur frenat 

Koncept operative bazuar në ekran me një çelës qendror rrotullues për të gjitha funksionet 

operacionale dhe çelësa të forte të ndarë për funksionet kryesore 

Ekran me ngjyra TFT, tëpaktën 10 " 

Çelësa të forte të ndarë për aktivizimin e të gjitha mënyrave të disponueshme të ventilimit 

Të paktën gjashtë çelësa shumë funksionalë të forte për qasje të drejtpërdrejtë në funksionet 

kryesore dhe parametrat kryesorë të rregullueshëm 

Furnizimirezervëibaterisëpërtëpaktën 45 min 

Blender gazi për O2, N2O dhe Air, diapazoni minimal: 0 - 10 L / min 

Funksioni I Integruar anti-hipoksik me furnizim minimal me oksigjen prej 23 vol.% O2 në 

përzierje me oksid azoti (N2O) 

Lidhjet për furnizimin me gaz qendror, matja e presionit me mates të integruar në panelin e 

përparmë të njësisë bazë 

I azhurnuar përfurnizimin me gaz nga cilindrat e gazit për O2 dhe N2O me mates të  presionit të 

integruar në panelin e përparmë të njësisë bazë 

Ventiluesi drejtuar në mënyrë elektrike dhe I kontrolluar në mënyrë elektronike me ventilim 

automatic akoma I mundshëm  edhe në rast të dështimeve të furnizimit me energji elektrike dhe 

gaz 

Mënyrat e ventilimit: 

Manual, spontan 

Ventilimi  I kontrolluar nga vëllimi 

Update për ventilim të kontrolluar nga presioni 

Update për ventilim të kontrolluar nga vëllimi me sinkronizim dhe mbështetje presioni - SIMV / 

PS 

Upgrej dohet për ventilim të mbështetjes së presionit - PSV 

Parametrat e ventilimit të rregullueshëm në intervalin minimal të mëposhtëm: 

Volumi Tidal: 20-1400 ml 

Frekuenca e frymëmarrjes: 4-60 bpm 

PEEP: 0-20 mbar 



Dokumentat Standarde të Tenderit  

 

 40 

I: E: 1: 4-4: 1 

Pauzë inspiruese  (TIP: TINSP): 0-50% 

Trigger: 2-15 L / min 

Pinsp: 5-60 mbar 

Rrjedha maksimale inspiruese: min. 75 L / min 

Monitorimi  iventilimit I integruar në njësinë bazë për shfaqjen e parametrave të mëposhtëm: 

Volumi minute dhe volumi Tidal 

Frekuenca e frymëmarrjes 

Presioni I pikut, presioni ne alveola, presioni mesatar, PEEP 

Sistemi I frymëmarrjes kompakte I cili mund të montohet në anën e majtë dhe të djathtë të 

pajisjes, vëllimi total I sistemit të frymëmarrjes pa absorber , tuba dhe balon jo më e madhe se 

800 ml 

I apgrejdushem për ngrohës shtesë të sistemit të frymëmarrjes 

Thithës CO2 I ripërdorshëm, me min. vëllimi prej 1300 ml 

I upgrejdushem per kartrixha te disponueshëm të absorbimit të CO2 të shkëmbyeshëm gjatë 

ventilimit, me min. vëllimiprej 1300 ml 

Valvul e integruar e shkëputjes së gazit të freskët 

Dy porta vaporizatori, të ndërthurura 

Modul I integruar I monitorimit të gazit për O2, CO2, N2O, Halotani, Enflurani, Izoflurani, 

Sevoflurani dhe Desflurani 

Sensori O2 paramagnetik (pa qeliza O2 tëzëvendësueshme) 

Kthimi I mostrës së gazit në sistemin e frymëmarrjes 

AGSS – Sistemi I pastrimit të gazit anestetik 

Pajisje e integruar thithëse bronkiale me dyshish edhe mbajtëse kateteri 

Ndër faqja përl idhje me monitorin e shenjave vitale të ofruara 

Të dorëzohet me të gjitha aksesorët e nevojshëm, përfshirë: 

Tubat e furnizimit me gaz qendror 3 m 

Mbajtës krahu I kthyeshëm për monitorin e shenjave vitale dhe modulin e monitorimit të gazit 

Set I frymëmarrjes së pacientit, një përdorimi vetëm, 25 copë. 

5. Llampe operatore 

Kllapa horizontale, krahu i rregullueshëm nga lartësia (vetë-mbajtës në çdo pozicion), dy 

gimbale dhe njësi ndriçimi e balancuar në peshë, e asimetrike, e balancuar në peshë, me pezullim 

plotësisht të gimbaluar 

Forma e trupit të ndriçuesit kompakt, aerodinamik në formë ylli, për kushte optimale të rrjedhës 

në funksionimin e rrjedhës laminare, të mbyllura nga spërkatja dhe pluhuri. 

Teknologjia e lidhjes e montuar në skemë pa lidhje të dukshme me vidë. Dorezë sterilizuese e 

krijuar në mënyrë ergonomike. 

Pjesa e sipërme e njësisë së ndriçimit konveks me sipërfaqe të lëmuara dhe tranzicion të 

njëtrajtshëm të formës, si dhe menaxhim termik të optimizuar. 

Njësia e ndriçuesit është e mbyllur plotësisht. Kjo mundëson dezinfektimin e lehtë dhe të shpejtë 

të fshirjes. 

Sistemi i lenteve optike prodhon ndriçim me thellësi të lartë dhe rezolucionin më të madh të 

mundshëm të hijes. Madhësia e fushës së ndriçuar është me diametër të ndryshueshëm dhe mund 

të përshtatet me madhësinë e fushës operative. Madhësia e fushës mund të rregullohet pa ndonjë 

pjesë mekanike të lëvizshme. Operacioni funksional mund të kryhet në mënyrë sterile përmes 

dorezës së ndriçuesit qendror ose përmes ekranit të funksionimit në ndriçues. 
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Trupi i ndriçuesit ka disa elementë të kapjes për pozicionim të shpejtë dhe të rehatshëm nga 

persona jo sterilë. Këto janë të integruara në gjeometrinë e njësisë së ndriçuesit për të 

parandaluar turbulencën në rrjedhën laminare. 

Në mënyrë ideale, ndriçuesi mund të pajiset me shtesat e mëposhtme opsionale: 

- Pajisjet me panelin e kontrollit të murit 

- sistemi i integruar në qendër i kamerës në njësinë e ndriçuesit 

Përveç kësaj, sistemi i mbështetjes në mënyrë ideale mund të jetë i pajisur opsionalisht me deri 

në 4 pozicione të boshtit për të akomoduar krahët shtesë shtesë ose adaptorët, të tilla si 

transportuesit e kamerës, transportuesit e ekranit të sheshtë ose transportuesit e pajisjeve. 

Gjatësia horizontale: min. 800 mm 

Gjatësia e krahut: min. 900 mm 

Rregullimi i lartësisë së trupit të llambës: min. 1100 mm 

rrezja e lëvizjes: min. 1,600 mm 

Llamba mund të rrotullohet lirshëm në të gjitha nyjet 

Lartësia e pastrimit të skajit të poshtëm në dorezën sterile min. 2.000 mm 

Klasa e mbrojtjes së sistemit mbështetës min. IP 30 

Diametri i trupit të llambës maks. 70 cm 

Pjesa e poshtme e trupit të llambës me sipërfaqe të lëmuar të rrafshët për të zvogëluar 

turbulencën në rrjedhën laminare 

Të paktën 2 doreza për pozicionimin e llambës 

Elementet e dorezës të optimizuara për rrjedhën e integruar në gjeometrinë e trupit të llambës 

dhe panelin e kontrollit 

Materiali i trupit të llambës duhet të jetë material plastik rezistent ndaj ndikimit me rezistencë të 

lartë me sipërfaqe të strukturuar imët 

Klasa e mbrojtjes së trupit të llambës min. IP 42 

Sisteme LED me performancë të lartë me karakteristika të ndryshme të bardha lejojnë dhënien 

natyrale të ngjyrave të orientuara nga drita e ditës. 

Temperatura e ngjyrës mund të ndryshohet në mënyrë të riprodhueshme duke ruajtur vlera të 

tjera fotometrike 

Në një distancë prej 1 m arrihet një ndriçim prej 160,000 luks me një diametër të fushës së 

ndriçuar 18 cm. 

Kjo mund të rritet në 27 cm. 

Madhësia e fushës së dritës me fokus 18-27 cm 

Ndriçimi i thellësisë L1 / L2 sipas EN 60601-2-41 me dritë të fokusuar min. 370/630 ose 

250/290 mm (me intensitet ndriçimi 20% ose 60%) 

Dorezë shumëfunksionale, e sterilizueshme, për funksionimin e rregullimit të fushës së dritës 

Temperatura homogjene dhe konstante e ngjyrave pa hije ngjyrash në të gjithë fushën e ndriçuar  

Ekuivalente e rrezatimit fotometrik ≥ 285 lm / Watt 

Indeksi i pasqyrimit të ngjyrave Ra ≥ 98 

Diametri i fushës së dritës në 50% të ndriçimit maksimal (d50) duhet të jetë së paku gjysma më i 

madh (≥50%) se diametri i fushës së dritës në 10% të ndriçimit maksimal (d10) d50 ≥ 0,5xd10 

6. Defibrilator me monitor 

 

Duhet te jete I pajisur me nje monitor LCD me ngjyra  

Rezolucioni I monitorit duhet te jete7 inç 800x480pixels 

Defibrilator  me forme pulsi Bipolar 
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Përzgjedhja e energjisë: 5-360 Xhaul 

Monitorimi EKG: I….III dhe aVR… aVF  

Diapazoni i Kufijvete alarmit të rrahjeve të zemrës duhet te jete30-300bpm 

Te jete I pajsiur me printer 

Defibrilatori duhet te jete I pasjiur me karte memorie 

Duhet te ofroj shpejtesi te ndryshme per levizjen e imazhit 

7. Elektrobisturi monopolare dhe bipolar 

Elektrobisturia duhet te jete e pajisur me nje monitor LCD per kontrollin e funksionalitet te 

paisjes 

Paisja duhet te kete nje monitor dixhital per paraqitjen e vleres se energjise qe do te aplikohet 

Te jete i pershtatshem per tu perdorur si njesi qendrore me: 

- Bipolar 

- Monopolar 

Paisja duhet te realizoj aktivizimin automatik te Bipolarit 

Te realizoje vet-kontroll automatik 

Alarmet te jene te dedektueshme nga ana vizuale dhe audio 

Te jete i pershtatshem per prodceduren e prerjes dhe koagulimit 

Te jete i pajisur me daljet e pershtateshme per lidhjen me Argon Plazma dhe Thithesin e tymrave 

Fuqia maksimale prerese ne opertivitetin me Monoploar duhet te jete 250W 

Fuqia maksimale prerese ne opertivitetin me Bipolar duhet te jete 120W 

Frekuenca e punes ne operativitetin Monopolar duhet te jete 425kHz 

Frekuenca e punes ne operativitetin Monopolar duhet te jete 525kHz 

Te ofroj mundesine e prerjes ne nivele te ndryshme rregullimi 

Te kete nje sistem per erroret  

Te jete kompakt dhe lehtesisht i trasnportueshem ne salla operatore 

Furnisizimi kryesor ne hyrje te jete: 100-240V 

 

 

8. Kolposkop 

"Sistemi LED i ndriçimit me ftohje riprodhon një pamje origjinale të indeve 

Sistemi i përparuar dhe i shpejtë i fokusimit automatik siguron imazh të qartë 

Kontrolli i kapjes në distancë dhe paraqitja e tastierës për përdorimin për një funksionim të lehtë 

Filtri elektronik i gjelbër rrit shfaqjen e imazhit vaskular pa kompromis të ndriçimit 

Kohëmatësi i provës së reagimit të acidit acetik dhe jodit për të kapur imazhin e duhur dhe të 

saktë 

Shfaqja në kohë reale e zmadhimit 

Software i fuqishëm për shfaqjen e imazhit dhe menaxhimin e të dhënave 

Mundësia për tu lidhur me printerin e jashtëm 

Printer 

Rregullimi i këndit 

Kapni Imazhe 

Sistemi i vlerësimit R-way TM 

Socket USB 

Lidhës S-Video" 

9. Inkubator per neonate me servo kontroll 
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Duhet te jete i pajisur me monitor LCD me ngjyra me prekje per kontrollin e parametrave 

Permasat e dyshekut duhet te jene 38x65x2.8 cm 

Tredelenburg: -/+ 12° 

Pajisja duhet te kete kontrollin e temperatures per ekstremitetet 

Diapazoni I matjes se alarmit te tempratures duhet te jete: +/- 0.5 - 1 

Rezolucioni i ekranit duhet te jete 1%Rh 

Lageshtuesi Servo duhet te kete nje diapazon matje 0-100% 

Duhet te jete i pajisur me nje rezervuar me kapacitet 1 L 

Diapazoni i Kontrollit te temperatures se Ajrit: 20 ° - 39 ° 

Diapazoni i Kontrollit te temperatures se Lekures: 34 ° - 38 ° 

Pajisja duhet te keni nje system te caktuar per monitorimin e temperatures se bebeve. 

Shkalla e gabimit  nuk duhet te jete me e madhe se 1.9% 

Gabimi I matjes se temperatures nuk duhet te jete me I madh se 0.2° 

 

 

10. Aparature CPAP per neonate me lageshtues 

Mikser oksigjeni dhe gazi ajri 

Rregullimi I saktë I përzierjes së gazit perms dy mates vetërrjedhës për: 

Diapazoni I rregullimit maksimal të terapisë së rrjedhës se lartë deri në 15 L / min 

Diapazoni I rregullimit minimal të terapisë së rrjedhës se ulët deri në 6 L / min 

Rregullimi I përqendrimit të O2 në përzierjen e gazit në intervalin 21-100% 

Furnizimi me ajër dhe oksigjen nga shpërndarja qendrore e gazrave mjekësorë, tuba lidhës të 

paktën 3 m të gjatë 

Strehim I mikserit metalik të gazit 

Alarm I integruar në rast të ndërprerjes së furnizimit të njërit prej gazrave 

Alarm I integruar për rënie të presionit në sistem 

Kllapa për montim në shinën mjekësore 

Lagështuesi I gazit të frymëmarrjes 

Nxeh dhe lagështon gazin inspirues 

Mënyra e veprimit invasive dhe jo invazive 

Kontrolli dhe monitorimi automatic I nivelit të temperatures dhe lagështisë 

Furnizimi me energji elektrike për rrjetin 220 V / 50 Hz 

Karrocë me shina për montimin e pajisjeve 

Shtyllë e rregullueshme tërheqëse në diapazonin minimal prej 1000 mm 
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CPAP I rregullueshëm në diapazonin minimal prej 4,5 derinë 10 cm H20 

Aksesorë 

Set I disponueshëm për PAP (presion pozitiv i rrugëve të frymëmarrjes) I përbërë nga: 

Qark inspirues ngrohes 

Qarku ekspirues me mbajtes uji 

Dhoma flluskë CPAP 

Dhoma e lagështimit 

Valvulë sigurie 

Tub oksigjeni 

Kanjula, të paktën 3 madhësi të ndryshme 

Maskë, të paktën 3 madhësi të ndryshme 

Fiksim për ndërfaqen, të paktën 3 madhësi të ndryshme 

11. Njesi reanimimi per beba (radiant) 

Permasat duhet te jene te pakten: 

Gjeresia: 63 cm 

Thellesia: 110 

Lartesia: 176 

Permasat e dyshekut duhet te jene te pakten 70cm x 55cm 

Krevati duhet te kete nje kend levizje tilt jo me te vogel se ≥10°C 

Duhet te masi temperature ne nje diapazon 18-42°C 

Tensioni I furnizimit 100-240 VAC 50-60 

Duhet te jete I pajisur me nje system inteligjent per heshtjen e alarmit 

Duhet te jete I pajisur me nje sistem alrami per funksionetsi : Temperature e larte, temperature e 

ulet, Sensor i lidhjes, kontrolli i bebit 

Pajisja duhet te kete nje sirtar per kasetat e X-RAY ne rast kur do te jete I nevojshem per 

ekzaminimet X-RAY. 

12. Pajisje Fototerapie 

Permasat duhet te jene te pakten: 

Gjeresia: 224mm 

Thellesia: 82mm 

Lartesia: 528.5mm 

Te jete i pajisur me ekran LCD monokolor rreth 6 cm 

Jetegjatesia e llampes duhet te kete jo me pak se 50,000 ore pune 

Te kete te pakten 4 llampa te bardha ekzaminimi 

Gjatesia e vales duhet te jete ne nje diapzon 440-460 nm 

Te kete intensitet te rregullueshem ne 5 nivele  35–110 µW/cm²/nm 

13. Krevat ngrohes 

Sistemi përbëhet nga një njësi kontrolli, një pllak ngrohese, një dyshek dhe një fole bebi 

Kontroll elektronik i temperatures së dyshekut nepermjet njesise se kontrollit.  

Temperatura te jete e  rregullueshmene diapazonin 35 në 38 ° C  

Saktësiae temperatures te jete± 0,5 ° C. 

Pisja duhet te kete nje sistem alarmi per temperaturene rastet kur arrin nje vlere prej 39.5 ± 1 ° C.                                                               

Kapaciteti I ngrohjes: Rreth 4-5 ° C nëorë 

Furnizimi i paisjes te mund te behet npermej lidhjes me rrjetin elektrikosenjëbateri  
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Njesia e kontrollit te jete e pajisur me nje ekran per paraqitjen e velrave te temp se matur 

Dysheku mbushet te kete nje kapacitet mbushes me ujë afërsisht. 4.5 L. 

Foleja e bebit e ripërdorshme e mban fëmijënte perqendruar ne nje pozicion. 

Pllaka ngrohjes: 

Tensioni: 24 volt AC. 

Kërkesat e energjisë: 110-240 V AC ose 110-120 V AC. 

Njësia e Kontrollit: 

Fuqia / frekuenca kryesore: 110-240 V AC ,50/60 Hz. 

Fuqia e baterisë: 24 V DC, 12 V DC (me kapacitet të kufizuar të ngrohjes) 

Alarmi dëgjimor: Niveli i zërit 55 dB. 

 

14. Dyshek fototerapie 

 

Pajisja duhet te jete e pershtatshme qe te perdoret dhe pa syze mbrojtese. 

Permasat duhet te jene te pakten: 

Gjeresia 30 cm 

Thellesia 68 cm 

Lartesia 20 cm  

Permasat e dyshekut duhet te jene 58cm x 29cm  

Diapazoni i matjes se temperatures 25-42°C 

Niveli i zhurmes jo me shume 55dBA 

Duhet te jete i pajisur me uje  

I pajisur me llambe LED 

Duhet te jete I pajisur me nje ekran me LCD 3.1inch 

Rrezatimi Spektral 420-480mm 

Kohezgjatja e llambes duhet te jete jo me pak 20,000 ore  

Intensiteti i llampes duhet te jete me i madh se 60 µw / cm² / nm 

Duhet te shfaqi parametrat baze si: Temperatura e larte, temperature e ulet, Perfundimi i terapise, 

shkeputja e sondes se lekures, perfundimin e terapise 

15. Elektrobisturi e avancuar bipolare ultrasonike ose ekuivalentin e saj 

• Njesi qendrore inteligjente qe te kete aftesine per njohur automatikisht dorezat ne 

perdorim. 

• Te ofroje mundesine e teknologjise se adaptimit te fluksit te energjise sipas trashesise se 

indit. 

• Te jete kompakt dhe te jete lehtesisht i transportueshem neper salla operatore, duke mos 

zene hapesire.  

• Te jete i pershtatshem  per tu perdorur si njesi qendrore unike me 

a) dorezat ultrasonike  

b) dorezat bipolare te avancuara. 

• Siguresat kryesore – T5AL 250V (5 Amp, trup qelqi, 5x20 mm permasa e paketes, sasia 

2) 

• Grada e mbrojtes ndaj goditjes elektrike – Tipi CF 

• Klasi i mbrojtjes nga goditja elektrike -  Class 1 

• Mbrojtja ndaj agjenteve te jashtem ne pajisje te mbyllur – IP21 

• Furnizim kryesor ne hyrje – 100-240V, 50/60 Hz, 500 VA 
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• Furnizimi ne dalje: 

a) dalje per pajisje ultrasonike: 150 VAC RMS maksimum 35 vat ne vazhdimesi, 30-80 kHz 

b) dalja per pajisje bipolare: bipolar, nuk kerkohet elektrode neutri, 100 VAC RMS 

maksimum, 200 vat maksimum, 300-490 kHz. 

• Kushtet e ambjentit te operimit te pajisjes: 

a) Temperatura e ambjentit 15ºC -27ºC 

b) Lageshtira: 10%-90% jo kondesuese 

c) Niveli i Presionit Atmosferik: 700hPa-1060hPa 

• Kushtet e ruajtjes dhe transportit: 

a) Temperatura: -35ºC-54ºC 

b) Lageshtira: 10%-90% jo kondesuese 

c) Niveli i Presionit Atmosferik: 700hPa-1060hPa 

• Pesha - Gjenerator 5.9 kg 

• Dimensionet – Gjeneratori: 35.0 cm x 35.5 cmx 13.6 cm 

16. Autokllave 

"Kapaciteti i Autoklaves duhet te jete jo me i vogel se 23L 

Autoklava duhet te jete e pajisur me nje ekran LCD per shfaqen e paramterave dhe erroreve 

Duhet te jete e paijisur me butona per aksesim te shpejte te menuse se paisjes 

Paisja duhet te jete e pajisur me printer te inkorporuar 

Te kete nje porte USB, ne menyre qe te mund te behet nxjerrja e te dhenave 

Te ofroje mundesine e regjistrimit te procedures se sterilizimit dhe printimin e rezultateve 

Te jete konform direktivave MDD 93/42/CE" 

 

 

 

17. ECG 

Te jete I pajisur me monitor 5.7 inch LCD me prekje per leximin e te dhenave dhe te 

monitorimin e trendevevalore.                                           

Regjistrimi I tëdhënavenë ECG  te jete deri ne 200 ECG dhe mundesi per t ‘I transferuar ne USB 

Të jetë lehtësisht I transportueshëm. 

Të ketë paraqitje dixhitale në ekran të 12 kanaleve ECG. 

Aparatura ECG duhet të ketë dy mënyra funksionimi: Automatike dhe Manuale. 

Të jetë I pajisur me printer termik (montuarnëaparaturë). 

Printeri duhet të punojë me letër thermal A4 format. 

Te ofroje matje automatike te ECG dhe interpretimin e testeve ne baze te te dhenave  

CSE/AHA/MIT 

Te ofroje mundesine e zgjatjes se printimit nese eshte dedektuar artimi 

Të funksionojë me 220v-50HZ. 

Të ketë bateri të rikarikueshme 

Të ketë certifikatat e sigurisë nga autoritetet CE ose FDA 

Të jetë pajisur me të gjithë aksesorët e nevojshëm: kabllo pacientësh, kapëse për elektroda 

18. Shiringe elektrike 

Volumi i infuzionit te pakten nga:  0.10-999.9ml  

Koha e infuzionit: 1 min – 95 h 59 min 
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Administrimi i bolus manualisht ne intervalin 50-1500ml/h 

Saktesia ±2% 

Numri eventeve te pakten 1500 

Kohe zgjatja e baterise:  10 ore ne 5 ml/h 

Shkalla e KVO:  0.1-5.0ml/h 

Te perfshihet librari medikamentesh per te shmangur gabime ne administrimin e tyre.  

Pajisur me sistem dinamik per te sinjalizuar ndryshimin e presionit 

Njesite e dozimit g, mg, μg, ng, U, mol. 

Kapaciteti  i Shiringave:  5-60 ml 

Njohje automatike e madhesise se shiringes 

Alarme vizive dhe akustike per raste te ndryshme: 

Rastet: bateri e ulet, afrimi i mbarimit te infuzionit, fund infuzioni, bllokim i linjes, 

keqfunksionim i brendshem, afrim i limitit te volumit, limiti I volumit, shkeputja e mekanizmit te 

drejtimit. 

Te mundesoje integrimin e librarise se ilaceve per te pakten 120 ilace 

19. Pompe infuzioni 

 Ushqimi; AC- 220V, 50Hz dhe bateri. 

 Monitor digital per tregimin e vlerave. 

 Infuzion KVO(  per mbajtjen hapur te venes) 

 Sistemi i infuzionit: PERISTALTIK 

 Presioni i infuzionit i rregullueshem 

 Memorizim it e dhenave ne rast nderprerje e energjise 

 Bateri e integruar e rikarikueshme.  

 Kalim automatik ne regjim baterie ne rast nderprerje te energjise 

 Kohezgjatja e baterise ne regjim pune; jo me pak se 8 ore ne 25ml/h. 

 Karakteristikat 

 Fluksi : 0.1-1200 ml/ore  

 Vellimi i infuzuar : 0.1-9999 ml me rritje prej 0.1 ml-1ml 

 Koha e infuzionit:  1 min –59 minuta 

 Shpejtesia e bolusit: I rregullueshen deri ne 1500 ml/ore 

 Saktesia: ±5% 

 KVO e rregullueshme 1 – 5.0 ml/ore 

 Pajisur me modalitet kontrolli te ndryshueshem gradual ose te paracaktuar ne 3 nivele 

 Pajisur me sistem dinamik per te sinjalizuar ndryshimin e presionit 

 Alarme vizive dhe akustike per raste te ndryshme: 

 Rastet: bateri e ulet, afrimi i mbarimit te infuzionit, rritje e presionit, fund infuzioni, fluks 

i ulet,            

               bllokim i linjes, keqfunksionim i brendshem, ajer ne sistem, kapak i hapur. 

 Te mundesoje integrimin e librarise se ilaceve per te pakten 100 ilace 

 Numri eventeve te pakten 1500 

20. Aspirator per neonate 

Pompe vakumi me kapacitet afersisht 550 mm/Hg 

Kapaciteti i thithjes mbi 10 L/min 

Rezervuari: nje ene me volum 1 Liter  

Aksesore: 
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Filter anti bakterial 

21. Aspirator kirurgjikal 

"Pompe vakumi me kapacitet 765 mm/Hg. 

Kapaciteti i thithjes minimumi 60 L/min. 

Rezervuari: 2 ene me volum minimumi 5 Litra te autoklavueshme, te mbrojtura nga mbi mbushja 

me kapak. 

Aspiratori te jetë me rrota i lëvizshëm. 

Aksesorë: 

Tuba silikoni me gjatesi minimalisht 2m. 

Filtra anti bakterial." 

22. Monitor RZF bebit (KARDIOTOKOGRAF) 

Të jetë pajisur me ekran me prekje te pakten 8.4 inch, I rrotullueshem ne kend 600. 

Paraqitje ne ekran te formave valore dhe parametrave te monitorueshem: FHR, TOCO, FMOV,  

Të shoqërohet minimalisht me 2 (dy) sonda (ku njëra prej tyre të shërbejë për TOCO) 

Të mund të monitorojë rrahjet e zemrës dhe aktivitetin e mitrës 

Të  mund të ofroje opsionale monitorim e binjakëve bazuar në ultratinguj (valë) 

Të paraqesë njoftime (alerts) për takikardi/bradikardi 

Të mundësojë profiling automatic ose manual në lidhje me lëvizjen e fetusit (AFM ose MFM, 

automatic/manual fetal movement) 

Të  ketë të montuar si printer intermik për printimin automatic të parametrave fetalë si dhe 

informacion grafik. 

Përcjellësit (transducers) të jenë rezistent ndaj ujit (lëngjeve) 

Të ofrojë menaxhim automatik të kanalit 

Përçuesit të mund të aplikohen në porta të ndryshme 

Të  mundësojë sistemin e verifikimit dhe alarmit (zanor/visual) 

Të realizohet ruajtja e informacionit (back-up) minimum çdo 1 (një) orë. 

Pajisja të mund të funksionojë në mënyrë autonome minimalisht në 12 orë 

Të përfshijë të gjithë kabllot, konektorët, dhe aksesorët e nevojshëm përfshirë edhe letrën për  

printer 

23. Llampe bakteroicide 

 

Pajisje baktericide me 2 funksione:  

1-me llamba te brendshme ultraviolet dhe ventilator per purifikim-sterilizim ajri nga bakteriet 

dhe sporet ne ambiente spitalore 

2-me llambe te jashtme per dezinfektim te ambjentit ne te cilen do montohet  

E destinuar per instalim mural. 

Llamba e brendshme UV, me gjatesi vale 253-254 nm te vendosura ne dhome rrezatimi te 

mbyllur per mbrojtjen e personelit/pacienteve nga rrezatimi UV. 

Energjia e rrezatimit UV mbi 100 μW/cm2 
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Kapaciteti sterilizues : 90-110 m3 

Efektiviteti i sterilizimit jo me pak se 90% per bakteriet. 

Kapaciteti sterilizues i ajrit mbi 140 m3/ore 

Ushqimi 220V / 50Hz 

 

LOT 2 – F.V paisje mjekesore per Urgjencen dhe Konsultorin për Maternitetin e Ri në Spitalin 
Rajonal Lezhë 
 
 

1 Sistem Histeroskopie 

I pershtatshem per tu perdorur per ekzaminim dhe nderhyrje intrauterine 

Procesori I imazhit 

Te marre dhe te procesoje imazhin e marre nga kamera endoskopike me nje chip 

Te kryeje balancimin automatik te te bardhes 

Te mund te kryeje permiresimin e imazhit nepermjet filtrave te integruar 

Te kete aftesi ngrirjeje dhe zmadhimi te pamjes 

Te kete mundesi te lidhet me nje tastiere 

Te supportoje dalje DVI 

Monitori 

Ekran me prekje, me ngjyra TFT/LCD, madhesia mbi 18", rezolucioni Full HD 

Burimi I drites 

I pajisur me llampe LED per jetegjatesi te madhe, me temperature 5500-6000ºK 

Me ndricim te rregullueshem 

Njesia e dokumentimit 

E afte per regjistrimin e te dhenave te pacienteve. Me kapacitet te brendshem te pakten 40GB 

E afte per krijimin e raporteve, perfshire I mazhet dhe filmimet e procedurave 

E pajisur me dalje USB per ruajtjen e per transferimin e te dhenave te pacientit ne pajisje te 

jashtme. 

Te mund te lidhet me printer USB per shtypjen e raporteve 

Me dalje te integruar RJ45 per lidhje ne rrjet per eksportimin e te dhenave te pacienteve. 

Koka e kameres 

E pershtatshme per tu lidhur me videoprocesorin e mesiperm 

Kamera HD, me dy butonat e programueshem 

E fokusueshme, e sterilizueshme 

Kablli optik 

I pershtatshem per tu lidhur me videoprocesorin e mesiperm.  

Me gjatesi te pakten 300cm dhe trashesi 3.5mm 

I sterilizueshem me avull apo me gaz 

Seti I Instrumentave 

Teleskop 30°, me diameter me tevogel se 3 mm dhegjatesi 30 cm, iautoklavueshem 

Kellef operimi I brendshem me kanal pune per instrumenta 5 Fr. Me rubinet dhe daljeLuer-lock 

per irrigim. 
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(I pershtatshem per tu perdorur me teleskopin e mesiperm dhe kellefin e meposhtem) 

Kellefi jashtem operimi me rrjedhjet e vazhdueshme (Continuous-Flow) jo me imadh se 5 mm. 

Me rubinet dhe daljeLuer-lock per aspirim. (I pershtatshem per tu perdorur me kellefin e 

mesiperm) 

Gershere jo te mprehta, me diameter 5 Fr. dhe gjatesirreth 35 cm 

Pince per kapje dhe biopsi, me diameter 5 Fr. Dhe gjatesi rreth 35 cm 

Electrode prerje bipolare me diameter 5Fr. Dhe gjatesi rreth 40 cm 

Element punues bipolar aktiv bashke me kabell per rezektim 

Furnizuar me elektro dabipolare per miomektomi dhe polipektomi, per disektim te septumit dhe 

per koagulim 

Kellefi dyfishte per aspirim dhe irrigim, 26Fr per tu perdorur me elementin e mesiperm punues 

Obturator per tu perdorur per kellefin e mesiperm. 

Teleskop 12°, me gjatesi 30 cm, I autoklavueshem per rezektoskopin ne fjale 

Pajisje irrigimi dhe aspirimi 

Sistem irrigimi peristaltic dhe thithjeje per perdorim ne histeroskopi dhe laparoskopi 

gjinekologjike 

Me sistem kontrolli te presionit intrauterin te irrigimit 

Ekran me prekje per kontrollin elektronik te presionit dhe fluksit te irrigimit 

Rregullimi i presionit te irrigimit histeroskopik te pakten 150mmHg 

Rregullimi i fluksit te irrigimit histeroskopik te pakten 500ml/min 

Rregullimi I presionit te thithjes te pakten -0.6bar 

Ushqimi: 100 -240 VAC, 50/60 Hz 

Te furnizohet me: kabllin e ushqimit 

Set tubash irrigimi me histeroskopi, I sterilizueshem 

Set tubash aspirimi, I sterilizueshem 

Sistem thithjeje I rregullueshem, I pajisur filter hidrofobik dhe me dy shishe aspirimi te 

sterilizueshme, te pakten 2 litra 

Karrele ndoskopie 

I pajisur me 4 rrota antistatike me frena 

I pajisur me te pakten 4 ndarje per pajisjet e endoskopise dhe sirtar 

Me shperndares te integruar energjie per pajisjet e histeroskopise 

 

2 Peshore Dixhitale per bebe 

Peshore elektronike. Kapaciteti mates: jo me pak se 20Kg. 

Ndjeshmeria: 10g per intervalin <10Kg dhe 20g per intervalin 10÷20Kg 

Me afishues dixhital 

Mates gjatesie deri ne 80cm me afishues dixhital. 

3 Mates transkutan per bilirubinen 

Per matje transkutane te bilirubines pa cpim (jo invazive) 

Te jete i pershtatshem per te matur Bilirubinen ne neonate 

Diapazoni i matjes min:  0-20 mg/dl 

Perseritshmeria:  ≤ ± 0,8mg/dl 

Sistemi te komandohet nga ekran me prekje ose butona 

Sistemi te kete mundesi te perdoret ne paciente menjehere pas lindjes. 

Saktesia (gabimi): ≤  ± 1.5mg/dl 
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Te jete I validuar nga studime klinike per rezultate te krahasueshme me testimet laboratorike te 

gjakut. 

Sistemi te funksionoje me bateri  

Bateria te kete mundesi per te pakten 100 matje 

Sistemi te funksionoje pa kerkuar materiale konsumi per matje 

Perdorim i lehte dhe matje e shpejte 

4 Eko obestrike gjinekeologjike per konsultorin 

I pajisur me ekran LED me dimension minimal 21'', me rezolucion te larte 1024x600 pix. 

Nderfaqe kontrolli me lartesi te rregullueshme  

Nderfaqe e pajisur me tastjere alfanumerike dhe me butona te dedikuar skanimi per cdo 

modalitet skanimi ekografik.  

Teknologji e formimit te sinjaleve me te pakten 300,000 kanale dixhitale  

Fushepamje ekografike maksimale deri ne te pakten 160 grade, ne vecanti per aplikimet 

gjinekologjike. 

Brezi i frekuencave te funksionimit duke filluar nga 2MHz deri ne 18MHz ose me gjere.  

Pajisur me te pakten 3 porta per sonda. 

Thellesia e fushepamjes ekografike te garantohet nga 1 deri ne te pakten 32cm  

Rifreskimi i imazhit me frekuence minimale prej 1200 imazhe/sekonde. Kontrolli dinamik 

minimal 260 dB. 

Te perfshihen te gjithe modalitetet e skanimit ekografike meposhte: 

Bi-Dimensional (2D) 

Mundesi zgjedhje per te pakten tre nivele frekuence funksionimi. 

Fuqia ultrasonike e rregullueshme.  

Funksione filtrimi te ndryshme me te pakten 5 nivele per minimizimin e zhurmave dhe rritjen e 

cilesise se imazhit. 

Doppler me Ngjyra.  

Mundesi zgjedhje per te pakten tre nivele frekuence funksionimi dhe te pakten tete harta ngjyre. 

Perseritja e pulseve ne intervalin minimal 0.1 deri ne 25KHz 

Filter automatik ndaj artifakteve te levizjes se eneve te gjakut me te pakten kater shkallezime. 

Doppler Fuqie.  

Mundesi zgjedhje per te pakten tre nivele frekuence funksionimi dhe te pakten tete harta ngjyre. 

Perseritja e pulseve ne intervalin minimal: 0.1KHz deri ne 20KHz.  

Doppler Spektral i Pulsuar.  

Perseritja e pulseve ne intervalin minimal: 1KHz deri ne 20KHz 

Korrigjimi i kendit te kampionit jo me pak se ±85° 

Matja e shpejtesise duke filluar nga 1cm/s deri ne 1600cm/s.  

Dallim automatik i spektrit dhe matje spektrale ne kohe reale. 

Te perfshihet software per matjen automatike, ne kohe reale te parametrave doppler. 

Modalitet Levizje 

Fuqia ultrasonike e rregullueshme. 

Mundesi zgjedhje per te pakten 5 harta gri  

Mundesi shfaqe te imazhit ne modalitet levizje sebashku me imazh Bi-Dimensional 

Modalitet 3D/4D 

Skanim volumetrik tre-planar dhe 3D ne kohe reale (4D) 

  

Software dhe funksione shtese qe duhet te perfshihen ne konfigurim: 
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- Pakete e plotes software per te gjitha matjet Obstetrike dhe Gjinekologjike 

- Modalitet skanimi 3D dhe 4D ne kohe reale 

- Funksion tomografik per shume plane paralele skanimi. Ndryshimi i prerjeve tomografike nga 

0.5 deri ne 10mm. 

- Software per uljen e artifakteve ultrasonike dhe per rritjen e kontrastit te imazhit 

  

Sondat e perfshira: 

- Sonde konvekse obstetrike 2D me interval frekuence minimale 2÷5 MHz dhe fushepamje 55˚ 

- Sonde endokavitare gjinekologjike 2D me interval frekuence minimale 4÷9 MHz dhe 

fushepamje deri ne 160˚. 

- Sonde konvekse obstetrike volumetrike 3D/4D me interval frekuence minimale 2÷6 MHz.  

Fushepamja minimale 3D/4D: 80° x 70°. 

Karakteristika te tjera dhe aksesore: 

Database per pacientet dhe te dhenat e ekzaminimit me kapacitet minimal memorie 500GB. 

Pergatitje raportesh me mundesi te perfshirjes se imazheve. Te perfshihet protokolli DICOM. 

Pajisur me nderfaqje: USB, HDMI, VGA, Ethernet (import/export te dhenash), Audio. 

Printer termik A6 bardh e zi i integruar  

Furnizimi me energji: 220VAC/50Hz. 

5 Eko obestrike gjinekologjike portabel per urgjencen 

Të jetë e përshtatshme për ekzaminimet abdominale, gjinekologjike, obstetrike, pediatrike me dy 

sonda dhe me aftesi skanimi 4D. 

Pajisur me karrel me 4-rrota dhe me lartesi te rregullueshme. 

Të ketë përpunim me te pakten 200.000 kanale dixhitale 

Të ketë ekran me ngjyra, me teknologji LED dhe rezolucion minimal 1920 x 1024 pixel. 

Madhësia e ekranit diagonal të jetë jo më pak se 15 inch.  

Këndi i shikimit vertikal dhe horizontal të paktën 160° per ekzaminime endovaginale. 

Pajisur me të paktën 3 porta për sondat konvekse, lineare, vellimi etj. 

Thellësia e skanimit duhet të garantohet deri në 32 cm 

Frame rate të jetë mbi 1700 fps 

Diapazon i lartë dinamik deri ne 260 decibel. 

Modalitetet e skanimit te jene si më poshtë: 

Modaliteti B, M-Mode, Color Doppler, Power Doppler, PW Doppler, Doppler Indor, Modalitet 

3D/4D. 

Modaliteti B 

Te kete mundesi selektimi per te pakten 5 harta gri 

Te perfshije funksionet e rregullimit te amplifikimit dhe diapazonit dinamik 

Modaliteti Doppler me ngjyra (Color Doppler) 

Ndryshimi i pjerresise se kendit nga 0 deri ne 20° 

Frekuenca e skanimit te pulseve nga 0.3 deri ne 25KHz 

Modaliteti Power Doppler 

Funksion i rregullimit te amplifikimit 

Te kete mundesi selektimi per te pakten 10 harta  

Frekuenca e skanimit te pulseve nga 0.3 deri ne 25KHz 

Modaliteti Doppler Spectral PW 

Korrigjimi i këndit i rregullueshem te pakten ne diapazonin 0-90° 

Frekuenca e skanimit te pulseve nga 0.3 deri ne 25KHz 
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Shkalla e shpejtesise nga 0.1cm/s deri ne 70m/s 

Dritare kampionimi 1-15mm 

Modaliteti Motion (levizje) 

Funksion i rregullimit te amplifikimit 

Të ketë mundësi selektimi për të paktën 5 harta te ndryshme 

Modalitet skanimi 3D/4D 

Mundesi skanimi per volum 3D dhe 4D 

Mundesi skanimi volumetrike tomografike me 5-15 prerje  

Distanca midis prerjeve tomografike 0.5 deri ne 40mm 

Të përfshihen paketat e meposhtme ne menyre permanente: 

Paketa e plotë e matjeve: Abdominale, gjinekologjike, obstetrike,pediatrike, pjesët e vogla. 

Te perfshihet ne menyre permanente modaliteti i skanimit 3D/4D. 

Te perfshihet software filtrimi per permiresimin e imazheve 

Karakteristika të tjera: 

Te kete memorie te pakten 256 GB me teknologji SSD ose ekuivalente. 

Funksion raportimi me mundësi integrimi të imazheve. 

Ndërfaqje: USB, HDMI, Ethernet, audio e integruar. 

Te jete e pajisur me bateri te integruar 

Furnizimi me energji: 220VAC/50Hz 

Sonda dhe aksesorë të përfshirë: 

• Sonde abdominale me shkallë frekuence min. 2÷5 MHz dhe fushepamje minimale 55°. 

• Sondë gjinekologjike me shkallë frekuencë min. 4÷10 MHz dhe fushepamje minimale 160°. 

• Printer videobardh e zi i montuar ne karrel 

6 Llampe anesore (mobile) 

Llampe per procedura ekzaminimi mjekesor dhe kirurgji minore. 

Llampe ekzaminimi LED . 

Tub fleksibel  mbi baze te levizshme me 5 rrota 

Lartesi e rregullueshme 

Llampe me hijezim te reduktuar 

Jetegjatesia e LED-it jo me pak se 50,000 ore 

Diametri I satelitit jo me pak se 190 mm 

Me doreze te sterilizueshme 

Temperatura e ngjyres rreth 4500 K 

Intensiteti ne 0.5 m  mbi  100000 lux 

Diametri i fushes se drites ne 50  cm largesi min 14 cm 

7 Llampe ekzaminimi (spot) 

Llampe ekzaminimi LED 

Tub fleksibel  mbi baze te levizshme me pese rrota 

Lartesi e rregullueshme 

Temperatura e ngjyres min. 4200 K 

Intensiteti ne 0.5m: min 30000 Lux 

Jetegjatesia e LED-it jo me pak se 50,000 ore 

 

8 Set abrazio 



Dokumentat Standarde të Tenderit  

 

 54 

Pincete kirurgjie fine 1x2 dhembe 23 cm                                                                       

Pincete foerster e harkuar zigr. 24,5 cm 

Speculum vaginal collin 85 x 30 mm 

Speculum vaginal collin 100 x 35 mm 

Speculum vaginal  collin 110 x 40 mm 

Speculum vaginal kallmorgen 90 x 40 mm 

Valvula vaginale kallmorgen 90 x 37 mm 

Speculum vaginal doyen 118 x 35 mm 

Diverikator vaginal breisky 100 x 40 mm 

Diverikator vaginal breisky 130 x 25 mm 

Dilatator uterin hegar 3,0 mm 

Dilatator uterin hegar 4,0 mm 

Dilatator uterin hegar 5,0 mm 

Dilatator uterin hegar 6,0 mm 

Dilatator uterin hegar 7,0 mm 

Dilatator uterin hegar 8,0 mm 

Dilatator uterin hegar 9,0 mm 

Dilatator uterin hegar 10,0 mm 

Dilatator uterin hegar 11,0 mm 

Dilatator uterin hegar 12,0 mm 

Dilatator uterin hegar 13,0 mm 

Dilatator uterin hegar 14,0 mm 

Dilatator uterin hegar 3,5 mm 

Dilatator uterin hegar 4,5 mm 

Dilatator uterin hegar 5,5 mm 

Dilatator uterin hegar 6,5 mm 

Dilatator uterin hegar 7,5 mm 

Dilatator uterin hegar 8,5 mm 

Dilatator uterin hegar 9,5 mm 

Dilatator uterin hegar 10,5 mm 

Dilatator uterin hegar 11,5 mm 

Dilatator uterin hegar 12,5 mm 

Dilatator uterin hegar 13,5 mm 

Dilatator uterin hegar 14,5 mm 

Histerometer sims 33 cm, fleksibel 

Pince per uterusin schroeder 25,5 cm 

Pince per uterusin braun 26 cm 

Pince schroeder e drejte 25 cm unc.e dyfishte 

Kyrete novak 24,5 cm prej 4 mm 

Kyrete uterine rixhide presese 30,5cm 6mm 

Kyrete uterine rixhide presese 30,5cm 8mm 

Kyrete uterine rixhide presese 31,5cm 12mm 

Kyrete uterine rixhide presese 32cm 16mm 

Kyrete uterine rixhide presese 32cm 20mm 

Kyrete uterine rixhide presese 34cm 25mm 

Kyrete uterine fleksibel presese 32cm 20mm 
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Kyrete uterine fleksibel presese 32cm 23mm 

Kyrete uterine fleksibel jo-presese 31cm 9mm 

Kyrete uterine fleksibel jo-presese 31cm 11mm 

Kyrete uterine fleksibel jo-presese 32cm 15mm 

Kyrete uterine fleksibel jo-presese 32cm 16mm 

Kyrete uterine fleksibel jo-presese 32cm 19mm 

Kyrete per aspirim 12 mm 

Kyrete per aspirim 14 mm 

Tas celiku inox  80 x 40 mm 

Kontenitor microstop 60x30x11 cm 

Kontenitor rrjete 480x250x60 mm 

 

9 Set lindje 

GERSHERE EPISIOTOMIE WALDMANN 18 CM 1 
GERSHERE EPISIOTOMIESCHUHMACHER 15,5 
CM 

1 

gershere . legature, crv, dent, 17 cm 1 
PINCE ANATOMIKE STANDARTE 23 CM 1 
PINCE TC OEHLER 18 CM E DHEMBEZUAR 1 
PINCE TC OEHLER 25 CM E DHEMBEZUAR 1 
PINCE BENGOLEA E HARKUAR 26 CM E 
DHEMBEZUAR 

1 

PINCE KOCHER (OCHSNER) E HARKUAR 18,5 CM 2 
PINCE ROBERTS 22 CM E HARKUAR 2 

PINCE FOERSTER E DREJTE ZIGR. 25 CM 2 
PORTAGE TC MAYO-HEGAR 18 CM 2 
PORTAGE TC MAYO-HEGAR 24 CM 1 
SPEKULUM VAGINAL DOYEN 118 X 35 MM 1 
SPEKULUM VAGINAL DOYEN 120 X 47 MM 1 

SPEKULUM VAGINAL DOYEN 85 X 60 MM 1 
TAS CELIKU INOX 128 X 55 MM 1 
BACIN.RENIF.ACCIAIO INOX 250X140X40 MM 1 
KONTENITOR MICROSTOP 30X30X14 CM 1 
KONTENITOR RRJETE240X250X60 MM 1 

 

 

 

 

10 Stativa 

Stativa serumi me strukturë inoksi, me lartësi maksimale rreth 2m, të rregjistrueshme/të 

rregullueshme, me bazament plastikë të zezë me 5 këmbë me rrota, dhe me 4 grepa për varjen e 

mbajtëses së serumit. 

11 Laringoskop adult 
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Set laringoskopik me fiber optike dhe llampe LED 

Te perfshihen Lama McIntosh 2,3,4 

Te jete me doreze me bateri 

Te gjitha materialet te jene metalike te pa oksidueshme 

 

12 Laringoskop pediatik 

 

Set laringoskopik neonatal me fiber optike dhe llampe LED 

Te perfshihen Lama McIntosh 0 (premature) dhe Miller 0, 1 

Te jete me doreze me bateri 

Te gjitha materialet te jene metalike te pa oksidueshme 

 

LOT 3 - “F.V pajisje hotelerie spitalore  për Maternitetin e Ri në Sp Lezhë” 
 

1. Karrel instrumentash  Kirurgjikal 

Karrele prej materiale celik stainless (jo i ndryshkshem), me doreze per shtyrje, me 3 rafte 

dhe me rrota ne kater mbajteset. Dimensionet 70x50x80 cm, te suportoje peshe jo me te 

voges se 25 kg 

2. KREVAT  REANIMACIONI   

Krevati duhet të  sigurojë lëvizje të paktën në  tre seksioneve të bazamentit të krevatit 

përkatesisht zonës së sipërme të krahërorit, pjesës së barkut dhe këmbëve,  rregullim të 

lartësisë, pozicioneve vaskulare te cilet kontrollohen nga minimum 3 motorë 

 

Pozicionet të kontrollohen nga panelet e kontrollit të vendosura në anët e jashtme  të 

kufizueseve  anësore 

CPR elektrike dhe karakteristikat e mbylljes së funksionit në kontrollin e mjekut (në anën e 

jashtme të kufizueseve anësore) 

Kreu  dhe fundi i këmbëve të krevatit jane prej polipropilenit (PP) i cmontueshem (opsion me 

panele me ngjyra) 

 

Binarët e ndarjes plastike PP me lëvizje të butë me  treguesin e këndit 

minumi 4 pjesë të pavarura dhe të ndashme ABS  

Kornizë çeliku të veshur me pluhur elektrostatike antibakteriale ABS .  

 

Me rrota me rrotullim 360 ° me sistem  frenimi dhe bllokim te drejtimit 

Adaptorë aksesorë në qoshe, mbajtëse serumi e rregullueshme me lartësi 

Mbajtësit e qeseve të urinës dhe grepa rrip në të dyja anët 

Aksesor plastike mbrojtës në qoshet 

Opsionet alternative të ngjyrave për binarët anësorë 
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Dyshek me shkumë të dendur me mbulim antibakterial, të papërshkueshëm nga uji dhe me 

zippered 

 

3. KREVAT    VIZITE GJINEKOLOGJIKE 

Shtrat vizitash me përmasa  gjatesi 172 cm, gjeresi 60 cm dhe lartesi 75 cm (nga pjesa e 

dyshekut ne pjesen e trupit deri ne toke).  

 

Dysheku të jetë  i ndarë në dy pjesë: pjesa e kokes e cila ka mundësi të lëvizë në disa 

pozicione, e paisur me dyshek të veshur me material rezistent kundra zjarrit, antibakterial dhe 

lehtësish të pastrueshëm, me përmasa 50 cm dhe gjerësi 60 cm. 

Pjesa fikse e trupit dhe këmbëve me dimensione 122 cm dhe gjerësi 60 cm.  

Në pjesen e poshtme të cdo kembe të ketë mbeshtetëse plastike e cila ben kontaktin me 

tokën.  

 

 

4. Krevat manipulime gjinekologjike 

Krevat  Ekzaminimi gjinekologjik me 3 ndarje  

Mbeshtetesja e kokes dhe kembeve te jete e rregullueshme 

Permasat afersisht 60x180x80cm  

Mbuluar me lekure sintetike ne pjesen e jashtme, lehtesisht e pastrueshme dhe  qe duron 

nxehtesine 

Strukture metalike e kromuar ne te kater kembet 

Me mbajtese kembesh dhe bacinele 

 

Lëvizja e shpines , lëvizja lart-poshte, tredelenburg/reverse tredelenburg  të kontrollohen ne 

menyre elektrike. 

Shasia e metalit të jetë  poliesteri e ngjyrosur elektrostatikisht 

Pjeset e kokës dhe këmbës së shtratit të jenë të shkëputshme. 

Të ketë 4 vrima serumi IV në 4 qoshet e shtratit të pacientit dhe një pol të rregullueshme IV. 

Të ketë 4 bumpers në 4 qoshet e shtratit të pacientit. 

DIMENSIONET: 

• Gjatësia e plotë: 210 cm 

• Gjerësia e plotë: 101 cm 

• Gjatësia: 48 cm 

• Madhësia e dyshekut: 190 cm 

• Gjerësia dyshek: 80 cm 

• Kapaciteti Pesha:180 kg                                                                                                                

  3. LEVIZJET KENDORE 

• Lëvizja e pasme: 0 ° -60 ° 

• Lëvizja e pjeses se gjurit: 0 ° -30 ° 

• tredelenburg/reverse tredelenburg  0°-12° 

4. DYSHEKU 

• Veshje papërshkueshëm nga uji dhe i zipuar, 

• I përshtatshëm për të gjitha lëvizjet 

5. SISTEMI  I LEVIZJES DHE FRENIMIT 
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Ø125 mm, rotativ me kthesë 360 °  

5. Krevat lindje  

E ndare ne tre seksione: shpina, ndenjesja dhe kembet 

Me tre motore per rregullim elektronik te lartesise, shpines dhe pozicioneve 

Tredelenburg/Reverese Tredelenburg.  

Komandim nga nje panel kontrolli dhe/ose telekomande.  

Pjesa e kembeve e zmontueshme lehtesisht.  

Tredelenburg / Reverse Trendelenburg 

Dyshek me tre seksione, me materiale antimikrobiale, rezistente ndaj ujit, te padjegeshme, te 

respirueshem, dhe lehtesisht te pastrueshem 

Bazamenti / platforma e dyshekut prej materiali  ABS. 

Shina anesore (te zmontueshme) prej celiku inox ne seksionin e ndenjeses, destinuar per 

montim aksesoresh.   

Pjesa e shtrirje (dysheku) i mbushur me shkume-gome per te ndjekur formen anatomike te 

trupit.  

Amortizatore goditjesh gjate levizjeve.  

Lartesia e shtratit e rregullueshme ne diapazonin 60 deri 85 cm   

Siperfaqa e krevatit; gjatesia min 185  cm, gjeresia min 80 cm.  

Seksioni i shpines i rregullueshem nga 0 ne 70 deg. 

Tredelenburg i rregullueshem deri ne rreth  +/- 6 deg. 

Reverse Tredeleburg i rregullueshem deri ne rreth  +/- 12 deg. 

Funksion  CPR manual 

Aksesore: 

 -  Mbajtese kembesh (1 cift), me veshje materiali te gomuar, me lidhese per fiksim kembesh,  

   me konstruksion  me cerniere sferike per pozicionim kendor te rregullueshem, 

   dhe lartesi te rregullueshme 

 - Mbajtese anesore te pacientit (1 cift); 

 - Bacinele inoksi me fiksuesin perkates (1 cope); 

6.   BARRELE   

Konstruksion metalik me tuba celiku të lyer me boje elektrostatike me dimensione 

60x220x22cm. Të garantojë  qendrueshmëri në mbajtjen e peshes deri në 190 kg. doreza 

mbajtese në 4 cepat e saj. 

7. Shtrat pacienti  

Lëvizja e prapme dhe lëvizja e këmbëve të kontrollohen nga 2 manivelat në fund të kembeve 

 Kokën dhe tabelat e këmbëve të jenë bërë prej plastike PP 

c. 2 copa binarët anësor të shkrirë janë bërë prej alumini 

d. 4 copa hedhjen sipërfaqe të jetë bërë  nga ABS plastike 

e. Shasia e metalit të jetë  poliesteri e ngjyrosur elektrostatikisht 

f. Këmbët e kokës dhe këmbës së shtratit të jenë të shkëputshme. 

G. Shasia e metalit të jetë poliesteri e ngjyrosur elektrostatikisht dhe i mbuluar me ABS 

plastike. 

h. Sistemi kryq i frenave: Të ketë levat frenuese ne rrotat kryq te krevatit 

j. Të ketë 4 vrima serumi IV në 4 qoshet e shtratit të pacientit dhe një pol të rregullueshme 

IV. 

k. Të ketë 4 bumpers në 4 qoshet e shtratit të pacientit. 
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l. Lëvizja e pasme kontrollohet nga foleja e majtë. 

m. Lëvizja e këmbës kontrollohet nga fiksimi i duhur. 

n. Këmbët e zbërthyera mund të montohen lehtësisht.                                                                                    

2. DIMENSIONET: 

• Gjatësia e plotë: 210 cm 

• Gjerësia e plotë: 101 cm 

• Gjatësia: 48 cm 

• Madhësia e dyshekut: 190 cm 

• Gjerësia dyshek: 80 cm 

• Kapaciteti Pesha: 250 kg                                                                                                                               

3. LEVIZJET KENDORE 

• Lëvizja e pasme: 0 ° -70 ° 

• Lëvizja këmbë: 0 ° -30 ° 

• Vaskulare 

• Lëvizja e gjurit    

 

4. DYSHEKU 

• Veshje papërshkueshëm nga uji dhe i zipuar, 

• CNC prerë, 

• I përshtatshëm për të gjitha lëvizjet 

• Shkumë densitet prej 28 kg / m3                                                                       

 SISTEMI  I LEVIZJES DHE FRENIMIT  

Ø125 mm, rotativ me kthesë 360 ° me mekanizëm kryq të frenimit. 

Te jete i pajisur me aksesor – Tryeze shtrati- i montueshem/cmontueshem tek mbajteset 

anesore 

8. Krevat per bebe 120x70 

Shtrati duhet te jete me permasa 120x70 duhet të jetë i fiksuar mbi një skelet metalik i ndërtuar 

me profile 30x30x2, i lyer me bojë me pjekje ( rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve), të ketë 

4 këmbë dhe duhet të jetë i lëvizshëm në sajë të 4 rrotave ( të cilat rrotullohen në mënyrë të 

pavarur në të gjitha drejtimet dhe të kenë mekanizëm frenues dhe bllokues) . 

 Lartësia e shtratit nga toka 65 cm. Platforma e shtratit duhet të jetë e përbërë nga dy pjesë, pjesa 

e kokës e lëvizshme me regjistrim mekanik dhe pjesa tjetër fikse. Platforma të jetë e përbërë nga 

një shtresë sfungjeri jo më pak se 5 cm dhe e veshur me lëkurë ekologjike (antibakterile dhe 

antialergjike) sipas standartit të CE, rezistente nga gërvishtjet, uji dhe e pastrueshme lehtësisht 

nga njollat. 

9.Komodina  pacienti         

Përmasat(gjerësi x thellësi x lartësi): 40 x 65 x 67 cm      

   

Komodina te kete sirtar, dere, tavoline qe zgjatet mbi krevat,Dimensionet 40x65xh67 cm, 

Struktura te jete materjal druri,Pjesa e siperme te jete material MDF,Sirtar i 
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rreshqitshem,Tavoline te rrotullueshme, e zgjatshme me lartesi te rregullueshme ne lartesine 

afersisht 85/105 cm 

Me kater rrota 2 prej te cilave me frena. 

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së 

kontratës. 

10. Dollap pacienti          

Përmasat(gjerësi x thellësi x lartësi): 90 x 55 x 200 cm     

Skeleti dhe kanatet duhet te jenë prej materiali melamine me trashësi 1.6 deri 1.8 cm. Materiali të 

kete veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të 

skeletit dhe kanateve të jenë të veshura (borduara) me material plastik PVC. Kanatet të mbyllen 

me çeles. Në pjesën e brendshme të ketë tub për varjen e rrobave dhe ndarjeqe formojne dy 

hapesira ne pjesen e poshme. Të jetë i paisur me tapa plastike kunder gervishtjes. Dorezat e 

kanateve dhe aksesorët e përdorur të jenë cilësorë.Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. 

Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i 

saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës. 

 

11.Tavolinë pune e thjeshtë  
Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):140 x 80 x 75 cm  

Syprina melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve 

dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës.  Bordet anësore 

të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit 

të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Pjesa ballore është e 

pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në 

një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Në pjesën e brendshme në njërin krah ndodhet posti i 

tastierës e fiksuar me shina rrëshqitëse, në krahun tjetër ndodhen dy sirtare me gjerësi 45 cm ku 

sirtari i parë të jetë i mbyllur me çeles. Montimi i tastierës duhet të jetë i thjeshtë dhe me 

mundësi zgjedhje të krahut të punës. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të 

tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një 

mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kabllove nga lart poshtë dhe 

anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i 

thjeshtë. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimin të 

përdoruesve.Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe 

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

 

12.Tavolinë pune per dhomat e mjekeve(vizitave) 

Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 180 x 80 x 75 cm     

Syprina melaminë me trashësi 32 mm. Veshje laminati me rezistencë te lartë kunder gërvishtjeve 

dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashesi të syprinës.  Bordet anësore 

të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit 

të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide dhe të rëndë. Pjesa 

ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës 

dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesorët që përdoren për montimin 

e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën 

fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kabllove nga lart 

poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.Tavolina të projektohet në një 

mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimin të përdoruesve.Të paketohen që të mos dëmtohen 
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gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e 

lidhjes së kontratës. 

 

13.Karrige e thjeshte        

Karriket të jenë dizenjuar me një stil modern. Me skelet metalik prej tubash çeliku me profil 

oval30 x15 mmme spesor jo më të vogël se 1.3 cm me lyerje elektrostatike. Në pjesen e 

brendshme ndodhet një material plastik i cilësisë së lartë. Shpinorja dhe ndenjësja janë material 

plastik i cilësisë së lartë. Në pjesën e mbrapme kanë një mbulesë prej polietileni. Montohen në 

skeleton metalik me vida. Me mbushje gome sintetike me densitet të lartë. Tapiceria të jëtë në 

stof të cilësisë së parë ose lëkure ekologjike. Karrigia të projektohet në mënyrë që të 

minimizojnë rrezikun e dëmtimit të përdoruesve.Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë 

transportit Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes 

së kontratës. 

 

14.Karrige stafi/personeli, mjeku pune  

Karriket rrotulluese të kenë shpinore të regjistrueshme me mekanizëm për ulje-ngritje me piston. 

Karrigia do të mbështetet mbi një bazament në formë ylli prej materiali plastik me 5 rrota në 

ekstremet e tyre. Rrotat të jenë me material plastikngarkesë-mbajtës. Krahët mbështetës të 

karrikes të jenë plastikë dhe ngarkesë mbajtës. Tapiceria të jëtë në stof të cilësisë së parë ose 

lëkurë ekologjike. Karrigia të projektohet në mënyrë që të minimizojnë rrezikun e dëmtimit të 

përdoruesve.Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.Ngjyrat janë të ndryshme dhe 

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

 

15.Dollap për dosje per recepsionin 

       

Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 80 x 45 x 180 cm      

   

Skeleti dhe kanatet duhet te jenë prej materiali melaminë me trashësi 1.6 deri 1.8 cm. Sergjenët 

do jenë prej materiali melaminë me trashësi 2.5 cm. Materiali të ketë veshje laminati me 

rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Xokula do të jetë 8 cm e lartë dhe prej të 

njejtit material. Bordet anësore të skeletit, sergjenëve dhe kanateve të jenë të veshura (borduara) 

me material plastik PVC. Kanatet të mbyllen me celes. Pjesa e brendshme të ndahet në 5 

(pesë)hapësira me sergjenë me mundësi regjistrimi sipas nevojës.Dorezat e kanateve dhe 

aksesorët e përdorur të jenë cilësorë. Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të 

paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i 

tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës. 

 

16. Dollap per ambjentet e dhomave te mjekeve ,infermierise, depove etj 

 

Përmasat(gjerësi x thellësi x lartësi): 90 x 55 x 200 cm     

Skeleti dhe kanatet duhet te jenë prej materiali melamine me trashësi 1.6 deri 1.8 cm. Materiali të 

kete veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të 

skeletit dhe kanateve të jenë të veshura (borduara) me material plastik PVC. Në pjesën e 

brendshme duhet te jete I ndare ne dy pjese njera per te varur rroba dhe tjetra raft. Të jetë i paisur 

me tapa plastike kunder gervishtjes. Dorezat e kanateve dhe aksesorët e përdorur të jenë 

cilësorë.Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë 
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transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes 

së kontratës. 

17.Stola pritje tre vendeshe 

14 cope te jene set Karrige Vizitorësh, të përbëra nga 3 karrige të lidhura bashkë,me 

material inoks/kromuar dhe me ndenjëse inoks/kromuar të lyera metalizato, me mbajtese 

anesore. 

4 cope do te jene me material druri dhe i veshur me tapiceri me dimensione 45x120 dhe 

lartesi 45 cm. 

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së 

kontratës. 

18.Banak për recepsion         

Përmasat(gjerësi x thellësi x lartësi): 250 x 70 x 110 cm     

Banaku përbëhet nga syprina e madhe 250 x 70 cm mbi të cilën qendron syprina e vogël në 

lartësinë 38 cm me dimensione 250x 30 cm. E gjithë mobilja do të ndërtohet me material 

melamine 25mm. Ato kanë veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe 

njollave. Anësorja dhe ballorja e banakut do të ndërtohet po me të njejtin material. Në të njëjtin 

plan, në lartësinë 38 cm nga syprina e madhe vendoset syprina e vogël me dimensione 30 x 250 

cm, e cila është pjesë e mbështetjes së klientit. Të gjithë elementët e banakut të recepsionit të 

jenë të borduara me material plastik PVC. Pjesë e recepsionit është dhe një sirtarierë e 

lëvizshme, specifikimet teknike të së cilës i kemi dhënë më vete. Montimi dhe çmontimi të jetë 

sa më i thjeshtë. Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme 

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

19.Dollap Farmacie 

Konstruksioni i dollapit duhet të jetë  prej material melamine me spesor jo më të vogël se 18 mm 

me ngjyre të përcaktuar në kushtet e lidhjes së kontrates, me dy kapakë me xham nga lartësia 85 

cm e sipër si dhe me dy kapakë dollapi në pjesën e poshtme. Pjesa e sipërme të ndahet në 4 

hapësira nëpërmjet 3 sergjenave, kurse pjesa e poshtme të ndahet në dy hapesira horizontale 

nëpërmjet 1 sergjeni. Sergjenet të jenë me melamine jo më të vogël se 18 mm. 

Dimensionet 80x45xh190 cm. 

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së 

kontratës 

20.Kosha per mbetje urbane 

Kosh inoksi me volum mbi 8 L 

21.Perde me mekanizem 

Perde-roler me mekanizëm në anë, për uljen dhe ngritjen e saj, për dritare. Copa të jetë me 

material cilësor jo transparent dhe antibacterial. 

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së 

kontratës 

22.Dollap  garderobe  

 

Përmasat(gjerësi x thellësi x lartësi): 90 x 55 x 200 cm     

Skeleti dhe kanatet duhet te jenë prej materiali melamine me trashësi 1.6 deri 1.8 cm. Materiali të 

kete veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të 

skeletit dhe kanateve të jenë të veshura (borduara) me material plastik PVC. Kanatet të mbyllen 

me çeles. Në pjesën e brendshme të ketë tub për varjen e rrobave dhe ndarjeqe formojne dy 

hapesira ne pjesen e poshme. Të jetë i paisur me tapa plastike kunder gervishtjes. Dorezat e 
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kanateve dhe aksesorët e përdorur të jenë cilësorë.Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. 

Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i 

saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës. 

 

23.Dollap metalik garderobe per ne garderoben ne bodrum 

 

Përmasat(gjerësi x thellësi x lartësi): 92 x 40 x 195 cm      

Dollap metalik me dyer duhet të ketë strukturë prej çeliku të lyer që ti rezistojë korozionit dhe 

përkuljes.Dollapi duhet të sigurojë mbyllje me çelës. Hapësira e brendshme e dollapitndahet në5 

hapesira.Sergjenët ndarës duhet të kenë përshtatje lartësie jo më shumë se 30 mm dhe të kenë 

aftësi mbajtëse jo më pak se 50 kg. Këmbët e dollapit duhet të kenë mundësi nivelimi. Montimi 

dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.Ngjyrat 

janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës. 

 

24.Raft metalik per kartoteken        

Përmasat(gjerësi x thellësi x lartësi): 100 x 42 x 250 cm     

Materiali i përdorur për këmbët do të jetë profil katror 30 x 30 x me spesor1.6 deri 1.8 mm. 

Materiali i përdorur për vendosjen (sergjenat) e dosjeve do të jetë llamarinë e zezë me spesor1.2 

mm. Rafti do të ketë dhe një platformë melamine me shinë që do të shërbejë për një shikim të 

shpejtë të dosjesne vend. Ngjyra e raftit do të jetë gri metalizato.Të paketohen që të mos 

dëmtohen gjatë transportit. 

 

25.Kolltuqe komplet (3+2+1) 

Skelet druri, stil modern dhe tapiceri me lëkurë ekologjike.Mbushje me sfungjer cilesor.Modeli, 

seti, ngjyra, etj,do të përcaktohet nga Autoriteti Kontraktor në momentin e lidhjes së kontratës. 

Në komplet do të jenë një 3 vendësh një 2 vendësh dhe një kolltuk tek.Seti përfshin: Divani 3-

vendësh: 200x90xH90 cm; Divani 2-vendësh: 170x90xH90 cm; Kolltuku: 120x90xH90 cm. Të 

paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i 

tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës. 

 

26.Tavolinë mesi 
Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):110 x 55 x 45 cm    

Materiali i përdorur do të jetë MDF e rimesuar. Syprina në pamjen ballore të saj do të jetë 10 cm. 

Këmbët e tavolinës përbëhen nga i njëjti material me atë të suprinës dhe janë të përmasave 10 x 

10 x 35 cm. Ato montohen në skajet e suprinës së tavolinës dhe duhet të garantojnë një 

qëndrushmëri të lartë, sidomos në pozicionin rrëshqitës. Tavolina të projektohet në një mënyrë 

që të minimizohet rreziku i dëmtimin të përdoruesve.Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë 

transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes 

së kontratës. 

 

27.Poltron pritje dyvendësh        

Përmasat: Gjerësia: 186 cm, Thellësia: 95 cm, Lartësia: 94 cm 

Të jetë me skelet druri.Të jetë i dizenjuar me linja të drejta të stilit modern.Me tapiceri prej 

lëkure ekologjike të një cilësie të lartë.Sfungjeri i përdorur të jetë cilësor.Të paketohen që të mos 
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dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në 

kushtet e lidhjes së kontratës.  

 

 

 

28.Tavolinë e vecantë për sallë mbledhjesh  

Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):200 x 90 x 75 cm 

Plani i siperm, syprina, duhet te jete melamine 2.5 cm. Spesoret anesor jane material melamine. 

Tavolinaduhet te jete lehtesisht e çmontueshme. Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. 

Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimin të përdoruesve.Të 

paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë 

i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës. 

 

29.Karrige per sallen e mbledhjes. 

 

Karriket rrotulluese të kenë shpinore të regjistrueshme me mekanizëm për ulje-ngritje me piston. 

Karrigia do të mbështetet mbi një bazament në formë ylli prej materiali plastik me 5 rrota në 

ekstremet e tyre. Rrotat të jenë me material plastikngarkesë-mbajtës. Krahët mbështetës të 

karrikes të jenë plastikë dhe ngarkesë mbajtës. Tapiceria të jëtë në stof të cilësisë së parë ose 

lëkurë ekologjike. Karrigia të projektohet në mënyrë që të minimizojnë rrezikun e dëmtimit të 

përdoruesve.Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.Ngjyrat janë të ndryshme dhe 

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

 

 

30.Karrike per sallat operatore dhe te lindjes        
Karriket kërkohen të jenë rrotulluese, me ndenjëse mundësisht të rrumbullakët, me shpinore të 

ulët rreth 15 cm mbi nivelin e ndenjëses, me nivelim të rregullueshëm për ulje ngritje, me 

mbajtëse rrethore metalikepër vendosjen e këmbëve dhe rrota të vendosura në këmbëzat për 

lëvizje. Lartesia minimale dhe ajo maksimale do të jenë 44-54 cm. Materiali i ndenjëses është me 

mbushje sfungjeri dhe veshje sintetike, pjesa tjetër material metalik. Karrigia të projektohet në 

mënyrë që të minimizojnë rrezikun e dëmtimit të përdoruesve.Të paketohen që të mos dëmtohen 

gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e 

lidhjes së kontratës. 

 

31.Pasqyrë muri për tualet 

Përmasa 80x 60 cm, të jenë me korniza druri. Xhami i pasqyres të jetë i cilesise së lartë.Ngjyrat 

janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës. 

Montimi sipas kërkesave të AK-ve.Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit 

  

32. Stola (pupa per hollat e pritjeve) 

Përmasat: Gjerësia: 40 cm, Thellësia: 40 cm, Lartësia: 45 cm 

Të jetë me skelet druri.Të jetë i dizenjuar me linja të drejta të stilit modern.Te jete I veshur me 

tapiceri .Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe 

përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.  
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33. Etazhier 

Përmasat(gjerësi x thellësi x lartësi): 75 x 40 x 50 cm     

Materiali i përdorur për këmbët do të jetë profil katror 30 x 30 x me spesor1.6 deri 1.8 mm. 

Materiali i përdorur per pjesen e raftit (etazhierit) melamine me trashësi 1.6 deri 1.8 cm. Ngjyrat 

janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës..Të 

paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. 

 

 

34. Pasqyre muri 

3 nga pasqyrat do te jene rrethore me R=50 cm me strukture metalike. 

1 nga pasqyrat do jete me dimesnione 65x190 me korniza druri. Xhami i pasqyres të jetë i 

cilesise së lartë.Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e 

lidhjes së kontratës. Montimi sipas kërkesave të AK-ve.Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë 

transportit 

 

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to: 

 

Afati i garancise: 1 (nje ) vit për pajisjet e mobilimit,  

Afati i garancise: 2 (dy) vjet për pajisjet mjekesore. 

Në momentin e dorëzimit të pajisjeve, Kontraktori duhet t’a shoqërojë mallin me 

dokumentacionin përkatës që vërteton plotesimin e standardeve dhe specifikimeve teknike 

të kërkuara. Pajisjet duhet te jene te shoqeruara me manualet e perdorimit dhe manualet e 

servisit/sherbimit.  

 

Shtojca11 

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

 

PLANIFIKIMI I 

KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

 

         Mall:                                 Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes 

Kuadër       

 

Kontrata 

Nr. 

Titulli i Kontratës Përshkrim i shkurtër i kontratës 

01                            

02                            

03                            

…                            



Dokumentat Standarde të Tenderit  

 

 66 

 

 

 

 

Shtojca 12 

 

( Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor) 

 

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm 

gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit) 

 

     

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT  

Sasia e mallit që kërkohet:  

 

Loti 1: “F.V paisje mjekesore per Sallen e Operacionit dhe Reanimacion adult dhe neunatal për 

Maternitetin e Ri në Spitalin Rajonal Lezhë ”. 

Nr Emertimi i pajisjes Njesia  Sasia CMIMI  

VLERA PA 

TVSH 

1 Monitor pacienti cope 10 

  2 Monitor pacienti multiparametral cope 1 

  3 Tavoline operatore obst gjinek cope 2 

  4 Set anestezie cope 1 

  5 Llampe operatore  cope 2 

  6 Defibrilator me monitor  cope 3 

  7 Elektrobisturi monopolare dhe bipolare cope 1 

  8 Kolposkop cope 1 

  9 Inkubator per neonate me servo kontroll cope 2 

  10 Aparature CPAP per neonate me lageshtues  cope 1 

  11 Njesi reanimimi per beba (radiant) cope 2 

  12 Pajisje Fototerapie cope 2 

  13 Krevat ngrohes  cope 3 

  14 Dyshek fototerapie  cope 2 

  

15 

Elektrobisturi e avancuar bipolare ultrasonike 

ose ekuivalentin e saj cope 1 

  16 Autokllave  cope 2 

  17 ECG cope 2 

  18 Shiringe elektrike  cope 2 

  19 Pompe infuzioni cope 3 

  20 Aspirator per neonate  cope 1 
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21 Aspirator kirurgjikal cope 1 

  22 Monitor RZF bebit (KARDIOTOKOGRAF) cope 4 

  23 Llampe bakteroicide  cope 2 

    Shuma pa TVSH     

    TVSH     

    Shuma  me TVSH     

  

       

Loti 2: F.V paisje mjekesore per Urgjencen dhe Konsultorin për Maternitetin e Ri në Spitalin 

Rajonal Lezhë.  

Nr Emertimi i pajisjes Njesia  Sasia CMIMI  

VLERA 

PA TVSH 

1 Sistem Histeroskopie cope 1 

  2 Peshore Dixhitale per bebe cope 4 

  3 Mates transkutan per bilirubinen cope 1 

  

4 

Eko obestrike gjinekeologjike per 

konsultorin  cope 1 

  

5 

Eko obestrike gjinekologjike portabel per 

urgjencen cope 1 

  6 Llampe anesore (mobile) cope 5 

  7 Llampe ekzaminimi (spot) cope 5 

  8 Set abrazio  cope 3 

  9 Set lindje  cope 5 

  10 Stativa  cope 50 

  11 Laringoskop adult cope 2 

  12 Laringoskop pediatik  cope 2 

    Shuma pa TVSH     

    TVSH     

    Shuma  me TVSH     

   

Loti 3: “F.V pajisje hotelerie spitalore  për Maternitetin e Ri në Sp Lezhë. 

 

Nr Emertimi Njesia Sasia  Cmimi Vlera 

1 Karrel instrumentash  Kirurgjikal Cope 10 

  2 Krevat reanimacioni Cope 5 

  3 Krevat  vizite gjinekologjike Cope 5 

  4 Krevat manipulime gjinekologjike cope 4 

  5 Krevat lindje  cope 3 

  6 Barrele Cope 3 

  7 Shtrat pacienti  Cope 50 
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8 Krevat per bebe Cope 20 

  9 Komodine Pacienti Cope 50 

  10 Dollap pacienti Cope 30 

  11 Tavoline pune  e thjeshte per stafin mjekesor Cope 19 

  

12 

Tavoline pune per dhomat e mjekeve dhe 

zyrave Cope 12 

  13 Karrige e thjeshte   Cope 113 

  14 Karrige stafi/personeli, mjeku pune Cope 34 

  15 Dollap dosjesh per recepsionin Cope 4 

  

16 

Dollap per ambjentet e dhomave te mjekeve, 

infermierise, depove etj Cope 25 

  17 Stola pritje pacientesh  tre vendeshe Cope 18 

  18 Banak per recepsion Cope 2 

  19 Dollap farmacie Cope 21 

  20 Kosha per mbetje urbane Cope 25 

  21 Perde me mekanizëm(grila) ml 96 

  22 Dollap  garderobe per personelin mjekesor  Cope 13 

  

23 

Dollap metalik garderobe per ne garderoben 

ne bodrum Cope 18 

  24 Raft metalik për dosje (kartoteke) Cope 20 

  25 Kolltuqe komplet (3+2+1) Cope 2 

  26 Tavolinë mesi                                                                            Cope 7 

  27 Poltron pritje dyvendësh Cope 5 

  28 Tavolinë e vecantë për sallë mbledhjesh                                     Cope 1 

  29 Karrige per sallen e mbledhjes Cope 10 

  30 Karrige per sallat operatore dhe te lindjes Cope 10 

  31 Pasqyre muri per tualet Cope 20 

  32 Stola (pupa per hollat e pritjeve) Cope 12 

  33 Etazhier Cope 1 

  34 Pasqyre muri  Cope 4 

    Shuma pa TVSH     

    TVSH     

    Shuma  me TVSH     

   

 

Afatet e lëvrimit:  Brenda 40 diteve nga data e lidhjes se kontrates. 

 

 

 

Shtojca 13             

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 
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NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR4 

 

[Vendi dhe data] 

 

 

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] 

 

 

[Adresa e ofertuesit] 

 

 

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

 

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

kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”.  

 

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e 

kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e 

dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme: 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit 

publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të 

LPP.  

 

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i 

interesuar në nismat tona të prokurimit. 

Me respekt 

< Emri > 
 

 

 

 

Shtojca 14     

  

[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

                                                 
4 Ky njoftim  duhet të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore  
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      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

 

[Data] 

 

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

 

* * * 

Procedura e prokurimit:  

Numri i referencës së procedurës/lotit: 

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

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:    

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 _____________________________ 

 

Ankesa: ka ose jo______________ 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

* * * 

 

[ Titullari i autoritetit kontraktor] 



Dokumentat Standarde të Tenderit  

 

 72 

 Shtojca 15   

   

 

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

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

[Data] 

 

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

1. ________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3._________________________________________ 

   

* * * 

Procedura e prokurimit:  ______________________ 

Numri i referencës së procedurës/lotit: 

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

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

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

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e 

çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1._________________________________          _____________________________ 

  Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____________________________ 

         (me numra dhe fjalë) 

2._________________________________          _____________________________ 

    Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera ____________________________ 

(me numra dhe fjalë) 

Etj.____  

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

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

2._________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë               numri i NIPT-it  

 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë 

ekonomikë të suksesshëm: 

1._________________________________          _____________________________ 

 Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _______________/ Pikët totale të marra ____  

                     (me numra dhe fjalë) 

2.________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera ___________/Pikët totale të marra  ____ 

(me numra dhe fjalë) 

Etj.__  

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe 

referenca e kontaktit], brenda ____________ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij 

njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____________________________ 

 

Ankesa: ka ose jo______________ 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 
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Shtojca 16 

 

KUSHTET E PËRGJITHSHME 

Mallrat – Tender i Hapur 

Neni 1: Qellimi  

1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për blerjen e Mallrave të 

prokuruara me anë të procedurёs me negociim. 

1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërise parashikon se dispozitat e Kodit 

Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit 

Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës.  

Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e 

dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate. 

1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në 

KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. 

Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e 

dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e 

palëve. 

1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e 

paraqitura në pjesë të tjera të kontratës. 

1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se 

ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK. 

Neni 2: Përkufizime 

2.1 “kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe 

Kontraktuesit që përbëhet nga Dokumentat e Tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të 

gjitha shtojcat dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në 

referimin e çdo dokumenti. 

2.2 “çmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin 

e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore. 

2.3 “Incoterms” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit 

të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me 

transferimin e Mallrave nga  shitësi tek blerësi. 

2.4 “Lëvrimi” do të thotë të gjitha aktivitetet dhe veprimet që mundësojnë marrjen e Mallrave 

në vendin e shpërndarjes siç specifikohet në kontratë si paketimi, transportimi, sigurimi, 
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tarifat, procedura doganore, ngarkimi dhe shkarkimi, instalimi, mbledhja, bashkimi, 

kontrollimi i veprimeve dhe mbikëqyrja e gjithë kësaj veprimtarie. 

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

dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen Mallrat. Ky term kudo qe përdoret ka kuptim të 

njëjtë me ate te perkufizuar ne ligj.  

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

dispozitave të kësaj kontrate furnizon Mallrat. 

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

2.8 “Mallrat” do të thotë materialet e papërpunuara, produktet, makineritë dhe pajisjet, objektet 

në formë të ngurtë, të lëngshme ose të gaztë.  

2.9 “Shërbimet e lidhura me to” do të thotë shërbimet ndihmëse ose të paparashikuara të 

furnizimit të Mallrave, si transportimi, instalimi, mirëmbajtja, trajnimi, shërbimet 

mbështetëse ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimin e Mallrave. 

2.10 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Mallrat dhe Shërbimet e lidhura me to që 

Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës. 

2.11 “Standarde Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një organ i posaçëm 

standardizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarde të tilla përdoren si 

rregulla, rregullore ose përkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe 

shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.    

Neni 3: Hartimi i Kontratës 

3.1 Njoftimi i ofertës fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet 

të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.   

3.2 Egzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke 

trupëzuar të gjitha marrveshjet midis palëve.    

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

4.1 Atoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse 

zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive.  Veprimet korruptive përfshijnë 

veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik. 

4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose 

ndonjë ent tjeter që ka marrë pjesë në përgatitjen e Dokumentave të Tenderit për këtë 

prokurim. 

4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që 

kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të 

emëruar nga Autoriteti Kontraktor. 
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Neni 5: Informacioni Konfidencial 

5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha 

dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me 

kontratën. 

5.2 Kontraktuesi mund t’i japë nënkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione 

të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar për nënkontraktuesin të 

kryejë punën e tij sipas kontatës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në 

kontratën e tij me nën-Kontraktuesin një dispozitë që parashikon ruajtjen e 

konfidencialitetit siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër. 

Neni 6: Pronësia Intelektuale 

6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës 

intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës do t’i përkasin 

Autoritetin Kontraktor i cili mund t’i përdorë ato sipas gjykimit të tij. 

6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi, pas 

përfundimit të kontratës, duhet t’i parashtrojë Autoriteti Kontraktor të gjitha raportet dhe të 

dhënat si hartat, diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe 

regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi 

gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe 

të dhënave, por nuk duhet t’i përdorë për qëllime që s’kanë lidhje me kontratën pa leje 

paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor. 

6.3 Kontraktuesi duhet të shkarkojë Autoritetin Kontraktor nga përgjegjësia për shkelje të të 

drejtave të pronësisë intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose shpërndarja e 

Mallrave sipas kontratës. 

6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me 

ndonjë shkelje të pronësisë intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga 

përdorimi i Mallrave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t’i japë Autoritetit 

Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë 

me këtë padi apo pretendim. 

Neni 7: Origjina e Mallrave 

7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së mallrave, përveç atyre që mund të jenë 

përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. 

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

7.3 Për qëllime verifikimi, “origjinë” do të thotë vendi ku mallrat janë nxjerrë, ose prodhuar.   

Mallrat janë prodhuar kur, nëpërmjet përpunimit, procesimit, ose mbledhjes së 

mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i 

ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij. 
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7.4 Origjina e mallrave ka dallim nga kombësia e Kontraktuesit ose nenkontraktuesit që 

siguron mallrat. 

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

8.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat në përputhje me cilësinë, sasinë dhe llojin e 

specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në 

kontratë.   

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

përdorimin e posaçëm të parashikuar në kontratë.   Kur nuk është e mundur të përcaktohet 

një gjë e tillë, thuhet se Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë të 

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

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

dorëzojë sendet që kanë të njëjtat cilësi si të modelit ose kampionit.   

Neni 9: Përputhshmëria e Mallrave me Standardet Teknike 

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

Teknike të parashikuara në specifikimet teknike. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka 

ndryshime në kodet përkatëse ose në Standardet Teknike, këto ndryshime do të zbatohen 

vetëm pas aprovimit nga Autoriteti Kontraktor. 

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

është përcaktuar asnjë Standard Teknik përkatës në specifikimet teknike, Mallrat duhet të 

jenë konform Standardeve Teknike ndërkombëtare. Nëse nuk ekzistojnë Standarde 

Teknike ndërkombëtare, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike përkatëse 

Shqiptare. 

9.3 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt 

tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti Kontraktor me përjashtim të rastit 

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

Autoritetin Kontraktor për të. 

9.4 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mban përgjegjësi për defekte të Mallrave për të cilat Autoriteti 

Kontraktor ishte në dijeni në momentin e lidhjes së kontratës ose nuk ishte në dijeni për faj 

të tij, me përjashtim të rastit kur defektet kanë të bëjnë me cilesinë e Mallrave të 

specifikuar sipas kontratës ose përfaqësimin e reklamës se shitesit (Kontraktuesit). 

Neni 10: Pjesët e Këmbimit 

10.1 Nëse është e parashikuar në kontratë, Kontraktuesi duhet të përfshijë me Mallrat e lëvruara 

një sasi pjesësh këmbimi, në përputhje me specifikimet teknike dhe çdo dispozitë përkatëse 

të kontratës. 

10.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, pjesët e këmbimit do të dorëzohen 

bashkë me Mallrat. 
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10.3 Kontraktuesi duhet të garantojë disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për një periudhë 

të specifikuar në ofertën e tij dhe të barabartë me jetëgjatësinë e përdorimit të Mallrave. 

10.4 Në rast të një vendimi të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi 

duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një kohe të arsyeshme/mjaftueshme për t’i 

lënë mundësi  atij që të prokurojë sasi të mjaftueshme për përdorim të mëvonshëm. 

10.5 Pas ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet t’i japë pa pagesë 

Autoritetit Kontraktor, nëse ai e kërkon, çdo prodhim, vegël, skicim të pjesëve të këmbimit 

të përdorura në prodhimin dhe mirëmbajtjen e Mallrave. 

Neni 11: Ambalazhimi  

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

përcaktuar në kontratë.    

11.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë nen tjetër i kontratës, mund të thuhet 

se Mallrat nuk janë vendosur dhe paketuar në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë 

vendosur dhe paketuar në të njëjtën mënyrë që bëhet zakonisht për gjërat e të njëjtit lloj 

ose, nëse mënyra e zakonshme nuk është e disponueshme, në një mënyrë që është e 

përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e Mallrave.    

Neni 12:  Testimet dhe Inspektimet 

12.1 Kontraktuesi duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e 

kontratës. Kosto e këtyre testimeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga 

Kontraktuesi brenda kushteve të çmimit të kontratës 

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

inspektimet. 

12.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t’i kërkojë Kontraktuesit të bëjë testime ose 

inspektime shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të 

verifikuar se Mallrat janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës.  Autoriteti 

kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testimeve. Më tej, nëse këto teste 

ndalojnë progresin e punës së Kontraktuesit, Autoriteti Kontraktor do të pranojë të 

ndryshojë grafikun e lëvrimit. 

12.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Mall që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin 

ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e 

kontratës. 

12.5 Ekzekutimi i testeve, apo inspektimi i Mallrave nuk e shkarkojnë Kontraktuesin nga 

garancitë apo detyrimet e tjera sipas kontratës. 

Neni 13: Kushtet e Dorëzimit 
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13.1 Kontraktuesi është i detyruar të kryejë të gjitha aktivitetet dhe veprimet e dorëzimit 

përveçse kur Kontraktuesi përjashtohet në mënyrë specifike nga një aktivitet ose veprim i 

tillë nga ndonjë dispozitë e kontratës. Nëse një Incoterm përdoret për të përshkruar 

detyrimet e palëve, termi do të ketë kuptimin që i ka dhënë botimi i fundit i Incotermave 

botuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë. 

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

13.3 Koha e dorëzimit të Mallrave dhe data e përfundimit të Shërbimeve të lidhura me to do të 

jetë sipas specifikimit në kontratë.    

13.4 Dorëzimi i Mallrave duhet të bëhet gjatë orarit të punës me përjashtim të rastit kur kjo 

kërkesë bie ndesh me ndonjë dispozitë të kontratës. 

13.5 Kontraktuesi është i detyruar të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një periudhe kohore 

të arsyeshme për dorëzimin e Mallrave përpara arritjes së tyre. 

Neni 14 Transportimi i Mallrave 

14.1 Kontraktuesi është i detyruar të sigurojë ngarkimin dhe transportimin e Mallrave siç 

kërkohet, me qëllim që të plotësojë afatet dhe kushtet e dorëzimit të specifikuara në 

kontratë. 

14.2 NëAurtoriteti Kontraktor është i detyruar të marrë Mallrat nga ndonjë mjet transporti apo 

agjenci transporti, Kontraktuesi duhet të japë lajmërim paraprak të arsyeshëm për 

transportin dhe t’i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha dokumentat e nevojshme për 

marrjen e Mallrave. 

14.3 Nëse shitësi, [Kontraktuesi] është i detyruar t’i dorëzojë mallrat në mjetin e transportit në 

një vend të specifikuar në kontratë, risku i humbjes kalon tek Autoriteti Kontraktor vetëm 

kur mallrat i dorëzohen mjetit të transportit në vendin e specifikuar.  Fakti se shitësi 

[Kontraktuesi] është i autorizuar të mbajë dokumentat përfaqësuese të mallrave nuk 

influencon në kalimin e rriskut.    

Neni 15: Siguracioni 

15.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi duhet të 

sigurojë qëe Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruara ndaj 

humbjes ose dëmtimit gjatë transportit, magazinimit ose dorëzimit të tyre. 

Neni 16: Verifikimi dhe Pranimi i Mallrave 

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

Mallrat. Këto veprime duhet të kryhen menjëherë pas dorëzimit të Mallrave. Kontraktuesi 

ka të drejtë të marrë pjesë në këtë proces dhe të shqyrtojë raportet përkatëse të prërgatitura 

nga Autoriteti Kontraktor ose agjentët e tij. 
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16.2 Autoriteti Kontraktor pranon ose refuzon Mallrat menjëherë pas dorëzimit duke njoftuar 

me shkrim Kontraktuesin në lidhje me vendimin e tij për të pranuar ose refuzuar Mallrat. 

Neni 17:  Garancitë 

17.1 Kontraktuesi garanton se Mallrat janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe 

se ato trupëzojnë përmirësimet e fundit në skicim dhe materiale, me përjashtim të rasteve 

kur parashikohet ndryshe në kontratë. 

17.2 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për çdo defekt ose mospërputhje që ekziston në 

momentin kur risku kalon tek Autoriteti Kontraktor, edhe kur defekti shfaqet pas këtij 

momenti.    

17.3 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për mospëputhjen që verifikohet pas momentit të 

treguar në paragrafin e mësipërm dhe që vjen nga mospërmbushja e ndonjë detyrimi, duke 

përfshirë garancinë që Mallrat duhet të jenë të përshtatshme për përdorimin e tyre të 

zakonshëm dhe specifik për një periudhë të caktuar kohe, ose se ato do të ruajnë cilësitë 

dhe karakteristikat e caktuara.    

17.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë ose në ligj, Autoriteti 

Kontraktor humbet të drejtën e tij për të kundërshtuar lidhur me të metat e sendit nëse ai 

nuk i denoncon ato të shitësi (Kontraktuesi), duke specifikuar natyrën e tyre, brenda dhjetë 

ditëve nga zbulimi i tyre. 

17.5 Autoriteti Kontraktor s i mundëson Kontraktuesit të gjitha mjetet e nevojshme për të 

inspektuar këto defekte. 

17.6 Pas marrjes së këtij njoftimi, Kontraktuesi duhet të riparojë menjëherë ose të zëvendësojë 

Mallrat defektoze ose pjesët e tyre pa pagesë shtesë për Autoritetin Kontraktor. 

17.7 Nëse pas marrjes së njoftimit, Kontraktuesi dështon në rregullimin e defektit brenda një 

periudhe të arsyeshme, Autoriteti Kontraktor mund të ndërmarrë veprime për rregullimin e 

nevojshëm, me shpenzimet e Kontraktuesit. 

17.8 Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën për të kundërshtuar për të metat e 

sendit nëse ai nuk e ushtron të drejtën e tij brenda dy vjetësh nga data kur sendet i janë 

dorëzuar atij, po qe se ky afat nuk bie në kundërshtim me kohëzgjatjen e garancisë 

kontraktore.    

17.9 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mund të shfrytëzojë rregullat e parashikuara ketu nëse defektet 

kanë të bëjnë me fakte të njohura prej tij ose që nuk mund të ishin të panjohura për të dhe 

që nuk i janë vënë në dukje Autoritetit Kontraktor.   

Neni 18: Çmimi i Kontratës 

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

Autoriteti Kontraktor. 
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18.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, çmimi i kontratës përfshin 

kostot dhe tarifat, duke përfshirë taksat dhe tarifat doganore të lidhura me dorëzimin e 

Mallrave, pagesa për transportin, sigurimin, instalimin, testimet, ngarkimin, shkarkimin, 

udhëzimet, manualet dhe dokumentat në gjuhën e specifikuar dhe të nevojshme për 

përdorim të rrëgullt, mirëmbajtje dhe riparime të Mallrave. Vlera e taksave dhe tarifave 

duhet të përcaktohet sipas legjislacionit përkatës, në fuqi 28 ditë para hapjes së ofertave. 

Neni 19: Afatet e Pagesës 

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

specifikohet në kontratë. 

19.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa duhet bërë në 

monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes 

së Shqiperise i fiksuar në ditën e dërgimit për botim të njoftimit të kontratës. 

19.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për 

pagesë duhet t’i bëhet Autoritetit Kontraktor me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi 

duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan 

Mallrat e dorëzuara dhe shërbimet e kryera. 

19.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa për Mallrat do të 

bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë pranuar Mallrat ose nga dita e marrjes 

së kërkesës për pagesë cilado të jetë më vonë. 

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

Neni 20: Vonesa në Bërjen e Pagesës 

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

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

kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në 

përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet 

kontraktore e tregtare”.  

Neni 21: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve 

21.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose 

procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon 

dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose 

çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Kontraktuesi është ndikuar në 

përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës. 

Neni 22: Forca Madhore 

22.1 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të 

likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim 
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ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i 

verifikimit te rasteve të Forcës Madhore. 

22.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të 

Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin dhe e paparashikueshme nga ana e tij. Ngjarje të 

tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor 

qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, 

tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti. 

22.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë 

Autoritetin Kontraktor. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep direktiva të ndryshme, 

Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën 

praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që 

nuk pengohet nga Forca Madhore. 

Neni 23: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit 

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

kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj. 

23.2 Me përjashtim të rasteve kur Autoriteti Kontraktor është dakord për zgjatje të afatit të 

kontratës, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse 

Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së zbatimit të specifikuar 

në kontratë. 

23.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga 

shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë 

Kontraktuesinme shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes. 

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

23.5 Autoriteti Kontraktor mund pranojë zgjatjen e afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në 

interesin publik për ta bërë këtë. Ne rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë 

zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë me përpikmëri Autoritetin Kontraktor me 

shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. 

Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort 

me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të 

nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi. 

Neni 24: Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar 

24.1 Dëmet e likuiduara për dorëzimin e vonuar do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:: 

a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 

4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës 

por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates. 

b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 

2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës 

por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates. 
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c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 

1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës 

por kjo vlerë do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates. 

Neni 25: Negociatat dhe Amendamentet 

25.1 Palët nuk mund të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës 

që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet bazë për përzgjedhjen e Kontraktuesit. 

25.2 Asnjë amendament ose ndryshim tjetër i kontratës nuk është i vlefshëm nëse ai nuk bëhet 

me shkrim apo nuk ka një datë të përcaktuar, si edhe nëse ai nuk i referohet shprehimisht 

kontratës apo nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe 

Autoriteti Kontraktor.   

25.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas 

kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i 

autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të 

cilën ajo lëshohet. 

Neni 26: Ndryshimi i Porosisë 

26.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Mallra ose Shërbime shtesë deri në një 

masë që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në 

mënyrë konsistente më rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin 

Publik. 

Neni 27: Ndërprerja për Mosplotësim 

27.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse: 

a) Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së specifikuar në 

kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose, 

b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës. 

27.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me  shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen për 

mosplotësim dhe t’i japë Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur 

ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja 

do të jetë e menjëhershme. 

Neni 28: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit 

28.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi 

falimenton ose bëhet i paaftë të paguajë. 

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

Neni 29: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik 
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29.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim 

duhet ndërmarrë për t’i shërbyer sa më mirë interesit publik. 

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

29.3 Autoriteti kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Mallrat e pranuara dhe 

Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t’i paguajë Kontraktuesit 

dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. 

Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesit do t’i kërkohet të ndërmarrë të gjitha 

veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet. 

Neni 30: Nënkontraktimi 

30.1.Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të 

shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës 

së tij një pale të tretë. 

30.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontraktojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit 

Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës.  Kontraktori duhet të njoftojë 

Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin 

që provon aftësinë e nën kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin 

për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e 

aprovon apo jo atë. 

30.3  Çdo nënkontraktor ka të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi 

Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për 

mallrat që do të furnizojë. 

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

nënkontraktorit. 

Neni 31: Transferimi i të Drejtave 

31.1 Kontraktuesi nuk mund të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas 

kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor. 

Neni 32: Sigurimi i Kontratës 

32.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t’i dorëzojë Autoritetit Kontraktor 

sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar. 

32.2 Shuma e sigurimit të kontratës duhet t’i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për 

çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas 

kontratës. 

32.3 Garancia e sigurimit të kontratës do t’i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas 

datës së pranimit të Mallrave.  Megjithatë, pesë (5) përqind e depozitës do të mbahet deri 

në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të kontratës. 
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Neni 33: Baza Ligjore 

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

Neni 34: Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve 

34.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin 

mosmarërveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje 

me negociata direkte. 

34.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, problemet do të 

konsiderohen me anë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve sipas kontratës dhe procedurave 

juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë. 

Neni 35: Përfaqësimi i Palëve 

35.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë 

përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në 

çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës. 

35.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e 

përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo 

humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm. 

35.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në 

veprime ose veprimtari të veçanta, rast në të cilin njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe 

duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit. 

Neni 36: Lajmërimet 

36.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në 

adresën e specifikuar në kontratë. 

36.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet. 

Neni 37: Llogaritja e Afateve 

 

37.1  Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike.
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Shtojca 17 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

 

KUSHTET E VEÇANTA 

Mallrat – Procedurë e Hapur 

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. 

Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojne Kushtet e veçanta të 

kontratës.  

Neni 1: Përkufizime 

1.1 Autoriteti Kontraktor është  ___________________________________________________ 

1.2 Kontraktuesi është  _________________________________________________________ 

Neni 2: Sigurimi i Kontrates 

2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës)  duhet të ofrohet nga 

Kontraktuesi për të siguruar egzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës. 

2.2 Sigurimi i Kontratës do t’i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit 

sipas formularit të mëposhtëm: ________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

Neni 3: Fillimi i Zbatimit 

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojëe më __________. Nëse data nuk është e 

përcaktuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e 

kontratës. 

Neni 4: Inspektimet dhe Testimet 

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

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

Neni 5: Kushtet e Dorëzimit 

5.1 Data (t) dhe vendi (et) i dorëzimit të Mallrave do të bëhet sipas Grafikut të Lëvrimit 

të parashikuar në këtë kontratë. 

5.2 Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor______ ditë para çdo dorëzimi 

të Mallrave. 
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5.3 Lajmërimi i dorëzimit duhet të bëhet me shkrim, faks, postë, e-mail etj, tek: ____________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

5.4 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, lajmërimi i dorëzimit 

duhet të përfshijë listën e dokumentave të nevojshme për marrjen e Mallrave dhe të 

tregojë se ku dhe kur do t’i jepen dokumentat Autoriteti Kontraktor. 

5.5 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, Kontraktuesi duhet të 

dorëzojë të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave tek: ________________ 

  _________________________________________________________________________ 

Neni 6: Kushtet e Pagesës 

6.1 Pagesa e Mallrave duhet bërë brenda _________ ditëve nga data e pranimit të 

Mallrave ose nga data e marrjes se kerkeses me shkrim te pagesës, sado vone qe te 

vije. Nëse nuk është specifikuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë. 

6.2 Monedha e pagesës do të jetë ______. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do 

bëhet me monedhën Shqiptare. 

Neni 7. Pagesa Paraprake 

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

Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake. 

7.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda ______ 

ditëve nga marrja e sigurimit te kontrates. 

7.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t’i jepet 

Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: _____________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

Neni 8. Shërbimet në Lidhje me to 

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

shërbimeve të lidhura  

  _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

   

Neni 9.   Zbritja e garancisë së kontratës 

 

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

 ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.  
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Shtojca 18 

 

[ Shtojcë për t’u 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 në Internet ___________________________________________ 

 

I.2 Lloji i autoritetit kontraktor: 

Institucion Qëndror Institucion i Pavarur 

 

Njesi e Qeverisjes Vendore Tjetër 

 

 

Seksioni 2.     Objekti i Kontratës 

 

 2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit__________ 

 

 2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”  

Blerje Qira Leasing Blerje me këste Një kombinim i tyre 

    

 

2.3 Kontratë në bazë të  Marrëveshjes Kuadër 

 

Po  Jo  

Nëse Po, lloji i Marreveshjes Kuadër 

 

 

 

Me disa operatorë ekonomikë                
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Të gjitha kushtet janë të përcaktuara      

 

 

  

2.4  Përshkrim i shkurtër i kontratës  

1   Fondi limit  _____________________________________________ 

2.  Burimi i Financimit ______________________________________ 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër_______________________  

 

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

Kohëzgjatja në muaj  ose ditë  

ose  

duke filluar nga  / /   me përfundim në  / /  

 

2.6 Ndarja në LOTE:   

 

Po  Jo  

Nëse Po, numri i LOTEVE:  

 

2.7 Opsionet:   

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):  

ose: nga në    

 

2.8  Kontrate me nenkontraktim:   

Po  Jo  

 

  

Seksioni 3.      Procedura 

 

3.1 Lloji i procedurës: E Hapur 

 

 

  

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

ose 

B) oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

lidhur me rëndësinë:  Çmimi ë      

                                      etj.   ë  

  

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:    

         Numri i ofertave të rregullta:  

 

3.4.  Gjatë  procesit të prokurimit në fushen e Teknologjisë të Informacionit dhe 

Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia 

Kombetare e Shoqërise së Informacionit: 

 

Po  Jo  

 

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe 

Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë 

miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit 

 

Po  Jo  

 

Seksioni 4    Informacion mbi kontratën 

 

4.1 Numri i Kontratës: _______________Data e Kontratës   

 

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit  

Emri    ___________________________________________ 

Adresa   ___________________________________________ 

Tel/Fax  ___________________________________________ 

E-mail   ___________________________________________ 

Faqja e Internetit ___________________________________________ 

 

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve 

 

Emri    ___________________________________________ 
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Adresa   ___________________________________________ 

Tel/Fax  ___________________________________________ 

E-mail   ___________________________________________ 

Faqja e Internetit ___________________________________________ 

 

 

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

nenkontraktimin): 

Vlera _______________   (pa TVSH) Monedha __________ 

Vlera _______________   (me TVSH) Monedha __________ 

    

 

4.3.1  Vlera totale e nenkontraktimit : ____ 

 

Vlera _______________   (pa TVSH) Monedha __________ 

Vlera _______________   (me TVSH) Monedha __________ 

 

4.4 Informacione shtesë 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi  
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Shtojca 18/1 

 

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

Njoftimeve Publike] 

 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    ___________________________________________ 

Adresa   ___________________________________________ 

Tel/Fax  ___________________________________________ 

E-mail   ___________________________________________ 

Faqja në Internet ___________________________________________ 

 

2.  Lloji i procedurës:  ___________________________________________ 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër_______________________  

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit____________________________ 

 

5. Fondi limit  _____________________________________________ 

 

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

nenkontraktimin): 

    

Vlera _______________   (me TVSH) Monedha __________ 

    

        Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________ 

 

7. Data e lidhjes së kontratës ____________ 

 

7.  Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 

Emri    ___________________________________________ 

Adresa   ___________________________________________ 

Nr. NIPT                     ___________________________________________ 
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Shtojca 19 

 

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve] 

 

[ Shtojcë për t’u  paraqitur nga Operatori Ekonomik] 

 

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS 

 

[Data] 

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] 

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

 

* * * 

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës ] 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti] 

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

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të 

përcaktuar fitues] t’i jetë akorduar kontrata,  

 

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë 

[emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe 

vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që 

do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor] 

 

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e 

siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me 

shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e 

kushteve të kontratës. 

 

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

 

 

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve] 
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Shtojca 20 

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Ankesë drejtuar:  Autoriteti Kontraktor     

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit 

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në 

partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqërish).   

      

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni) 

      

Adresa 

 

      

Qyteti 

 
 

Shteti  

 
      

Kodi Postar/Kodi 

Zip  

      

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe 

prefiksin e zonës) 

 
      

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin 

e zonës) 

      

E-mail 

      

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

 

Firma e zyrtarit të autorizuar 

 
      

Data (viti/muaji/dita) 

      

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e 

zonës) 

 
      

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e 

zonës) 
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Seksioni II. Informacion për Procedurën  

1. Numër Identifikimi 

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e 

tenderit, duke përfshirë llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë 

(psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e 

Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulence (SHK), 

Konkurs Projektimi (KP). 

      

 
2. Autoriteti Kontraktor 

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit. 

      

 
3. Vlera e Përllogaritur e Prokurimit 

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë) 

      

 

 

 

4. Objekti i Kontratës 

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.  

      

 
5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës  

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave. 

      

Data (viti/muaji/dita) 
6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese 

      

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet  

 

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës  

 

1. Baza Ligjore e Ankesës  

 (shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj) 
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2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve 

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin 

ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në 

dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet 

perkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse 

është e nevojshme. 

3. Lista e Shtojcave 

Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një 

kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një 

listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht çdo 

njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe 

shtojcat, propozimin tuaj . Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, 

nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version 

të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të 

përmbajtjes.    

      

 

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e 

nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë autoritetit kontraktor 

 

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari 

të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion. 

 

Nr. Faks: 

E-mail:  
 

Nënshkrimi dhe Vula e ankuesit  
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Shtojca 21 

 
DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR 

( KU TË GJITHA  KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) 

PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME 
 

[Përdorimi i ketij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet 

Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër) 

 

Nr __ 

 

DATA:                  

 

Kjo  kontratë lidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e 

tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të 

përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”. 

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu 

siç janë të specifikuara në kushtet e përcaktuara në: 

 

 Këtë  kontrate 

 Formularin e Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi 

 Specifikimet Teknike 

 Formularin e çmimit të ofertës 

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.  

 
 

Neni 1     Objekti 

 

1.1  Objekti i marreveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet per 

njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/sherbimeve/puneve në vijim. 

 [përshkrimi i përgjithshëm] 

1.2  Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët 

ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i 

përfshirë në këtë marreveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet 

që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me 

artikuj për furnizim me sasitë e tyre përkatëse.   

1.3  Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë 

Autoritetin Kontraktor për t’i blerë ato.  Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë 

më pak apo më shumë sasi se sa ato te parashikuara. 
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1.4  Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t’i lejohet të bëjë 

ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor 

vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në 

rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa 

artikuj.   

1.5  Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër: 

______________________ 

 

Neni 2 Çmimi  
 

2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të 

Ofertës. 

2.2 Çmimet e njësive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t’i nënshtrohen ndryshimeve 

për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.   

 

 

Nënshkrimet dhe Datat 

Për Kontraktuesin Për Autoritetin Kontraktues 

Emri:  Emri:  

Pozita:  Pozita:  

Nënshkrimi:  Nënshkrimi:  

Data:  Data:  

Vula:  Vula:  
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Shtojca 22 

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR 

( KU JO TË GJITHA  KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) 

PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME 

 

Emri i Autoritetit Kontraktues,  

Dhe 

 

Emri i Kontraktuesit  
 

Bien dakord si vijon: 

 

Të nënshkruajnë këtë Marrëveshje kuadër për objektin : < vendosni titullin > me 

numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit> 

 

Neni 1 Objekti 

 

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të 

cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve 

ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.   

 

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete, por përcakton kushtet për 

kontratat që do të lidhen në bazë të saj. 

   

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër. 

  

Neni 2 Detyrimet e Palëve 

 

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t’i dërgojë kontraktuesit 

“Ftesën për Oferte” kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.  

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti 

Kontraktor. 

 

Neni 3  Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër 

3.1 Kontratat do të nenshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.  

 

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës  

4.1       Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithe operatoret ekonomike, palë në 

marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për 

Autoritetet Kontraktore.  
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4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të 

kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e 

tenderit.  

 

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet 

të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t’ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në 

marrëveshjen kuadër. Vlerësimi  i ofertave do të bëhet sipas kritereve të përcaktuara në 

Ftesën për Ofertë.  

 

 

Neni 5  Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër 

 

__________________________________ 

 

Nënshkrimet dhe datat  

PërKontraktuesin  Për Autoritetin Kontraktues  

Emri :  Emri:   

Pozita:  Pozita:  

Nënshkrimi:  Nënshkrimi:  

Data:  Data:  

Vula:  Vula:  
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Shtojca 23 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga  Autoriteti  Kontraktor]  

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  ANULIMIT 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri                            ___________________________________________ 

Adresa                         ___________________________________________ 

Tel/Fax                        ___________________________________________ 

E-mail                          ___________________________________________ 

Faqja në Internet         ___________________________________________ 

1.     Lloji i procedurës:  ________________________________________ 

 

2.      Numri i Referencës: ___________________________ 

3.      Objekti  i kontratës _______________________   

4.       Fondi limit  ____________________________________________ 

5.      Arsyet e Anulimit: 

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

neni 24, pika 1:   

       a)   ;  

              b)   ; 

              c)    ; 

              ç)   ; 

              d)   ; 

             dh)  ; 

 Etj. ______________________________________ 

6.  Informacione shtesë 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi. 
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