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DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR 

PROCEDURËN E HAPUR 

SHËRBIME1 

“Shpenzime mirëmbajtje dhe blerje pjesë ndërrimi e sistemeve të instaluara në 

ACC/APP/TWR/Administratë” 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti /enti kontraktor do ti referohet 

parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi. 
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NJOFTIME 

NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK I INFORMACIONIT 

(Për t’u Plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor nëse aplikohet) 

 

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor; 

 

Emri  ___________________________________________ 

Adresa ___________________________________________ 

 

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor: 

Institucion qendror Institucioni i pavarur 

  

Njësi e autoriteteve vendore  Të tjera 

  

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor: 

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të 

veta 

Organ Qendror blerës 

  

I deleguar  Të tjera 

  

1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit: 

 

Personi (at)  përgjegjës për prokurimin:  ___________________________________________ 

Tel/faks  ________________________________________________________ 

E-mail    _______________________________________________________ 

 

1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit 

(FPP):  

____________________________________ 

 

1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: ___________________________ 

1.7 Tipi i kontratës:___________________________________________ 

1.8 Fondi limit i përllogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përllogaritur për 

këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit/Entit Kontraktor  

(në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjecare) : 

____________________________________________________________________ 

 

1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër :_________________________________  

 

1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren: 

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti: 

______________________________________________________________________ 

 

1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit: 

_________________________________________________________________ 

 

1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti/enti  

kontraktor:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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NJOFTIMI I KONTRATËS 

(Për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor ) 

 

Seksioni 1:  Autoriteti/Enti Kontraktor  

 

1.1  Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor  

Emri: ALBCONTROL SHA 

Adresa: Aeroporti “NENE TEREZA”, Rinas. 

Tel/Faks: Tel. 00355 4 4522122    Fax. 003554 4522122 

E-mail: spiciri@albcontrol.al 

Adresa e ueb-faqes: www.albcontrol.al 

Personi/at përgjegjës për 

prokurimin: (emri, e-mail)  
Silvana Piciri 

                                                                                                                                                       

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor: 

 

Institucion qendror 

 

Institucioni i pavarur 

  

Njësi e autoriteteve vendore  Të tjera 

  

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor: 

 

Autoritet/Ent kontraktor që prokuron për nevoja të 

veta 

 

Organ Qendror blerës 

  

I deleguar  Të tjera 

  

 

1.4. Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër: 

                                    Po                                    Jo  

1.5 Kontratë që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar 

ndërkombëtar:  

                                Po                                     Jo  

1.6 Kontratë e rezervuar : 

 

                             Po 
                                 Jo  

Seksioni 2:  Objekti i Kontratës: “Shpenzime mirëmbajtje dhe blerje pjesë ndërrimi e sistemeve 

të instaluara në ACC/APP/TWR/Administratë” 

 

2.1  Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve): REF-14005-12-03-2021 

 

2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP) 98341110-9 Shërbime mirëmbajtje 

 

2.3 Lloji i Kontratës: “Kontratë Publike për Shërbime” 

     

2.4    Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër: 

Po  Jo  
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2. 5   Lloji i Marrëveshjes Kuadër: 

 

Me një Operator Ekonomik                        

Me disa Operatorë Ekonomikë                   

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara                                 Po   Jo     

  

2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik: 

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më 

poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes  

 

 

 

2.7 Marrëveshje Kudër me disa operatorë ekonomikë: 

 

Numri i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër: ___ (Këtu, duhet të 

përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër) 

 

2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit: 

   

 

2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore që do të jenë palë  në 

Marrëveshjen Kuadër: (këtu duhet të listohen të gjitha autoritetet/entet kontraktore që do të jenë palë 

përfituese nga marrëveshja kuadër) 

 __________________________________________________ 

2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër  

1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: 20,500,000 (njëzetë milion e pesëqind mijë) 

lekë pa tvsh. 

2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, shumatorja e çmimeve për 

njësi është _________ 

3. Burimi i financimit: nga të ardhurat e shoqërisë 

2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:    Kohëzgjatja në muaj 12   

Ose 

Fillon më □□/□□/□□□□ mbaron më  □□/□□/□□□□ 

2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: 

Kohëzgjatja në muaj:  ____ ose  ditë:_____(nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër)  

Ose   fillon më               ____/____/________ (d/m/v)   

mbaron më          ____/____/________ (d/m/v) 

 

2.12 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës: Albcontrol sha 

 

2.13 Ndarja në Lote: 

Po   Jo  

Nëse po,   

 

2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve:  
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(objekti dhe fondi limit për secilin Lot) 

1.___________________________ 

2.___________________________ 

2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për: 

□ një Lot,  

□  disa Lote,  

□ të gjitha Lotet. 

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë. 

2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues: 

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t’i jepen një ofertuesi __________ 

2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t’i jepen ofertuesit: 

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve 

sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________ 

2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t’i 

jepet më shumë se një Lot): 

Po   Jo  

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________ 

2.15 Pranohen variantet:   

Po  Jo  

 

2.15.1              Pranohet nënkontraktimi: 

Po  Jo  

 

Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:  

Nënkontraktimi nuk duhet të tejkalojë 40% të vlerës së kontratës 

 

2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori: 

Po  Jo  

 

Shënime të tjera (nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti/enti kontraktor) 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2.16.  Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera: 

    

Specifikoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të 

përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve 

ekonomikë,për të cilin ofertuesi nuk lejohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera. 

Po  Jo  

 

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspektet kritike, që nuk lejohet mbështetja: 

_______________________________________________________________________ 
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2.17 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) 

përdoren standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:                                                        

 

Po  Jo  

2.18. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), 

në rast se standardet nuk janë të zbatueshme, merret një miratim paraprak nga Agjencia 

Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:                                                                      

Po  Jo  

 

Seksioni  3:   Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike                                                                  

3.1 Sigurimi i ofertës:  (e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë 

se sa prokurimi me vlerë të vogël).  

Në rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor, në bazë të diskrecionit të tij, mund të kërkojë sigurimin e 

ofertës edhe për procedurat nën kufirin e lartë monetar. 

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 3.  

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është: 410,000 (katërqind e dhjetëmijë ) lekë. 

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si 

më poshtë:                                                                   

Loti 1 ____________________  (shuma,monedha) 

Loti 2 ____________________   (shuma monedha) 

 

3.1.2 Autoriteti/ enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë 

monetare në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor  

Nr. Banka Nr. Llogarisë 

1. Intesa Sanpaolo AL10208110080000021082835301 

 

3.1.3 Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në 

formën: 

i.  garancisë bankare   

ose   

ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente  

 

3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës:  150 ditë 

 

Seksioni 4: Procedura 

 

4.1 Lloji i procedurës: Procedure e hapur, ndërmjet kufirit të ulët dhe të lartë monetar 

 

4.2. Është përdorur njoftimi paraprak / periodik i informacionit: 

Po  Jo  

Nëse Po, numri i referencës është _____________________ 

4.2.1.Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave (e aplikueshme për procedurat e prokurimit 

mbi kufirin e lartë monetar). 

Po   

 

4.3 Procedurë e rishpallur: 

Po  Jo  

 



   7 

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar: 

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

_____________________________________________________________________________ 

b)  Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit ___________________________ 

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____________________________(shuma , monedha)  

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: 

 

A)  Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto   

Sipas rëndësisë:   

çmimi      pikët  

_______     pikët  

_______    pikët  

_______    pikët  

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit. 

OSE 

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim  

 

Në rastin e marrëveshjes kuadër, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për 

qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve 

për njësi (Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasitë janë të 

llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për 

prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me 

vlerën totale më të ulët të ofruar). 

 

4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:  Data:  21.12.2021  ora 11 00 

Vendi: www.app.gov.al. 

 

Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë 

elektronike në faqen zyrtare të APP, www.app.gov.al. 

 

Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre 

Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre. 

4.6 Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave, sipas parashikimeve në nenin 42 pika 6 të 

LPP (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar). 

Po   

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimit të këtij afati: 

 

 

4.7 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat: 

Shqip  Anglisht  

 _______________ 

Seksioni  5:   Informacione shtesë: 

 

5.1 Dokumente me pagesë (zbatohet 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 Dokumenteve të Tenderit (DT) tek 

Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara 

blerjes së tyre.   

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


   8 

5.2   Informacione shtesë Autoriteti Kontraktor në përputhje me LPP, Neni 98, mund të anullojë 

proçeduren e prokurimit nese gjendet ne nje nga rastet që parashikon kjo dispozite ligjore. 

 

Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë: 

 

 Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën 

Qendrore të Faturave. 

 Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të  kontratës së lidhur me 

Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura 

përmes zgjidhjes softëerike. 

 

Data e dorëzimit të këtij njoftimi      06/12/2021    
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[Për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-

konkurrimit] 

 

FTESË PËR OFERTË 

 

(shënoni emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për kryerjen e 

shërbimeve në vijim:   

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

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

………………………………………………………………………………… 

(jepni një përshkrim të saktë të shërbimeve të kërkuara:  

 

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

Kohëzgjatja e shërbimit:____________ 

 

Ofertat duhet të paraqiten në:   

……………………………………………………………………………………[jepni adresën e saktë] 

Afati i fundit për pranimin e ofertave: 

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

[Përcaktoni datën dhe orën] 

Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese ________________________________________ 

 

Forma e komunikimit: 

 

Forma shkresore □                                                         Forma elektronike (e-mail,  faks,  etj.)  □ 
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Njoftimi i shkurtuar i Kontratës 

(Për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, për publikim në  

Buletinin e Njoftimeve Publike)  

 

1.  Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:  

Emri:  Albcontrol sha   

Adresa: Aeroporti “Nënë Tereza”, Rinas. 

Tel/Faks:         +355 4 4522122    Fax. 003554 4522122   

E-mail: spiciri@albcontrol.al  

Web-faqe: www.albcontrol.al 

2.  Lloji i procedurës së prokurimit: Procedure e hapur, ndërmjet kufirit të ulët dhe të lartë 

monetar 

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit:     REF-14005-12-03-2021   

 

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Shpenzime mirëmbajtje dhe blerje pjesë 

ndërrimi e sistemeve të instaluara në ACC/APP/TWR/Administratë”,  

Kodi përkatës në fjalorin e përbashkët të prokurimit (cpv): 98341110-9 Shërbime mirëmbajtje 

 

5. Fondi limit: 20,500,000 (njëzetë milion e pesëqind mijë) lekë pa tvsh. 

6.  Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 12 muaj 

 

7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:  21.12.2021 Ora: 11 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albcontrol.al/
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 [Për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër] 

PLANIFIKIMI I  

KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR 

         Shërbime:                                                                                                                             

        Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t’u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër    

      

 

Numri i 

kontratës 

Titulli i kontratës Përshkrimi i shkurtër i kontratës 

01                            

02                            

03                            

…                            

 

Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti/enti kontraktor dhe 

orientues për palët në proces.
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(Për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor ) 

NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT 

 

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor  

 

Emri   ___________________________________________ 

Adresa   ___________________________________________ 

Tel/Faks  ___________________________________________ 

E-mail   ___________________________________________ 

Ueb-faqe  ___________________________________________ 

 

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin: 

Emri                 _____________________________________________ 

E-mail            ____________________________________________ 

 

3. Lloji i procedurës së prokurimit:  ______________________________ 

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër: _____________________________ 

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin:_________________________ 

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _______________________  

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):_______________ 

8. Fondi limit :_____________________________________________ 

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumenteve 

të tenderit:   

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i 

përcaktuar:___________ 

 

 

 

Shënim: 

Këtij njoftimi duhet t’i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentet e tenderit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor) 
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NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË 

ZBATIMIT 

 

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:  

Emri   ___________________________________________ 

Adresa   ___________________________________________ 

Tel/Faks  ___________________________________________ 

E-mail   ___________________________________________ 

Ueb-faqe  ___________________________________________ 

 

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin: 
Emri                 _____________________________________________ 

E-mail            ____________________________________________ 

 

3. Lloji i procedurës së prokurimit:  ______________________________ 

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuadër:_____________________________ 

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin:_________________________ 

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër :_______________________  

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):_______________ 

8. Fondi limit: _____________________________________________ 

 

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:   

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________ 

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose 

vlerën e shërbimeve: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

11.Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: _______________________________ 

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti):______________________________________ 

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: ________________________ 

Dhe afati i ri (nëse është rasti): ____________________________    

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomikë: 

Emri____________________________ 

NIPT: _______________________ 

Adresa __________________________ 

Kontaktet _________________________ 

15. Data e nënshkrimit të modifikimit :______________________ 

16. Burimi i financimit: _______________________________ 

17. Informacion tjetër  që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti 

kontraktor____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 DOKUMENTET E TENDERIT  

 

Përmbajtja: 

 

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime) 

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti/Enti kontraktor ose 

operatorët ekonomikë, përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit te Kontratës.  

 

Seksioni II: Shtojcat   

Seksioni II përfshin Shtojcat, të cilët duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të 

paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe Shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti 

kontraktor si, specifikimet teknike, termat  e references, kriteret e përzgjedhjes së 

ofertuesve, shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit. 

  

Seksioni III. Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK) 

Seksioni III përmban Kushtet e Përgjithshme dhe të Vecanta që do të zbatohen për të gjitha 

Kontratat, Formularin e sigurimit të kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen 

nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre. 

 

Seksioni IV:      Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit  

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në 

procesin e ankimit pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si 

dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor në përfundim të procesit 

të prokurimit. 

  

Seksioni  I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë 

A. TË PËRGJITHSHME 

 

1. Objekti i 

prokurimit  

1. Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe 

objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës. 

 2. Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe 

interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve 

të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të 

Kontratës (KPP). 

2. Operatorët 

Ekonomikë të 

përshtatshëm  

a) Operator Ekonomik është çdo person fizik ose juridik ose ent publik apo 

grup personash/entesh, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e 

më tej referuar si "Udhëzimet").  

 

Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE): 
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1.1. të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të 

përbashkët dhe solidare; 

  

1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku 

caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë 

autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në 

rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të 

Kontratës. 

 

  

b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, 

formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia 

nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të 

kërkuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të 

cojë në refuzimin e Ofertës. 

 

3. Sqarimi  i 

Dokumenteve të 

Tenderit  

 

 

Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit 

nga autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese për 

sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me 

kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit 

përfundimtar të dorëzimit të ofertave. 

 

Autoriteti/Enti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga 

depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës 

në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, 

duhet t’ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, 

që kanë tërhequr dokumentet e tenderit. 

 

4. Ndryshimi i 

Dokumenteve të 

Tenderit  

1. Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti/Enti 

Kontraktor mund t’i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një 

shtojcë, me këto ndryshime. 

2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të 

publikohet në të njëjtën mënyrë sic është bërë publikimi i Dokumentave të 

Tenderit.  

3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të 

afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti kontraktor mund të 

zgjasin afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit 

ndryshohen në gjysmën e dytë të afatit për paraqitjen e ofertave, 

autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me 

të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të 

paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar. 

 

B. PËRGATITJA E OFERTAVE 

1. Shpenzimet e 

ofertimit   

Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen 

dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka detyrime 

apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i 

procedurës. 

2. Gjuha e Ofertës  Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me 

procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në 

njoftimin e kontratës. Dokumentet mbështetëse dhe literatura e printuar që 

janë pjesë e Ofertës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të 
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shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse në gjuhën e 

specifikuar në njoftim.  

3. Dokumentet 

përbërëse të 

Ofertës  

 

Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga 

Autoriteti/Enti kontraktor. 

4. Formularët e 

tenderit dhe 

Listat e 

Çmimeve  

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës në përputhje me formularin 

e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqërues duhet të 

plotësohen pa ndonjë ndryshim, nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të 

gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar. 

Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i 

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

e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e 

ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen 

me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim 

në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personat e Autorizuar. 

5.  Ofertat 

Alternative  

Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e 

tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do 

të merren parasysh.  

6. Çmimet  1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik  në Formularin e Ofertës 

do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuara në njoftimin e 

kontratës dhe dokumentat e tenderit. 

2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës 

bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar shërbimet që do të kryhen 

dhe çmimin e tyre. 

3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të 

Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa 

përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç 

përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të 

konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të  këmbimit të 

caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për 

publikim të Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri 

në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës. 

4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të 

Ofertës për të gjitha Shërbimet pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur 

aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të 

Ofertës. 

Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, 

çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato 

janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimi midis Operatorëve 

Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.  

7. Monedhat  Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet 

në njoftimin e kontratës. 
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8. Provueshmëria e 

Kualifikimeve të 

Operatorit 

Ekonomik  

 

Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori 

Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat. 

9. Periudha e 

vlefshmërisë së 

Ofertës  

1. Ofertat  do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e 

Kontratës pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga 

Autoriteti/Enti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk 

është e vlefshme  dhe do të refuzohet.  

2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërën nga format e mëposhtme: 

a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit/entit 

kontraktor  

b) Garanci bankare 

c)  Garanci sigurimi  

Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës 

së vlefshmërisë së Ofertës.  

 

 3. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së 

ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të 

vlefshmërisë së ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t’i kërkojë 

Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë 

të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur 

të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. 

Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës 

njofton Autoritetin/Entin 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/Enti Kontraktor në lidhje 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/Enti Kontraktor e refuzon Ofertën. 

Nëse autoriteti/enti kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim 

operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, 

sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë operatori 

ekonomik nuk mund të penalizohet për këtë, pra  sigurimi i ofertës së tij 

nuk konfiskohet. 

 

10. Formati dhe 

Nënshkrimi i 

Ofertave 

Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, çdo Operator Ekonomik paraqet 

ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga 

personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.  

  

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE 
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11. Paraqitja e  

Ofertave  

11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, 

operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e 

prokurimit elektronik, sipas përcaktimeve në manualet përkatëse. 

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, 

Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur 

në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e 

Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për kryerjen e Shërbimeve; Njoftimi Nr. __. 

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

PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO 

PËRPARA -------------- d/m/v, në orën------------” .  

12. Afati i fundit për 

paraqitjen e 

Ofertave  

Oferta duhet të paraqitet brenda afati të përcaktuar nga autoriteti/enti 

kontraktor. Nëse autoriteti/enti zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, 

operatorët ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatur. 

Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së 

ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e 

paparashikuar nga autoriteti/enti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, 

është e pamundur të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti ose 

enti kontraktor, arsyeja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re 

për hapjen e ofertave. 

Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, 

ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. 

Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave. 

 

13. Ofertat me 

vonesë 

Autoriteti/Enti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit 

të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës. 

Sistemi i prokurimit elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në 

tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre. 

 

14. Tërheqja, 

Zëvendësimi dhe 

Modifikimet  

1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e 

tij, në cdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimit të ofertave. 

2. Në procedurat e prokurimit të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit 

mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose 

tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. 

Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit/Entit 

Kontraktor me shkrim, para datës së afatit të fundit për paraqitjen e ofertave. 

Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM 

OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE". 

 3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit 

të fundit për paraqitjen e ofertave.   

 

15. Hapja e 

Ofertave  

Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e 

ofertave në dokumentat e tenderit. 

 

E. SHQYRTIMI I OFERTAVE 
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16. Konfidencialiteti 

 

Autoriteti/enti kontraktor duhet të ruaj konfidencialitetin sipas përcaktimeve të 

nenit 16 të LPP-së. 

17. Sqarimi i 

ofertave 

 

 

 

 

1. Autoriteti/Enti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të 

ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo 

sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkese nga 

Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të 

kërkohet, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e 

ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korrigjimit të gabimeve aritmetike të 

konstatuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave. 

18. Përgjegjshmëria 

e ofertave  

1. Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e 

Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç 

përcaktohet më poshtë:  

 (a) "Devijim" është shmangia nga kërkesat e specifikuara në 

Dokumentet e Tenderit;  

 (b) “Rezervim” është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi 

i plotë i kërkesave të specifikuara në Dokumentet e Tenderit; dhe  

 (c) “Mospranim” është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë 

informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e 

Tenderit. 

 

 2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo 

refuzohet. 

F. VLERËSIMI I OFERTAVE  

 

19. Kualifikimi i 

Operatorit 

Ekonomik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Për një pjesë të kritereve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, 

Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të 

Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklarate, ku shprehet 

se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e 

përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit. 

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetёdeklarimit, i cili gjendet në një 

bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund tё aksesojё direkt këtë 

informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse 

për këtë bazë të dhënash. 

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të 

gjitha kriteret për të cilat nuk lejohet vetdeklarim. 

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e 

paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së 

dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre 

nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori Ekonomik është në kushtet e 

parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligji për Prokurimin Publik 

(LPP). 
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20. Konvertimi në 

valutë të vetme  

 

21. Kriteret e 

përcaktimit të 

ofertës fituese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të 

konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e 

kontratës. 

 

 

1.  Autoriteti/Enti Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të 

favorshme në bazë të kritereve të përcaktimit të ofertës fituese që janë 

përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më 

poshtë. 

Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto: 

Lidhur me kriteret e vlerësimit, duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit 

kriter, përkatësisht numri i pikëve për secilin kriter dhe mënyra se si do të 

llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm. 

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave janë objektive dhe 

shprehen në shifra. Në çdo rast, kur ka më shumë se një kriter, pesha specifike 

e kriterit të çmimit nuk duhet të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që 

mund të marrë një Ofertë do të jenë 100. 

Formula me të cilën llogariten pikët e ofertuesve, në çdo rast duhet të jetë: 

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

Ku: 

Po  -    janë pikët totale të ofertës së vlerësuar 

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

Pikët për secilin kriter llogariten sipas formulës: 

Pk1=  Vmink1  x  Pmaxk1/Ok1 

Pk1 _____    Pikët e kriterit që vlerësohet 

Vmink1       Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet 

Pmaxk1        Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet  

Ok1              Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet 

Opsioni 2) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, Bazuar në Çmim:  

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës. 

SHËNIM: Autoriteti/Enti Kontraktor do të  zgjedhë vetëm një  nga Opsionet 

si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të 

pavlefshme. 

2. Autoriteti/Enti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, 

Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomikisht më e favorshme. 

3. Autoriteti/Enti Kontraktor përdor si kritere vlerësimi nje nga kriteret e 
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22. Vlerësimi i 

ofertave dhe 

korrigjimi i 

gabimeve 

aritmetike dhe  

ofertave 

anomalisht të 

ulëta 

përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.  

 1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime 

arithmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime arithmetike, autoriteti/enti i 

korrigjon këto gabime si më poshtë: 

(a) Nëse ka një mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që 

rezulton nga shumëzimi i çmimit për njësi me sasinë, çmimi për njësi 

do të mbizotërojë dhe çmimi total do të ndryshohet përkatësisht. 

(b) Nëse ka ndonjë mospërputhje në çmimin total, kur totali është shuma 

ose diferenca e nën-totaleve, çmimi nën-total mbizotëron dhe çmimi 

total korrigjohet bazuar në të. 

(c) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis fjalëve dhe numrave, shuma me 

fjalë do të mbizotërojë. Përjashtim nga ky rregull është situata kur 

shuma ka të bëjë me gabimin, i cili do të korrigjohet sipas pikave (a) 

dhe (b) më lart, prandaj në këtë rast shuma në numër mbizotëron dhe 

ajo me fjalë do të korrigjohet. 

(d) Nëse ekziston një mospërputhje midis fjalëve dhe shifrave, shuma me 

fjalë do të mbizotërojë, përveç nëse shuma e shprehur me fjalë lidhet 

me një gabim aritmetik, rast në të cilin shuma në shifra do të 

mbizotërojë në bazë të (a) dhe (b) më sipër. 

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur: 

- vlera absolute e të gjitha korrigjimeve është më shumë se 2% e vlerës së 

ofertës ekonomike të ofruar; 

- vlera absolute e të gjitha korrigjimeve është më pak se 2%, por korrigjimi 

nuk pranohet nga ofertuesi. 

2. Kur autoritetet /entet kontraktore vërejnë se oferta është anomalisht e ulët, i 

kërkojnë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të 

çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-

së dhe vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin dhe në 

përputhje me dispozitat e këtij neni. 

- Në rast kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 

të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët kur zvogëlohet më shumë se 

25% të fondit limit të përllogaritur. 

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

93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë 
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më pak se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.  

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i 

Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, para se të 

marrë një vendim për kualifikimin e tyre ose jo, në përputhje me nenin 93 të 

LPP-së. 

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova 

me shkrim, shpjegime për elementin/elementet specifike të ofertës, në 

përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së. 

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në 

rastin kur ekzistojnë 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 

PR (Zm) – Zbritje e mundshme  

MO  =  O1  +  O2  +  O3  +  …  On  /  N 

PR =  85  %  Mo 

Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR ......... rrjedhimisht oferta është 

anomalisht e ulët  

 2. 3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve 

aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur 

Autoritetin/Entin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e 

tij do të refuzohet. 

3. 4. Procesi i hedhjes se shortit 

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të 

njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. 

Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja 

e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për 

skualifikim. 

  

 

D. DHËNIA E KONTRATËS  

  

23. Njoftimi i 

Fituesit   

1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti/Enti Kontraktor njofton 

Operatorin Ekonomik të suksesshëm se, Oferta e tij është pranuar, dhe është 

shpallur fituese. 

 

24. Nënshkrimi i 

Marrëveshjes 

Kuadër/ 

1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe 

fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen 

kuadër/Kontratën.  



   23 

Kontratës    

2. Autoriteti/Enti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e 

Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së 

Kontratës. Formulari i  Sigurimit të Kontratës, dorëzohet para nënshkrimit të 

Kontratës. 

Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme: 

a) garanci bankare 

b) garanci nga shoqëri sigurimi. 

 

DH. ANKESAT 

25. Procedura e 

ankesës 

1. Çdo Operator Ekonomik, i cili ka interes për objektin e prokurimit dhe rrezikon 

të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund  të paraqesë 

ankesë njëkohësisht pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të  

Prokurimit Publik në lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, 

përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe 

aktet nënligjore.  

 2. Autoriteti/Enti Kontraktor mund t’i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që 

të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit. 

E. ANULIMI I PROCEDURËS 

26. Anulimi i 

procedurës 

1. Autoriteti / Enti kontraktor publikon Njoftimin për Anulimin e Procedurës së 

Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë 

se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, 

ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin. 

2. Autoriteti/ enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:  

a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë përkatëse në procedurat me faza; 

b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;  

c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të 

rëndësishme;  

d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia 

paguese e autoritetit ose entit kontraktor ka ndryshuar;  

e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet 

në LPP; 

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e procedurës sipas 

përcaktimeve në nenin 19 te LPP dhe nenin 75 te VKM 285/2021.  

3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të 

paragrafit 2, autoriteti/ enti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re 

për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.  
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SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE  

 

 

Shtojca 1. Formulari i Ofertës   

 Shtojca 2. Listat e Çmimeve të Shërbimeve   

 Shtojca  3. Formulari i Sigurimit të Ofertës   

 Shtojca  4. Lista e Informacionit Konfidencial   

 Shtojca  5. Formulari i Specifikimeve Teknike   

 Shtojca 6.  Formulari i Shërbimeve dhe Grafikut të ekzekutimit    

 Shtojca 7. Formulari i Termave të Referencës                                                                                                  

Shtojca 8. Formulari i Kritereve te Përzgjedhjes se Ofertuesve   

 Shtojca 9. Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit     

Shtojca 10: Formulari i Njoftimit te skualifikimit 

 Shtojca 11: Formulari i Njoftimit të Fituesit  

Formulari 12- Formulari i Njoftimit të Fituesit (Pas procesit të ankimit)  

Shtojca 13:Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër  

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër  

(Pas procesit të ankimit)    
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Shtojca 1.  

(Shtojcë për t’u paraqitur nga operatori ekonomik) 

FORMULARI I OFERTËS  

Data: 

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit: 

Për: [Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor] 

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i [Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in] 

   Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:  

(a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me 

objekt:[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE], përfshirë sqarimet dhe 

Shtojcat e nxjerra. 

(b) Ne [vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, 

nëse është rasti), nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në 

përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e 

kontratës [vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]. 

 

(c) Ne ofrojmë të kryejmë për Autoritetin/Entin Kontraktor [vendos emrin e Autoritetit/entit 

Kontraktor], në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih  më poshtë), Shërbimet për  [vendosni 

CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE] në përputhje 

me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me 

Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.   

 

              (d)    Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:: 

1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë; 

2. Njoftimin e Kontratës; 

3. Kriteret e Përzgjedhjes; 

4. Specifikimet teknike, grafikun e ekzekutimit dhe termat e referencës; 

5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës; 

6. Kushtet e Veçanta të Kontratës; 

8. Listat e Çmimeve të Shërbimeve. 

 

(e) Çmimi total i Ofertës sonë, pa TVSH, është: ------------- [Operatori Ekonomik e vendos në  shifra 

dhe fjalë]; 
(f) Çmimi total i Ofertës sonë, me TVSH, është: ------------- [Operatori Ekonomik e vendos në  shifra 

dhe fjalë]; 
 

 

 

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit  

Nënshkrimi  

Vula  

Datë _________________   
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Shtojca 2.  

(Shtojcë për t’u paraqitur nga operatori ekonomik) 

LISTA E ÇMIMEVE TË SHËRBIMEVE 

 

Data:  _____________________________________ 

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit: ____________________________________ 

Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë (në rast BOE): 

__________________________________________________ 

Monedha: ____________ 

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të rregullohen në përputhje me Udhëzimet 

për Operatorët Ekonomikë. 

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë. 

Të gjithë artikujt në Formularin e Shërbimeve dhe grafikut të ekzekutimit duhet të hidhen dhe tu vendoset 

çmimi i ofruar në Listën përkatëse të Çmimeve për sherbimet. Shërbimetpa çmim do të konsiderohen si 

sherbime të paofruar dhe do të cojnë në refuzimin e ofertës. 

 

Lista e Çmimeve  

1 2 3 4 6  

Artikulli Përshkrimi i shërbimit Sasia çmimi 

për 

njësi 

Çmimi total 

për sherbim (3 x 

4X) 

 

1.      

2.      

3.      

4      

 Çmimi total (Mallrat)  _____________ 

Çmimi Neto pa TVSH  

TVSH (%)  

Çmimi total me TVSH:  

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit  

Nënshkrimi  

Vula  

Datë _________________   

 

 

Shtojca 3. 
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 [ Shtojcë për t’u paraqitur nga operatori ekonomik) 

       [Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve] 

 

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS  

 

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit 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/entit 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/enti kontraktor e kerkon një 

gjë të tillë;  

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

ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontrates së përcaktuar në dokumentat e tenderit. 

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës]. 

 

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit] 
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Shtojca 4. 

(Shtojcë për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti) 

 

Lista e Informacionit Konfidencial 

 (Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial )   

Lloji, natyra e 

informacionit që 

duhet mbajtur 

konfidencial  

Numri i faqeve dhe 

pikave në DST që 

dëshironi të mbeten 

konfidenciale  

 

Arsyet e mbajtjes 

konfidencial të këtij 

informacioni  

 

 

Afati i fundit për 

mbajtjen konfidencial të 

këtij informacioni 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

VËMENDJE 

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i 

mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerrjen e 

këtij informacioni. 

 

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me 

një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës 

tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e 

çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, 

fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë 

konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

Përfaqësuesi i Ofertuesit 

Nënshkrimi 

Vula 
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Shtojca 5. 

 [ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor] 

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE 

 

  

II. Argumentimi i specifikimeve teknike 

Shënim: Përcaktimi i specifikimeve teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të 

përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë 

cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje 

me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36,  të LPP, si dhe nenit 41, pika 2, të VKM nr. 285, 

datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo kërkesë 

funksionale ose performance, apo/dhe  çdo standard të kërkuar,  ku çdo referencë duhet të 

shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”. 

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet 

asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose 

shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose 

origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose 

produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e 

mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3  të nenit 

36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikime Teknike për shërbimet periodike profilaktike të 

mirëmbajtjes së sistemeve Elektrike, HVAC, MKZ, BMS, dhe  

ashensorëve në Kullën e Trafikut Ajror në Rinas, Godina e 

Administrates në Porto Romano dhe në Malin e Krujës  dhe stacionet 

brenda rrethimit te aeroportit. 
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PARATHENIE 

 

  

ALBCONTROL SH.A. po e boton këtë kerkese per oferte për të përfituar ofertën e çmimit konkurues nga 

firma(t) shqiptare dhe te huaja që do të ofrojnë shërbimet më të mira periodike profilaktike të mirëmbajtjes së 

sistemeve Elektrike, HVAC, MKZ, BMS dhe  Ashensorëve në Kullën e Trafikut Ajror në Rinas, në Porto 

Romano dhe në Malin e Krujës 

 

Te Drejtat e Perdorimit te Ketij Dokumenti 

 

Ky Dokument  dhe të gjitha  informacionet e marra lidhur me këtë RFP (Request For Proposal) janë 

informacion i ALBCONTROL SH.A. që ofertuesi ose persona te tjere qe bien ne kontakt me kete dokument,  

nuk duhet ta zbulojë me asnje palë të tretë,  përveç rastit kur mund të jetë e nevojshme për të përgatitur ofertën e 

tyre.  

Ofertat e marra nga ALBCONTROL SH.A. do të trajtohen si konfidenciale dhe nuk do t'i shpërndahen asnjë 

pale të tretë përtej kompanise ALBCONTROL SH.A.. 

 

 

1. TE  PERGJITHSHME 

 

1.1. Konsiderata te  Pergjithshme 

 

Sistemet Elektrike, HVAC, MKZ, BMS, CCTV dhe Ashensoret ne Qendren e Trafikut Ajror, Godinen e 

Administrates, ne Porto Romano, ne Malin e Krujes dhe stacionet brenda rrethimit te aeroportit per te cilet 

kerkohet te prokurohen shërbimet e mirembajtjes periodike profilaktike, sipas listes bashkangjitrur ketyre 

specifikimeve te cilat do te realizojne: 

i. Operimin normal te sistemeve dhe paisjeve qe do te mbulohen nga sherbimet e mesiperme si dhe venien 

ne pune te tyre ne kohen me te shpejte te mundshme ne rast te difekteve 

ii. Vijueshmerine e panderprere te punes se proceseve kritike te ALBCONTROL SH.A. si dhe te 

shfrytezimit te balancuar dhe me eficence te paisjeve dhe aparaturave qe i sherbejne realizimit te 

sherbimeve qe ofron ALBCONTROL SH.A. 

iii. Krijimin e kushteve optimale ne ambjentet e punes se punonjesve si dhe ambjenteve te punes se paisjeve 

dhe aparaturave ne ALBCONTROL SH.A. 

iv. Mbrojtjen e jetes se punonjesve dhe te paisjeve dhe aparaturave te ALBCONTROL SH.A. ne rastet e 

renies se zjarrit. 

Ofertuesit  jane te kerkuar të ofrojnë nepermjet sherbimeve te kerkuara ne kete dokument, te garantojne 

misionin e ketyre sistemeve sic eshte shprehur me siper ne pikat (i), (ii), (iii), (iv), si vijon: 

1. Shërbimet  periodike  profilaktike te mirembajtjes per keto sisteme:  

a)  Sistemeve Elektrike, 

b)  Sistemeve HVAC, 
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c)  Sistemeve MKZ, 

d) CCTV 

e)  Ashensoreve, 

f)  BMS 

2. Nje UPS reserve, ne gatishmeri pune qe duhet te jete ne ambjentet e Albcontrol gjate gjithe kohes 

qe kontrata do te jete ne force. 

3. Trenerim  OJT per stafin teknik te ALBCONTROL SH.A. qe do te merret me riparimet e nivelit te 

pare e pjeserisht te nivelit te dyte te sistemeve (pjeseve te tyre). Tematika e trajnimit do te 

percaktohet ne bashkepunim me stafin menaxherial te Albcontrol 

 

            Sherbime opsionale (shenim)* 

*Shenim: Cmimet per riparimet eventuale te nivelit te dyte dhe te trete (ne fabrike ose kur ka nevoje per 

nderrim me pjese te re)  qe mund te kene paisje/pjese te vecanta te sistemeve, do te kuotohen opsionale 

sipas lloji te difektit dhe impkatit ne operim qe ai ka.  

1.2.  Gama e Furnizimit 

Ofertuesit do te ofrojne sherbimet e kerkuara si vijon: 

i. Sherbimin profilaktik periodik te mirembajtjes se Sistemeve Elektrike, HVAC, MKZ, BMS, dhe te 

Ashensoreve perfshire pervec burimeve njerezore edhe filtrat, vajin, rripat e transmesionit. 

ii. Sistemi Help desk 24/7 per rraportimin, kryerjen e veprimeve korrektuese, evidentimin dhe 

mbylljen e raportimit 

iii. Pjese nderrimi te konsumueshme gjate shfrytezimit te ketyre sistemeve 

iv. Pjese rezerve per sistemet Energjitike (UPS, Static switch) dhe HVAC ne sasi te tille qe te 

sigurohet koha minimale qe paisja eshte jashte pune dhe pa redundancy. (Kjo kohe do te 

percaktohet si mesatare e kohes se riparimit te difekteve te te njejtit lloj – 10% te asaj kohe) 

v. Sherbime inxhinierike (OJT TRAINING, vizite ne site nga prodhuesit nje here gjate ekzekutimit te 

kontrates dhe sa here qe do te jete e nevojshme per shkak te difekteve, etj) 

vi. Opsionale (sherbimin e riparimit te nivelit 2/3 te difekteve eventuale te       paparashikuara brenda 

nje afati sa me te shpejte te pranueshem) 

Shenim: Referuar pikes v, ofertuesit jane te kerkuar te  ofrojne cmimet dhe aftesite tekniko funksionale te 

ketyre sistemeve sipas kerkesave qe jane parashtruar ne sherbimin “Opsionale”.  

 

 

1.3 Perberesit kryesore te sherbimeve te kerkuara per sistemet  

 

Ecuria kohore e nje komponenti/sistemi per mbeshtetjen e mirembajtjes  ne Qendren e re te ACC-se. 

Cdo komponent perfshin dy aktivitete kryesore referuar mbeshtetjes se mirembajtjes se prodhimeve 

specifike.   
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Aktivitetet kryesore jane: 

 

1 Mirembajtje profilaktike e sistemit, qe fillon me daten e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te saj. 

2 Mbeshtetja per permiresimin e produktit/sistemit, qe fillon me daten e lidhejs se kontrates dhe 

vazhdon deri ne daten e perfundimit te saj. Kjo realizohet  nepermjet kerkesave te vecanta suplementare dhe 

eshte opsionale.  

 

Mbeshtetja afatmesme e mirembajtjes se sistemit eshte procesi i vijueshem i vleresimit dhe i sigurimit te 

sherbimeve dhe produkteve qe nevojiten per mirembajtjen e sistemeve dhe ambjenteve te ACC-se se re ne 

kushte te plota operacionale nga momenti i marrjes ne dorezim e gjate gjithe kohes se zbatimit te kontrates.   

Procesi i vleresimit kerkon pjesemarrjen e panderprere te te dy paleve si te bleresit ashtu edhe te shitesit. 

Sherbimet dhe produktet specifike mund te kerkohen ne menyre eksplicite sipas kontrates ose te autorizohen 

me vone si detyra specifike te sherbimeve inxhinjerike  nepermjet parashtrimit te kerkesave me shkrim  

Shitesi duhet te pergatise nje Plan veprimi dhe ta miratoje ate nepermjet nje procesi diskutimi me 

Albcontrol. Ky Plan veprimi duhet te adresoje por jo vetem si me poshte:  

 

1. Bleresi eshte pergjegjes per nivelin 1 te mirembajtjes, qe perfshin detektimin e problemit, 

izolimin e problemit ne LRU-ne e difektuar, dhe raportimin e problemit tek shitesi. 

 

2. Bleresi dhe shitesi jane pergjegjes per nivelin 2 te mirembajtjes, qe perfshin zbatimin e 

procedurave te pershtateshme te mirembajtjes per rikthimin e sistemit ne operim normal, duke 

koordinuar me shitesin per te siguruar korrigjimin/riparimin apo zevendesimin  e pjeses se difektuar 

(LRU), dhe instalimin e saj perseri ne sistem. 

 

2.1.1. Shitesi eshte pergjegjes per sherbimet periodike sipas manualit te mirembajtjes se pasisjeve. 

2.1.2. Shitesi eshte pergjegjes per gjithe pjeset e konsumueshme qe do te perdoren per mirembajtje 

profilaktike. 

2.1.3. Shitesi do te siguroje mbeshtetjen  periodike dhe suplementare te mirembajtjes duke perfshire: 

a. Nje cmim fiks per te siguruar dhe mbajtur ne funksion te plote  sistemin per 24 ore ne dite/7 dite 

ne jave,  

b. nje help desk funksional per raportimin e difekteve.   

c. Nje cmim fiks per kryerjen e procesit te planifikuar  periodik 1; 3; 6 dhe 12 mujor te 

mirembajtjes periodike. 

 

3. Shitesi eshte pergjegjes per nivelin 3 te mirembajtjes, qe perfshin operimin e nje help desku dhe 

nje systemi te raportimit te problemeve, duke koordinuar me bleresin per te marre te dhenat ose 

paisjet e difektuara, duke rregulluar pjeset e difektuara, dhe kthimin e tyre tek bleresi. Shitesi duhet te 

siguroje evidenca (Kontrata bashkepunimi, kryerje pagesash, parakontrata me prodhuesin, etj) qe ka 

mbeshtetje nga prodhuesi minimalisht per UPS, Static Switch, Gjeneratoret dhe Sistemin e  

Kondicionimit Keto evidenca duhet te paraqiten ne momentin e ofertimit. 
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Pjeset e nderrimit  

 

a. Kontraktori duhet  te sjelle nje liste me pjeset e nderrimit te rekomandueshme per te mbeshtetur 

mirembajtjen dhe funksionimin normal te pajisjeve te sitemeve, si dhe do te rishikoje listen 

ekzistuese te pjeseve te nderrimit te te gjithe sistemeve dhe te beje rekomandime mbi statusin e 

tyre. 

b. Kontraktori duhet  te sjelle te dhenat e afatit kohor per normalizimin e situates (Mean Time 

Between Failure (MTBF)) ne raste difektesh per paisjet/pjeset kryesore te sistemeve si dhe per  

zevendesimin e pjeseve te difektuara ne sistem Line Replaceable Units (LRUs) ne perputhje me 

shtesen A.   

c. Kontraktori duhet te keshilloje ALBCONTROL SH.A.-n ne qofte se ndonje nga produktet/pjeset 

e sistemeve po i afrohet afatit te daljes nga perdorimi per te gjithe asistemet qe jane objekt i kesaj 

kontrate. 

 

Testet per sistemet gjate inspektimit te sherbimeve riparuese  

 

     Kontraktori duhet te paraqese nje plan testimi per paisjet qe jane objekt i kesaj kontrate.  

 Plani duhet te perfshije : 

 

1. Verifikimin e kerkesave ne specifikimet teknike  

2. Te verifikohet  nderthurja e nensistemeve si pjese e perpjekjes se verifikimit te pergjithshem.     

3. Niveli/nivelet dhe metoda te percaktuara do te konsiderohen si minimale. 

 

Pranimi dhe raporti i testeve  

Brenda 24 oreve nga realizimi i testit duhet te paraqitet nje raport pranimi i testit.   

Raporti i pranimit te testit permbledh rezultatet e plota te testimit dhe konkluzioneve te kontraktorit duke 

ia referuar ato kerkesave specifike per te cilat u kryen testet. Raporti i testimit duhet te paraqitet me nje 

format  te komletuar te dhenash per cdo procedure testimi te pranimit te sistemit sipas kerkesave 

specifike te vete sistemit. 

 

Plani i sigurimit/garantimit  te cilesise 

Kontraktori duhet te paraqese planin e sigurimit/garantimit te cilesise bashke me propozimin perkates. 

Plani i sigurimit/garantimit te cilesise siguron/perfshin sa me poshte: 

 

i. Menaxhim te mjaftueshem te konfigurimit gjate gjithe operimeve deri ne marrjen perfundimtare 

ne dorezim nga ana e ALBCONTROL SH.A. 

ii. Identifikimin e  difekteve, korigjimin dhe parandalimin e difekteve per hardware dhe software 

iii.  Plani i sigurimit/garantimit  te cilesise, do te siguroje qe produktet e ofruara jane pa viruse.  

 

Safety per sherbimet dhe mallrat 
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1. Nese gjate dorezimit te mallit/materialit nga Nenkontraktori dallohen elemente te cilat cenojne 

cilesine e materialit apo te sistemit qe kerkohet te perdoret apo nderhyhet teknikisht nga 

Nenkotraktori, stafi I ngarkuar ka autoritetin qe te ndaloje perdorimin e ketij 

materiali/malli/teknike qe nuk I sherben sigurimit te cilesise [SAFETY] ne pune. Ky diskutim 

teknik bazohet  tek standartet e cilesise Europiane qe jane te detyrueshme te implemntohen nga 

Nenkontraktori ne Albcontrol  [SAFETY DEPARAMENT] 

2. Nese gjate nderhyrje teknike nga Nenkontraktori konstatohen se nuk perdoren instrumenta dhe 

mjete diagnostikuese  gjate riparimit te problematikes,   elemente te cilat te cilat gjykohet nga 

stafi teknik i ngarkuar se duhet te disponohen gjate nderhyrjes teknike ai ka autoritetin qe te 

ndaloje nderhyrjen teknike deri ne permbushjen e perdorimit te e intrumentave/mjeteve/ teknikave 

I sherbenne sigurimit te cilesise[SAFETY] ne pune. Ky diskutim teknik e bazohet  tek standartet e 

cilesise Europiane qe jane te detyrueshme te implemntohen nga Nenkontraktori ne Albcontrol  

[SAFETY DEPARAMENT] 

 

3. Nese stafi Teknik I ngarkuar konstaton se gjate nderhyrje teknike nga Nenkontraktori dallon se 

nenkontraktori nuk siguron me pajisje e instrumenta kushtet e sigurise ne pune  gjate 

riparimit/nderhyrjes  te problematikes,   elemente te cilat te cilat gjykohet nga vete teknika se 

duhet te materializohen gjate nderhyrjes teknike nga  Nenkotraktori,  teknika ka autoritetin qe te 

ndaloje nderhyrjen teknike deri ne permbushjen e e kushteve per nje nderhyrje te sigurte 

[SAFETY]. Ky diskutim teknik e bazohet  tek standartet e cilesise Europiane qe jane te 

detyrueshme te implemntohen nga Nenkontraktori ne Albcontrol  [SAFETY DEPARAMENT] 

 

4. Bazuar ne kriteret e mesiperme stafi i Albcontrol i caktuar duhet te plotesoj nje formular te 

parapergatitur pas lidhjes se kontrates 

 

Inspektimi dhe Testimi 

Kontraktori duhet te jete i afte te demonstroje qe te gjitha inspektimet dhe testet e kerkuara jane realizuar 

ne te gjitha produktet e ofruara/furnizuara qe jane pjese e kesaj kontrate.  

Demonstrimi duhet te perfshije (dhe jo te kufizohet vetem ne te dhenat e inspektimit,) statusin e  marrjes 

ne dorezim, konfigurimin ne statusin as-built, te dhenat e testeve.  

 

Veprimet parandaluese e korigjuese lidhur me difektet 

 

Per cdo problem qe nuk i pergjigjet operimit konform kerkesave teknike te paisjeve/sistemeve (p.sh. 

punim me difekt, mos perputhje me standartet, etj) nga ana e kontraktorit duhet te paraqitet prane 

ALBCONTROL SH.A. nje plan veprimi parandalues dhe korrigjues -  Corrective And Preventive Action 

(CAPA). Plani i plote parandalues e korigjues duhet te permbaje pershkrimet e analizes se shkaqeve te 

difekteve, propozimin per veprimin korigjues si dhe propozimin per masat parandaluese pergjate kohes 

se te dhenave shoqeruese gjate zbatimit, dhe nje evidence objektive per te gjitha planet e veprimit 

parandaluese e korigjuese per objektin ne fjale. 
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1.4     Skemat e arkitektures konceptuale (Shembuj/example only). 

 

Paisje HVAC ne tarrace 

Dhoma teknike 

MK 11 

Stacioni i pompave MKZ 

 

2. SPECIFIKIMET TEKNIKE TE SISTEMEVE. 

2.1 Konsiderata te pergjithshme te sistemeve 

Nr i 

Specifikimit 

Sistemet per te cilat kerkohet sherbimi periodik profilaktik i mirembajtjes kane keto 

karakteristika te pergjithshme: 

El-2.1.1 Sistemi elektrik ka keto paisje/karakteristika ............................... 

A-Ne gjithe Albcontrol sh.a ndodhen mot-gjen si me poshte: 

 

1. Agregate Mot-Gjen 500 KVA te instaluar  tek godina Albcontrol Kulla cope 3 

(PRAMAC GSW 510) 

2. Agregate Mot-Gjen 120 KVA,  instaluar tek godina Albcontrol Administrata cope 1   

(SDMO,J130) 

3. Agregate Mot-Gjen 100 KVA, instaluar tek godina Albcontrol Administrata cope 1    

(SDMO,J110) 

4. Agregate Mot-Gjen 60 KVA, instaluar ne Porto Romano cope 2 GEKO 60000 dhe 

FMT 

5. Agregate  Mot-Gjen 60 KVA, instaluar ne Malin e Krujes   cope 1   (GEKO 60000) 

gjeneratori portabel 

6. Motorr-Gjenerator i pompes se zjarrit instaluar tek Albcontrol Kulla   cope 1 

(CLARKE) 

7. Bango prove qe sherben per testimin e cdo mot-gjn me ngarkese deri ne 350 KW me 

hapa me 150 KW,100KW,100KW. 

8. Agregate  Mot-Gjen 20 KVA, instaluar ne Piste Glide Slope dhe Lokaliser cope 2  

(Eurocol 21000)  

9. Agregate  Mot-Gjen 45 KVA, mobile   (Eurocol 21000 ) 

 

B -Ne te gjithe Albcontrol sh.a ndodhen UPS si me poshte: 

1. UPS  42-96 KVA  Mali I Krujes                                     cope 1 (APC) 

2. UPS  42-96 KVA  Radar                                                cope 1 (APC) 

3. UPS  42-96 KVA  Porto Romano                                   cope 1 (APC)                                                 

4. UPS  250 KVA   Albcontrol Kulla                                 cope  2 (B9000) 

5. UPS  40 KVA     Albcontrol Kulla                                 cope 1(B8033) 

6. UPS 40 KVA   Albcontrol Administrata                         cope 2 (Rielo) 

7. UPS 40 KVA   Albcontrol  VIP                                      cope 1 (Rielo) 

8. STATIC SWICH  Albcontrol Kulla                                 
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cope 8 (B STS 300) 

 

  C .Ne te gjithe godinat e Albcontrol ndodhen kabinat el. me celat dhe transformatoret  si 

me poshte: 

1. Tek Albcontrol Administrata (2cela linje 20 kv & 2 cela me sigurese italiane dhe 2 

transf 20/04 kv te thate 400 kVA Tesar)     

2. Tek Albcontrol Kulla (2 cela linje 20 kv ABB me mbrojtje,2cela tr me 

mbrojtje,2cela matje&1seksionus dhe dy transformatore 20/04 kv te thate 800 kva 

TESAR)  

3. Tek Main Rinas   (4  cele 20 kv Shnaider Elektrik me mbrojtje tek kabina el e 

Aeroportit) 

4. Ne Malin e Krujes  (2cela linje,1 cele 20 kv me komutim gjysem automatik tek Spitali 

Kruje,1 cele linje dhe Trafo  6kv dhe 1  transformator 6/04kv me vaj ne site). 

5. Ne Porto Romano dy Cela linje dhe nje Trafo, nje transformator 20/04 -100 Kva me vaj  

              

 D . Ne te gjithe Albcontrol sh.a ndodhen Stabilizatore  si me poshte: 

1. Stabilizatore  20 KVA, instaluar ne Piste Glide Slope dhe Lokaliser cope 2  (Ortea) 

        2.    Stabilizator  60 KVA, instaluar ne Porto Romano cope 1 . 

HVAC -

2.1.2 

HVAC tek godina e re e ACC-se, dhe ne te gjitha ambjetet qe ka ne zoterim Alcontroli 

siguron perpunimin e ajrit te pershtatshem per kushte pune optimale ne disa ambjente te 

pavarura nga njera tjetra :  

1) Salla operacionale dhe salla e paisjeve teknike 

2) Kulla 

3) Dhoma e UPS-se 

4) Administrata  

5) Godina e rojes 

Sistemi HVAC ne godinen e re te ACC-se monitorohet nga stafi teknik nepermjet sistemit 

BMS (Softi SWC 701), i cili  mundeson edhe nderhyrjet e pjesshme ne HVAC.  Sistemi 

HVAC ka keto paisje kryesore sipas ambjenteve : 

 

1) Salla operacionale dhe salla e paisjeve teknike 

      Chillers CH3, CH4  (njeri standby):    SCL 111 - ACM (KÄLTE KLIMA)  (HIDRIA)   

      Air cooled condensers, ACC-1,2 (2pcs), with refrigerant HFC-407C, for chillers  

       CH3,  CH4.Mod. M08926 ACM KÄLTE KLIMA   (HIDRIA)   

 

      AHU 1, 2, 3, 4: 

First Part: KNNL d50 9/9 - M, FK, FTT, LU KNND d50     (HIDRIA) 

Second Part: KNND d50 9/12 - KWTA, L, EE, A***9/9 – VR  (HIDRIA) 

   

Lageshtues  ajri          CAREL HumiSteam UE 015    (2 cope) 
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2)  Kulla :    

 Chillerat (RTAK 1) : WESPER RTH 50 (1 cope) 

3)    Dhoma e UPS: 

        RTAK (3-4) WESPER HAN 17     (2 cope) 

4) Administrata  

       Chillerat Ch 1, Ch 2 (te dy ne pune/funksionim):     VLH 704 BLN (WESPER)        

              AHU 5: KNNL d50 6/5 - FK, FTT, EW, L, BD, VR (HIDRIA)      

              AHU 6: KNNL d50 6/5 - FK, FTT, EW, L, BD, VR (HIDRIA)   

      Lageshtues ajri:     CAREL HumiSteam UE 010   (2 cope) 

             Ushqyes antikorrozioni 20 lt. VCL 0310 FP 230VAC, nga EUROAQUE 

           Impianti i zbutjes e ujit teknologjik: CHIMICA ECOLOGICA SG33A/LX  

   

5) Ndertesa e rojes :   (RTAK)     WESPER HAN 13 

Ne menyre te detajuar specifikimet teknike dhe sasia e paisjeve dhe pjeseve te sistemit 

HVAC si dhe te sistemit BMS qe monitoron dhe komandon sistemin HVAC ne godinen e 

re te ACC-se jepen ne shtojcen A 

Ne godinen e re te ACC-se dhe Akademise gjenden kondicionere split si vijon: 

Kondicioner split 12 000 BTU tek dhoma e IT Server, kati perdhe, cope 1 (nje) 

Kondicioner split 12 000 BTU tek dhoma e IT Server, kati pare, cope 1 (nje) 

 

Kondicioner split 12 000 BTU tek zyres se punes se safety, kati perdhe,  cope 1 (nje) 

Kondicioner split 12 000 BTU ne kulle kati V, cope 1 (nje) 

Kondicioner split tek dhoma e STS-ve, kati i pare, cope 1 (nje) 

Kondicionere split model kollone tek dhoma teknike e katit ground, Equipment Room, 

Albcontrol Kulla,  cope 2 (dy)  

Kondicioner Split model kollone tek dhoma e Radarit, kati i pare Albcontrol Akademia, 

cope 2 (dy) 

 Kondicionere split model kollone tek dhoma e UPS-ve Albcontrol Kulla,  cope 1 (nje)  

Kondicioner split Daikin 18 000 BTU tek dhoma e Rakut dhe printerit, kati perdhe, cope 1 

(nje) 

Kondicjoner  VRF  FUJITSU  Dysheme  24 000 BTU  tek  Kulla kati 6 ,cope 6 (gjashte) 

Kondicjoner HITACHI   kanalor 48 000  BTU  te ambjetit I skanerit ,cope 1 (nje) 

 

STACIONI NE MALIN E KRUJES  

Gjenden dy kondicionere te tipit Emerson (me garanci deri me Qershor 2018) 

Gjenden dy kondicionere split 24000 BTU te tipit Hitachi (me garanci deri me Qershor 

2018) 

 

STACIONI NE PORTO ROMANO  

Gjenden kater kondicionere split 24000 BTU,  dy te tipit Generali dhe dy te tipit Daikin 
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NE SHELTERIN E RADIOVE PRANE ALBCONTROL SH.A.  

Gjenden dy kondicionere split 24000 BTU te tipit DAIKIN 

 

NE SHELTERAT E ILS NE PISTEN E TIA-s 

Gjenden kater   kondicionere split 9000 BTU te tipit Mitsubishi 

 

NE Godinen e DVOR/DME-se NE PISTEN E TIA-s 

Gjenden dy kondicionere split 12000 BTU te tipit Hitachi 

 

MKZ 2.1.3 Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri tek godina e re e ACC-se dhe ne te gjitha ambjetet qe ka ne 

zoterim Alcontroli ben te mundur mbrojtjen e jetes se punonjesve te ALBCONTROL SH.A., te 

paisjeve dhe te vete godines se re te trafikut ajror ne rastet e renies se zjarrit.  

Ky system perbehet nga disa sisteme te vecanta : 

 

Sistemi i detektimit te Zjarrit MM 8000 i tipit SIEMENS  (me Panele FC7240 dhe FT2010 

dhe  softin MM8000 Clients) 

  

Sistemi i mbrojtjes me Gaz FM 200 i cili mbulon :  

 Sallen operacionale dhe sallen e TDU-se/simulatorit ngjitur me te 

 Sallen e paisjeve teknike 

 Kullen 

 Shellterin e Radiove prane Albcontrolit 

 

Sistemi i mbrojtjes me uje (me sprinklera te njome dhe te thate) qe mbulon pjesen tjeter te 

godines.   

Sistemi i hidranteve te brendshem dhe atyre te jashtem. 

Fikset portabel te zjarrit te shperndara ne te gjithe godinen 

Dritat dhe daljet e emergjences 

 

Sistemi MKZ monitorohet nga nje vend i perbashket ku monitorohen edhe sistemet e tjera te 

instaluara ne ndertese dhe eshte i lidhur direkt me funksionimin e sistemit HVAC. Ne rast te 

futjes ne pune te sistemit MKZ, bllokohet futja e ajrit shtese brenda godines ne rastet e renies 

se zjarrit duke fikur AHU-te (Njesite e perpunimit te ajrit) 

Ne Stacionin e Malit te Krujes sistemi MKZ ne shelterin e paisjeve eshte me gaz CO2 

Ne shelterin e Dvorit ne piste  sistemi i mbrojtjes nga zjari eshte me Aerosol. 

 

Ne shtojcen A jepen ne menyre te detajuar te gjithe elementet e sistemit te MKZ-se ne 

godinen e re te ACC-se 

 

1. Ne sistemin MKZ  (SISTEMI ME UJE ) ka ne perberje te tij ndermjet te tjerave: 
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№ Emertimi Prodhuesi Sasia 

1 
Elektropompe, panel komandimi, UL/FM Aproved, 

Model FFF 100525 - Metron MP430, 75 kW 
SPP 1 

2 
Pompe Diesel, Panel komandimi, UL/FM Aproved, 

Model TE10DJU4HUF40 FM 
SPP 1 

3 
Elektropompe "Jockey", Panel komandimi UL/FM 

Aproved, Model SV 413 F22 T, 2.2 kW, Metron M15a 

LOWAR

A 
1 

4 

Kaseta komplet Hidrante te brendshme, Model NO-

HA, UL/FM Aproved, Tubo hidranti, Valvul, Bombel 

CO2 

NO-HA 19 

5 Kaseta hidranti te jashtem komplet, Tubo hidranti 
VICTAU

LIC 
5 

6 Hidrant i jashtem DN150 me dy dalje DN65 
VICTAU

LIC 
1 

 

2 - SISTEMI KUNDRA ZJARRIT ME GAZ FM-200 

№ Emertimi Part number Moca prodhuesi Njesia Sasia 

1 
Komplet Cilinder “SIGMA 831 

lbs.” 

 “SIGMA 

831 lbs.” 
CHEMETRON komplet 1 

2 
Komplet Cilinder “SIGMA 296 

lbs.” 

 “SIGMA 

296 lbs.” 
CHEMETRON komplet 1 

3 
Komplet Cilinder “SIGMA 392 

lbs.” 

 “SIGMA 

392 lbs.” 
CHEMETRON komplet 1 

4 
Komplet Cilinder “SIGMA 126 

lbs.” 

 “SIGMA 

126 lbs.” 
CHEMETRON komplet 1 

5 Komplet Cilinder  TPED 180 lit  HYGOOD  komplet  4 

6 Komplet Cilinder  TPED 106 lit  HYGOOD  komplet  1 

7 Komplet Cilinder  TPED  52 lit  HYGOOD komplet 1 

8 Komplet Cilinder  TPED  8  lit  HYGOOD komplet 1 

9 Aktuator Manual / Pneumatik   CHEMETRON cope 4 

10 Aktuator Manual / Pneumatik  HYGOOD cope 5 

11 
Kentec Electronics 831/296 lbs. 

Panele Komandimi SSO 
  

 KENTEC 

ELECTRONICS 
cope 1 

12 
Kentec Electronics 392/126 lbs. 

Panele Komandimi Kulla 
  

KENTEC 

ELECTRONICS 
cope 1 

13 

 Panele Komandimi TPED 

180/52 Kentec Electronics 

ACC/TDU 

  
KENTEC 

ELECTRONICS 
cope 2 

14 
Nozzla Radiale Alumini 1/2” 

deri 2” 
 CHEMETRON cope 18 
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15 
Nozzla Radiale Bronzi 1/2” deri 

1 1/2” 
  CHEMETRON cope 24 

16 Sensore +baze  ECO1003/1005    cope 130 

17 
Komplet Primare “GAMMA” 

(Kit) 
  CHEMETRON komplet 2 

18 
Komplete Primare “GAMMA” 

(Kit) 
  CHEMETRON komplet 4 

19 
Komplete  Primare “Kentec 

Electronics” (Kit) 
  

KENTEC 

ELECTRONICS 
komplet 2 

20 
Aksesore te ndryshems(bell,stop 

gas ,rakorderi etj) 
 SIGMA komplet 1 

21 

Sistem i shperndarjes se Gazit 

FM-200, Tubacione celiku, 

11ed y11ric 6” – 1/2”, 

Komplete Strukturash, Fiksuese, 

Qafore, te gjitha HILTI 

    ml 275 

 

STACIONI NE MALIN E KRUJES  

Ne objektin ne Malin e Krujes, MKZ ne dhomen e paisjeve sigurohet nepermjet sistemit me 

gaz CO2 me panel kontrolli: SIGMA XT 

 

№ Emertimi Moca prodhuesi Njesia Sasia 

1 Kentec Electronics Panele 

Komandimi 

KENTEC ELECTRONICS cope 1 

2 Komplet Cilinder 45 kg  komplet 2 

3 Sensore dedektimi  cope 4 

 

NE SHELTERIN E RADIOVE PRANE ALBCONTROL SH.A. SH.A. 

Ne dhomen ne te cilen jane vendosur paisjet regjistruese te komunikimit sistemi i MKZ eshte 

FM-200 me panel kontrolli: SIGMA XT 

  

№ Emertimi Moca prodhuesi Njesia Sasia 

1 Kentec Electronics Panele 

Komandimi 

KENTEC ELECTRONICS cope 1 

2 Komplet Cilinder 53 Ltr. PM6/FM200/JNUL111000 komplet 1 

3 Sensore dedektimi  cope 4 

     

 

NE GODINEN e DVOR/DME-se NE PISTEN E TIA-s 

Ne dhomen ne te cilen jane vendosur paisjet e navigimit  sistemi i MKZ eshte me Aerosol me 

panel kontrolli: SIGMA XT 
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№ Emertimi Moca prodhuesi Njesia Sasia 

1 Kentec Electronics Panele 

Komandimi 

KENTEC ELECTRONICS cope 1 

2 Komplet Cilinder   komplet 1 

3 Sensore dedektimi  cope 4 
 

ASH 2.1.4  Ne ndertesen e  re te ACC-se dhe Godina e Adminstrates jane te instaluar tre 

ashensore(2+1) te tipit Monospace®KONE me keto specifikime teknike : 

 

Ashensoret e Kulles / Administrates: 

 

Tipi i ashensorit    Monospace®KONE 

Nr. Prodhimit                                      11352223 / 11352222  

Numri i personave    10/10 

Numri i kateve    7 /2 

Totali i kateve qe shebehen   7 /2 

Dyer kabine nga ana A perpara  7 /2 Kate  

Dyer kabine nga ana e pasme C - 

Rruga aktive     4200 (mm) 

Ngarkesa nominale    800 kg 

Shpejtesia nominale   1.6 /1  m/s 

Voltazhi     380 (V) 

Numri i Fazave   3 

Frekuenca     50-60 (Hz) 

Rryma elektrike maksimale  31 (A) 

Fuqia      8,5 / 5,7 (KW) 

Tipi i paisjes    pa dhome makinerie 

Vendodhja e makinerise   Siper, brenda ne pus 

Tipi i nisjes    V3F16L 

 

BMS 2.1.5 Ne ndertesen re te ACC-se eshte instaluar sistemi BMS (Building Management System) 

per monitorimin dhe nderhyrjen ne sistemet elektrike, HVAC dhe MKZ te instaluara ne 

ndertesen e re te ACC-se:  

Ne te bejne pjese panelet elektrike: MB 1 -13 dhe MKZ, te cilat kane si pjese te rendesishme 

grumbullimin e te dhenave dhe komandimin e sistemit nepermjet, Njesive te programimit 

llogjik, Njesive tregues te alarmit, statusit dhe permbajtjes, Rregullatoret e temperatures dhe 

lageshtise, Rregullatoret universale, etj te specifikuara ne shtojcen A 
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3. Sherbimet profilaktike periodike te mirembajtjes qe kerkohen per sistemet Elektrike, HVAC,BMS, 

MKZ dhe Ashensoret 

3.1. Sherbimet profilaktike periodike te mirembajtjes per Sistemet Elektrike 

Nr i Specifikimit Specifikimet teknike per sherbimet profilaktike periodike per Sistemet Elektrike 

3.1.1 Sherbimet profilaktike periodike te mirembajtjes per Motorr Gjeneratoret 

M-G 3.1.1.1 Sherbimet qe do t’u kryhen agregateve te mot-gjen do te ndahen ne tre nivele. Sherbimet e 

nivelit te pare do te perfshije sherbimet profilaktike. Keto sherbime do te kryhen nje here ne 

tre muaj  per cdo agregat dhe do te perfshijne:  

M-G 3.1.1.2 Kontrolli I pergjithshem i gjendjes se mot-gjen. 

M-G 3.1.1.3 Kontrolli i pergjithshem i motorrit  

M-G 3.1.1.4 Kontrolli i pergjithshem i altenatorit.  

M-G 3.1.1.5 Kontrolli per rrjedhje  (nafte,vaji,uji) te tubave . 

M-G 3.1.1.6 Kontrolli i gjendjes se baterise dhe nivelit te elektrolitit  

M-G 3.1.1.7 Kontrolli dhe pastrimi i terminaleve te baterive  

M-G 3.1.1.8 Kontrolli i gjendjes dhe funksionimit te parangrohesit  

M-G 3.1.1.9 Kontrolli i lidhjeve  elektrike  

M-G 3.1.1.10 Kontrolli i starterit dhe karikuesit  

M-G 3.1.1.11 Kontrolli i shtrengimit te klemave .  

M-G 3.1.1.12 Kontrolli i gjendjes se rripave dhe regjistrimit te tyre .  

M-G 3.1.1.13 Kontroll I nivelit te ujit ne radiator  

M-G 3.1.1.14 Kontroll i nivelit te vajit  

M-G 3.1.1.15 Kontroll i mot-gjen ne ngarkese  

M-G 3.1.1.16 Kontroll i gjendjes se sensoreve te motorrit  

M-G 3.1.1.17 Lubrifikimi i te gjitha bashkimeve  

M-G 3.1.1.18 Kontroll i shtrengimit te dadove  

M-G 3.1.1.19 Kontrolli i parametrave ne panelin e kontrollit .  

M-G 3.1.1.20 Kontrolli i pompes se injektimit te naftes .  

M-G 3.1.1.21 Kontrolli i serbatorit per  

M-G 3.1.1.22 Kryerja e dekantimit te rezervuareve dhe te cisterns se naftes. Kryerja e dekantimit te 

cisternes eshte vecanerisht e rendesishme pasi prej saj furnizohen 3 mot-gjen 500 KVA  secili 

te instaluar tek Albcontrol  dhe nqs kjo cisterne merr uje atehere ky uje do te  futet ne 

sistemin e furnizimit me nafte dhe do te de  

mtoje mot-gjen  

M-G 3.1.1.23 Ndezja e mot-gjen dhe kontrolli i te gjithe parametrave parametrave te cfaqura ne display. 

 Sherbimet e nivelit te dyte do te kryhen per pjeset e meposhtem per nje nga kushtet e 

listuara me poshte: 
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M-G 3.1.1.24 Furnizim dhe vendosja filter vaji per nje vit ose 250 ore pune perfshire edhe nderrimin e vajit 

te shoqeruara me certificate  te prodhuesve europjan dhe fature zhdoganimi. 

M-G 3.1.1.25 Furnizim dhe vendosje filter nafte per nje vit ose 250 ore pune te shoqeruara me certificate  te 

prodhuesve europjan dhe fature zhdoganimi. 

M-G 3.1.1.26 Furnizim dhe -vendosje filter ajri per nje vit ose 250 ore pune te shoqeruara me certificate  te 

prodhuesve europjan dhe fature zhdoganimi. 

M-G 3.1.1.27 Furnizim dhe vendosjei parafiltrave per nje vit ose 250 ore pune te shoqeruara me certificate  

te prodhuesve europjan dhe fature zhdoganimi. 

M-G 3.1.1.28 Furnizim dhe vendosje i parafiltrit te naftes me ndares uji per nje vit ose 250 ore pune te 

shoqeruara me certificate  te prodhuesve europjan dhe fature zhdoganimi.  

M-G 3.1.1.29 Furnizim dhe vendosje I lengut ftohes (antifrize) te shoqeruara me certificate  te prodhuesve 

europjan dhe fature zhdoganimi. 

M-G 3.1.1.30 Sherbimet e nivelit te trete do te jene opsionale  (mund te kryhen ose jo)  dhe kjo do te varet 

edhe nga buxheti dhe do te perfshijne : 

M-G 3.1.1.31 Nderrimin e motorrit komplet 

M-G 3.1.1.32 Nderrimin e alternatorit komlet 

M-G 3.1.1.33 Nderrimin e bangos prove komplet 

M-G 3.1.1.34 Nderrimin e panelit te kontrollit e komandimit te mot-gjen komplet 

3.1.2  Sherbimet profilaktike periodike te mirembajtjes per UPS dhe Static Switch-et dhe stabilizatoret. 

Nr i Specifikimit Specifikimet e sherbimeve qe do t’u kryhen UPS do te behen nje here ne 6 muaj dhe do te 

jene sherbime te nivelit te pare, te cilat do te  perfshijne: 

UPS 3.1.2.1 - Kontrollin dhe pastrimin e pluhurave me aspirator  

UPS 3.1.2.2 - Kontrollin e te gjithave kartave dhe mirefunksionimin e tyre 

UPS 3.1.2.3 - Kontrollin e software dhe mirefunksionimin e tij 

UPS 3.1.2.4 - Kontrollin e gjendjes se baterive me tester te kompletuar me printer per te printuar    

rezultatet dhe pastrimin e terminaleve te tyre 

UPS 3.1.2.5 - Kontrolli i kalibrimit te tensionit DC, i frekuences dhe I tensionit te daljes  

UPS 3.1.2.6 - Kontrolli i radrizatorit dhe inverterit. 

UPS 3.1.2.7 - Kontrolli i vendosjes se rregullimeve  te kontrolleve dhe te vendosjes se alarmeve. 

UPS 3.1.2.8 - Kontrolli funksional i tiristoreve,diodave, transformatoreve, komponentet e filtrave  dhe 

te inverterave dhe kontrolli i ventilatoreve te ups dhe static switchet 

UPS 3.1.2.9 - Kryerja e testit te mungeses se tensionit (e simuluar) me dhe pa ngarkese 

UPS 3.1.2.10 - Monitorimi i punes se baterive ne ngarkim dhe shkarkim 

 Sherbimi i nivelit te dyte per UPS dhe Static Swic do te perfshije: Ndrimin e ventilatoreve 

cdo 20 000 ore pune. Ndrimin e kondesatoreve te filtrit dhe baterite litium te backup cdo 50 

000 ore. Ndrimi i baterive nqs koha e vetmbajtjes eshte me poshte se 50 % RUN TIME te tyre 

UPS 3.1.2.11 Sherbimi per Stabilizatoret do te behen nje here ne 6 muaj dhe do te jene sherbime te nivelit 

te pare, te cilat do te  perfshijne: 

  

Stabilizer  SYSTEM 
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Kontrolli i pikave te testimit 

Kontrolli i qarqeve elektronike 

Pastrimi i sistemit/Stabilizatorit 

Kontrolli i celesit te tensionit te ushqimit 

Kontrolli i ventilimit te pajisjes 

Kontrolli i lidhjeve dhe kabllimit 

Kontrolli i kalimit te ngarkeses 

Checking of power field (if any)  Kontrolli i zones se fuqise (ne se ka)  
 

3.1.3  Sherbimet profilaktike periodike te mirembajtjes per Celat, Transformatoret, TM 

Nr. i 

Specifikimit 

Sherbimet qe do t’u kryhen Celave dhe transformatoreve do te kryhen nje here ne 6 muaj dhe 

do te jene sherbime te nivelit te pare te cilat  do te perfshijne: 

C-TR 3.1.3.1 Kontrollin dhe pastrimin nga pluhurat dhe depozitimi I papastertive te brendshme dhe copeza 

qe kane mbetur nga avolxhimet 

C-TR 3.1.3.2 Kontrolli i te gjitha kartave te monitorimit  

C-TR 3.1.3.3 Kontrolli i te gjithe parametrave te transformatoreve 

C-TR 3.1.3.4 Shtrengimi i bullonave te lidhjeve elektrike kryesore dhe sekondare 

C-TR 3.1.3.5 Shtrengimi i bullonave te pjeseve mekanike dhe fiksimi I transformatorit ne bazament 

C-TR 3.1.3.6 Shtrengimi i pjastrave te regjistrimit te bllokazhit  

C-TR 3.1.3.7 Kontrolli i izolimit te peshtjellave ndaj njera tjetres dhe tokes 

C-TR 3.1.3.8 Verifikimi i funksionalitetit te bllokut termometrik dhe termosonde 

C-TR 3.1.3.9 Verifikimi i funksionalitetit te relese se mbingarkesave dhe qarqeve te shkurtra 

C-TR 3.1.3.10 Verifikimi i kondesimeve te depozituara ne peshtjella 

 Sherbimet e nivelit te trete per sistemin TM  do te jene opsionale (pra mund te kryhet ose 

jo) dhe do te perfshije 

C-TR 3.1.3.11 Nderrimin komplet te transformatoreve 6/0.4 kv ,20/0.4 kv dhe Celave 6 kv , 20 kv. 

  

3.1.4  Sherbimet profilaktike periodike te mirembajtjes per ndricimin e jashtem,ndricimin e brendshem 

dhe AIR CRAFT ne te gjithe site e Albcontrol. 

Nr. i 

Specifikimit 

 

A-CR 3.1.4.1  

A-CR 3.1.4.2  

A-CR 3.1.4.3  

A-CR 3.1.4.4  

A-CR 3.1.4.5 Kontrolli I pikave te sinjalistikes 

A-CR 3.1.4.6  

A-CR 3.1.4.7 Kontroll i paneleve te tensionit te ulet (TU) 

A-CR 3.1.4.8 Sherbimet e nivelit te dyte qe do t’u kryhen per Air Craft kane te bejne me furnizimin dhe 

vendosjen e ndricuesve te ndjegur ne te gjitha kullat e sinjalizimit ne te gjitha sitet e 

Albcontrolit 
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A-CR 3.1.4.9 Kontraktori duhet te kete persona te certifikuar per punimet ne lartesi ose te kete kontrate me 

kompani qe disponojne persona qe jane te licensuare per keto punime. 

Ne cdo raste firma kontraktore duhet te paraqese ne Hard copy cetifikatat e licensimit te 

personave qe dote kryejne keto punime. 

3.1.5  Instrumentat qe do te realizojne matjet ne sitemin elektrik gjate periudhes se sherbimeve duhet te 

jene te kalibruara. 

Nr. i 

Specifikimit 

Sherbimet qe do t’u kryhen per sistemin elektrik duhet te realizohen me paisje te kalibruara: 

I- 3.1.5.1 

Kontraktori duhet te paraqese certifikatat e kalibrimit per paisjet e analizatoreve e baterive 

dhe instrumentin qe mat rezistencen e tokezimit per  periudhen qe eshte ne fuqi kontrata.Keto 

certifikata duhet te paraqiten ne Hardcopy ne dokumentat qe duhet te dorezohen ne 

Albcontrol. 

3.2. Sherbimet profilaktike periodike te mirembajtjes per sistemin HVAC 

Nr i Specifikimit Specifikimet 

HVAC-3.2.1        Chillerat Ch 1, Ch 2 (te dy ne pune/funksionim):     VLH 704 BLN (WESPER)        

              

Nr 
Pikat e kontrollit 

3
 M

u
jo

r 

6
 M

u
jo

re
 

1
2
 m

u
jo

r 

 Kontrolli i punes se Chiller-it  1 dhe 2    

1 Kontrolli i punes se kompresoreve, presionit te shkarkimit te 

gazrave/vajit (ne presion te ulet dhe te larte) 

 x  

2 

 

Te kontrollohen linjat e kalimit te gazit ne chiller ne se ka 

rrjedhje gazi  te izolohen dhe te kontrollohet  indikatori i 

lageshtires. 

 x  

3 Te kontrollohet niveli i vajit te motorrave dhe te  furnizohen nqs 

eshte e nevojshme.  

 x  

4 Te kontrollohet presionet e gazit ne chillera te furnizohet  dhe te 

shtohet gaz ne se eshte e nevojshme (Ne se sasia e rrjedhur e 

gazit perben me pak se 30% te sasise totale te gazit ). 

 x  

5 Te kontrollohet presionet e gazit ne chillera dhe ne se sasia e 

rrjedhur e gazit perben me shume se 30% te sasise totale te gazit 

atehere te behet furnizimi  dhe zevendesimi i plote i gazit sipas 

kushteve teknike te nderrimit te gazit te nje chilleri. (Te behet  

shkarkimi i gazit, tharja e sistemit me azot, kontrolli i vajit te 

motorrave per nivel dhe aciditet, te shtohet vaji ne se eshte e 

nevojshme) 

 x  

6 Te kontrollohen linjat e kalimit te ujit ne chiller ne se ka rrjedhje 

uji, dhe termoizolimi i tyre 

 x  

7 Te kontrollohen linjat e ujit nga chilleri ne kolektor dhe ne AHU 

(administrates) nyjet lidhese dhe termoizolimi i tyre  

 x  
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8 Te kontrollohen linjat e ujit nga kolektori ne te gjithe Fan-coil e 

administrates, nyjet lidhese dhe termoizolimi i tyre. 

 x  

9 Te kontrollohet densiteti i antifreeze-s dhe te furnizohet dhe 

shtohet nqs ka nevoje 

  X 

10 Te kontrollohen instrumentet mates, te presioneve te ujit, 

presostatet e sigurise (si psh manometrat, termometrat, etj. ne 

linjat e ujit). 

 x  

11 Te kontrollohen nyjet lidhese te ujit, kontrolli per rrjedhje dhe 

termoizolimi i tyre dhe i akumulatorit. 

 x  

12 Te kontrollohen lidhjet fleksibel te tubacioneve (antivibranteve)  x  

13 Ne rastet e prezences se korrozionit, te pastrohet praimer-i dhe te 

lyhet pjesa e korroduar. 

 x  

14 Te kontrollohet izolimi i shkembyesit te nxehtesise (njesise se 

kondensimit/avulluesit). 

 x  

15 Te kontrollohet e te pastrohet filtri i ujit te shkembyesit te 

nxehtesise dhe ne se eshte i demtuar te pjesa e filtrit te nderrohet 

rrjeta. 

 x  

16 Te maten rrymat e thithjes ne pjeset kryesore te chillerave 

(motorret, ventilatoret e njesive te kondensimit) e te krahasohen 

me vlerat nominale te lejuara. Te kontrollohen kontaktet elektrike 

ne se jane te fiksuara/shtrenguara mire (vecanerisht tek leshuesat 

dhe urat lidhese) 

 x  

17 

 

Kontrolli i prarametrave ne programatorin elektronik digital 

(setpoint-i i ujit, parametrave te sondave, dhe tabela e  alarmeve) 

 x  

18 Te kontrollohen ventilatoret e njesive te kondensimit/avulluesve 

per disballancim dhe eleminimin e  saj ne se ai eshte prezent. 

 x  

19 Te behet kontrolli i kondensatoreve, pastrimi me uje dhe ajer  

(me solucion ne se jane te ndotur shume). 

 x  

20 Te testohet cikli i defrostit, te behet rikonfigurimi sipas nevojes  x  

21 Te kontrollohet ajernxjerresat  automatik e te kryhet  

zevendesimi i tyre ne te gjitha linjat e qarkullimit te ujit. 

 x  

22 Te behet kontrolli dhe kolaudimi i valvolave ballancuese te 

vendosura ne te gjitha linjat kryesore te kalimit te ujit 

 X  

 

HVAC-3.2.2 Chillerat 3-4:    SCL 111 - ACM (KÄLTE KLIMA)  (HIDRIA)    

Kondensuesit e ajrit te ftohte dy cope (Air cooled condensers, ACC-1,2 (2pcs), me ftohes 

HFC-407C per Chillerat 3,4 Mod. M08926 ACM KÄLTE KLIMA   (HIDRIA)   

 

              

Nr 
Pikat e kontrollit 

3
 M

u
jo

r 

6
 M

u
jo

re
 

1
2
 m

u
jo

r 
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 Kontrolli i punes se Chiller-it  3 dhe 4    

1 Kontrolli i punes se kompresoreve, presionit te shkarkimit te 

gazrave/vajit (ne presion te ulet dhe te larte) 

 x  

2 

 

Te kontrollohen linjat e kalimit te gazit ne motorrat, njesite e 

kondensimit ne se ka rrjedhje gazi si dhe te kontrollohet  indikatori 

i lageshtires. 

 x  

3 Te kontrollohet niveli i vajit te motorrave dhe te  furnizohen nqs 

eshte e nevojshme.  

 x  

4 Te kontrollohet presionet e gazit ne chillera te furnizohet  dhe te 

shtohet gaz ne se eshte e nevojshme (Ne se sasia e rrjedhur e gazit 

perben me pak se 30% te sasise totale te gazit ). 

 x  

5 Te kontrollohet presionet e gazit ne chillera dhe ne se sasia e 

rrjedhur e gazit perben me shume se 30% te sasise totale te gazit 

atehere te behet furnizimi  dhe zevendesimi i plote i gazit sipas 

kushteve teknike te nderrimit te gazit te nje chilleri. (Te behet  

shkarkimi i gazit, tharja e sistemit me azot, kontrolli i vajit te 

motorrave per nivel dhe aciditet, te shtohet vaji ne se eshte e 

nevojshme) 

 x  

6 Te kontrollohen instrumentet mates e te sigurise se gazit. (Presioni 

larte, presioni i ulet)  

 x  

7 Te kontrollohen linjat e kalimit te ujit ne shkembyes ne se ka 

rrjedhje uji dhe izolimi i tij.  

 x  

8 Te kontrollohet densiteti i antifreeze-s dhe te furnizohet dhe 

shtohet nqs ka nevoje. 

  X 

9 Te kontrollohen instrumentet mates te presionit dhe valvolat e 

sigurise (si psh manometrat, termometrat etj) ne linjat e ujit. 

 x  

10 Te kontrollohen parametrat ne programatorin elektronik digital te 

kondensatoreve, parametrat e sondave dhe tabela e  alarmeve 

 x  

11 Te kontrollohet funksionimi i njesive te kondensimit ne distance 

nga chillerat.  

 x  

12 Te kontrollohen inverterat e njesive te kondensimit ne distance  te 

kontrollohen parametrat e sondave te temperatures dhe presionit 

 x  

13 Te kontrollohet ventilatoret e njesive te kondensimit per 

disballancim dhe eleminimin e  saj ne se ai eshte prezent. 

 x  

14 Te behet kontrolli i njesive te kondensimit, pastrimi me uje dhe 

ajer (me solucion ne se jane te ndotur shume) 

 x  

15 Ne rastet e prezences se korrozionit, te pastrohet praimer-i dhe te 

lyhet pjesa e korroduar. 

 x  

16 Te maten rrymat e thithjes ne pjeset kryesore te chillerave 

(motorret, kondensatoret) e te krahasohen me vlerat nominale te 

lejuara. Te kontrollohen kontaktet elektrike ne se jane te 

 x  
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fiksuara/shtrenguara mire (leshuesat dhe urat lidhese) 

17 Te kontrollohen nyjet lidhese dhe izolimi i akumulatorit  x  

18 Te kontrollohen lidhjet fleksibel te tubacioneve (antivibranteve)  x  

19 Te kontrollohet ajernxjerresat  automatik e te kryhet zevendesimi i 

tyre ne te gjitha linjat e qarkullimit te ujit ne se esthe e nevojshme. 

 x  

20 Te kontrollohen ngrohesit e kompresoreve.   x  
 

HVAC-3.2.3   AHU 5-6: KNNL d50 6/5 - FK, FTT, EW, L, BD, VR (HIDRIA)     

 AHU 1, 2, 3, 4: 

First Part: KNNL d50 9/9 - M, FK, FTT, LU KNND d50     (HIDRIA) 

Second Part: KNND d50 9/12 - KWTA, L, EE, A***9/9 – VR  (HIDRIA) 

Nr Pikat e kontrollit 

3
 M

u
jo

re
 

6
 M

u
jo

re
 

1
2
 m

u
jo

r 

 Kontrolli i punes se  njesive te perpunimit te ajrit  (AHU 

1-6) 

   

1 Furnizim dhe nderrim i filtrave    x 

2 Te pastrohen filtrat   x  

3 Te kontrollohen linjat e kondensimit dhe govatat, te 

pastrohen ato ne se eshte e nevojshme  

  X 

4 Te pastrohet shkembyesi dhe te kontrollohet gjendja e tij  x  

5 Te pastrohen fletet e ventilatorit si dhe siperfaqet e 

brendshme te njesise 

 x  

6 Te kontrollohet motorri ne bazamentin e tij per vibrime si 

dhe rripi i transmisionit te motorrit si dhe tendosja  e rripit 

per punim te rregullt. 

 x  

7 Te kontrollohet gjendja e rezistencave te ngrohjes per AHU 

1-4 

  X 

8 Te kontrollohet valvola e bypass-it per pune normale  x  

9 Te kontrollohen inverterat te ventilatoreve te AHU-ve, 

programimi, kontrolli i parametrave te sondave dhe tabela e  

alarmeve) 

 x  

10 Te kontrollohen nyjet lidhese te ujit dhe antivibrantet.  x  

11 Te maten rrymat e thithjes se motorrit e te krahasohen me 

vlerat nominale te lejuara. Te kontrollohen kontaktet 

elektrike ne se jane te fiksuara/shtrenguara mire (leshuesat 

dhe urat lidhese) 

 x  

12  Furnizim dhe nderrim per rripat e transmisionit te motorrit 

per AHU 1-4 

 X  

13 Furnizim dhe nderrim per rripat e transmisionit te motorrit   x 
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per AHU 5-6 
 

HVAC-3.2.4  

HVAC-3.2.5 1) Kulla :    Chillerat (RTAK 1) : WESPER RTH 50  (1 cope)  

2)    Dhoma e UPS:         RTAK (3-4) WESPER HAN 17     (2 cope) 

3)    Ndertesa e rojes :   (RTAK)     WESPER HAN 13   (2 cope) 

 

Nr Pikat e kontrollit  

3
 m

u
jo

r 

6
 m

u
jo

r 

1
2
 m

u
jo

r 

 RTAK-eve ne Kulle, ne dhomen e UPS-ave dhe ne dhomen e 

rojes 

   

1 Te kontrollohet punimi i motorrit per vibrime te teperta, tejnxehje, 

zhurme. 

 x  

2 Te kontrollohet rripi i transmisionit  te furnizohet dhe  x  



   21 

 
21 

 zevendesohet ai ne se ka plasaritje/carje. 

3 Te pastrohen fletet e ventilatorit.  x  

4 Te kontrollohet ventilatoret e njesive te kondensimit dhe avullimit 

per disballancim dhe te eleminohet ajo ne se eshte prezente. 

 x  

5 Kontrolli i parametrave ne programatorin elektronik digital te 

kondensatoreve, te parametrave te sondave dhe tabela e  alarmeve)  

 x  

6 Te kontrollohet presionet e gazit te Rtak te furnizohet  dhe te 

shtohet gaz ne se eshte e nevojshme (Ne se sasia e rrjedhur e gazit 

perben me pak se 30% te sasise totale te gazit ). 

 x  

7 Te kontrollohet presionet e gazit te Rtak dhe ne se sasia e rrjedhur 

e gazit perben me shume se 30% te sasise totale te gazit atehere te 

behet furnizimi  dhe zevendesimi i plote i gazit sipas kushteve 

teknike te nderrimit te gazit te nje chilleri. (Te behet  shkarkimi i 

gazit, tharja e sistemit me azot, kontrolli i vajit te motorrave per 

nivel dhe aciditet, te shtohet vaji ne se eshte e nevojshme) 

 x  

8 Te kontrollohen ngrohesit e kompresoreve.  x  

9 Te kontrollohet puna e valvoles solenoide per RTAK1 (ftohje / 

ngrohje). 

 x  

10 Te kontrollohen linjat e kalimit te gazit ne motorrat, shkembyesat 

dhe njesite e kondensimit ne se ka rrjedhje gazi si dhe te 

kontrollohet  indikatori i lageshtires. 

 x  

11 Furnizim - nderrim i filtrave.   X 

12 Te pastrohen filtrat.  x  

13 Te maten rrymat e thithjes ne pjeset kryesore te chillerave 

(motorret, kondensatoret) e te krahasohen me vlerat nominale te 

lejuara. Te kontrollohen kontaktet elektrike ne se jane te 

fiksuara/shtrenguara mire (leshuesat dhe urat lidhese) 

 x  

14 Te pastrohet shkembyesi i nxehtesise    

15 Te testohet cikli i defrostit, te behet rikonfigurimi sipas nevojes   X 

 

HVAC-3.2.6  

Nr Pikat e kontrollit 

3
 m

u
jo

r 

6
 m

u
jo

r 

 Kontrolli i pompave qarkulluese te ujit per chillerat    

1 Te kontrollohet punimi i motorrit dhe i pompave dyshe per 

vibrime te teperta, tejnxehje, zhurme. 

 x 

2 Te kontrollohen instrumentat mates te presionit  x 

3 Te pastrohet filtri i ujit.  x 

4 Kontrolli i nyjeve lidhese te kolektorit, antivibrantet si dhe 

kontrolli i grupeve te mbushjes automatike te ujit.  

 x 



   22 

 
22 

 

 

HVAC-3.2.7 
Nr

. 
Pikat e kontrollit 

3
 m

u
jo

r 

6
 m

u
jo

r 

 Kontrolli i eneve zgjeruese dhe i sistemit antikorrozion   

1 Te kontrollohet valvola pluskuese e enes zgjeruese per pune 

normale. 

 x 

2 Te kontrollohen enet  zgjeruese duke matur presionin e ajrit ne to  x 

3 Te shtohet solucioni antikorrozion ne se eshte e nevojshme.  x 
 

HVAC-3.2.8  

Nr

. 
Pikat e kontrollit 

3
 m

u
jo

r 

6
 m

u
jo

r 

1
2

 m
u
jo

r 

1 Kontrolli i paisjeve fryrese (Fan Coil Unit, aspiratore, 

fryresit qendrore, tubacionet/linjat e kalimit te ajrit/ujit 

etj) 

   

2 Te pastrohet govata e kondensimit te Fan Coil Unit / Kasete / 

Duct-e 

  X 

3 Te pastrohet serpentina e Fan Coil Unit   x 

4 Te pastrohen fletet e ventilatorit si dhe siperfaqet e brendshme 

te njesise se Fan Coil-it 

  x 

5 Te kontrollohen aspiratoret e te pastrohen elikat per te 

shmangur disballancimin gjate punes 

  x 

6 Te behet kontrolli dhe sherbimi i fryresave qendrore te 

presionit te larte e te ulet ne tubacione (Duct), grilat e 

dergimit, rikthimit pastrimi i filtrave 

 x  

7 Te nderrohen filtrat e fryresave qendrore te presionit te larte e 

te ulet ne tubacione (Duct) 

  x 

8 Kontrolli dhe sherbimi i nyjeve lidhese te ujit dhe 

termoizolimi qe vjen nga salla teknike ne Fan 

Coil/Duct/Kasete. 

  x 



   23 

 
23 

9 Kontrolli dhe sherbimi i valvolave tre rrugeshe qe jane 

vendosur perpara fryresave. 

 x  

10 Kontrolli dhe sherbimi i linjave te kalimit te ujit dhe 

eleminimi i problemeve eventuale si rrjedhja, termoizolimi. 

  x 

11 Kontrolli dhe sherbimi i linjave te kondensatit. Te eleminohen 

problemet eventuale. 

  X 

12 Kontrolli  i rezistencave dhe eleminimi i problemeve 

eventuale. 

  x 

 

HVAC-3.2.9  

Nr

. 
Pikat e kontrollit 

3
 m

u
jo

r 

6
 m

u
jo

re
 

 

Kontrolle te vecanta dhe kontrolli i te gjitha njesive te 

kondicionerve Split,VRF si dhe kanalor te ambjetete e 

Albcontrolit ne Site e Malit Krujes dhe Porto Romano.   

1 Te kontrollohet dhe te pastrohet filtri i sistemit te zbutjes se ujit.  x 

2 Matja e rrymave te thithjes per te gjitha pjeset e 

sistemit/sistemeve e cila duhet te rezultoje brenda normave te 

lejuara nga katalogu i paisjes (Chiller, AHU, RTAK, 

Kondensatore )  

 x 

3 Te kontrollohen dampferat dhe paisjet mbyllese te sistemit te 

kondicionimit te ajrit qe te jene ne kushte optimale pune.  

 X 

4 Te kontrollohen sistemet e ventilimit lidhur me nje ventilim 

efektiv ne kushtet e shkarkimit te gazit FM-200  

 X 

5 Pastrimi I fryresit te brendshem  x 

6 Kontrolli I linjes se gazit, matja e parametrave te tij (presioni i 

larte dhe i ulet) dhe furnizimi dhe mbushja me gaz ne vlerat 

normale ne rast nevoje 

 x 

7 Pastrim i serpentines se brendshme dhe asaj te jashtme  x 

8 Kontrolli I paketes elektronike   x 

9 Pastrim I filtrave te ajrit   x 
 

3.3 Sherbimet profilaktike periodike te mirembajtjes per sistemin MKZ 

Nr i Specifikimit Specifikimet 
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MKZ - 3.3.1 

 

 

Nr. Pikat e kontrollit 

6
 m

u
jo

r 

1
2
 

m
u
jo

r 

 Kontrolli i Sistemit FM – 200   

1 Te kontrollohet bombolat e gazit (pesha dhe presioni i gazit) dhe 

te behet rimbushja e saj ne se verehet renie e presionit/peshes 
 x 

2 Te kontrollohen tubat Pilot per ndonje demtim dhe te f.v  tubot e 

difektuara ne se ka. 
 X 

3 Te behet kontrolli i volumit te agjentit ne cilindra me aprature te 

vecant. 
 X 

4 Te kontrollohen dedektoret e tymit dhe temperatures nga 

papastertite  dhe te behet testimi i 50 perqind te ketyre 

sensoreve. 

X  

5 Te kontrollohen linjat e shperndarjes se gazit dhe nozlat per 

ndonje korrozion te mundshem dhe te furnizohet e 

zevendesohen nqs eshte e nevojshme. 

X  

6 Te kontrollohen paisjet ndihmese si celesa presioni, mbylljet e 

dyerve, dampferat dhe paisjet mbyllese te sistemit te 

kondicionimit te ajrit qe te jene ne kushte optimale pune 

X  

7 Te kontrollohen sistemet e ventilimit lidhur per nje ventilim 

efektiv ne kushtet e shkarkimit te gazit FM-200 
X  

8 

 

Te testohen paneli i komandimit  ne teresi me gjthe  

komponentet e tyre  si dhe furnizimi dhe ndrimi i baterive ne 

perputhje me rekomandimet e prodhuesit.  

 X 

 

MKZ - 3.3.2 

Nr

. 
Pikat e kontrollit 

3
 m

u
jo

r 

6
 m

u
jo

r 

1
2
 m

u
jo

r 
 Kontrolli i stacionit te pompave     

1 Te kontrollohet gjendja fizike dhe parametrat e motopompes  

dhe elektropompes 

 X  

2 Te kontrollohet gjendja fizike dhe parametrat e pompes se 

mbajtjes se presionit (Jokey) 

 X  

3 Kontrolli i aksialitetit te pompes me boshtin e motoritsi dhe 

xhuntot bashkuese 

 x  

4 Kontroll i pompave per tu siguruar qe kushinetat jane ne  

gjendje pune Kontroll i gjendjes se guarnicionit/mbylles 

ndermjet  aksit te pompes dhe trupit te saj per parandalimin e 

rrjedhjeve. 

X   

5 Te kontrollohet automatika e venies ne funksionim te  X  
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stacionit te pompave 

6 Te kontrollohen bullonat e fiksimit me dyshemene. Fiksohen 

ato ne se eshte e nevojshme. 

 X  

7 Te kontrollohet valvola e sigurimit  X  

8 Te kontrollohet e te testohet sistemi i sinjalizimit te valvolave  X  

9 Te kontrollohen manometrat ne pompa, kolektore dhe linja  X  

10 Te kontrollohen bashkimet me saldature dhe bashkimet me 

guarnicion. 

 X  

11 Te kontrollohen valvolat e testimit dhe indikatoret e rrjedhjes 

se ujit ne linja dhe kate 

 X  

 

 

MKZ - 3.3.3 

 Nr. Pikat e kontrollit 

3
 m

u
jo

r 

6
 m

u
jo

r 

1
 V

je
ca

r 

 Sistemi i sprinklerave, hidranteve, fikset portabile te 

zjarrit dhe sistemet e alarmit zanor dhe vizual 

   

1 Te inspektohen vizualisht valvolat e kontrollit si dhe 

aparaturat matese te sistemit te njome e te thate qe te jene 

ne gjendje te mire dhe ne se tregojne presion normal te 

ujit dhe te ajrit 

X   

2 Te inspektohen paisjet e alarmit zanor dhe vizual per 

demtime fizike. Te testohen ato per funksionimin e tyre. 

 X  

3 Te testohen alarmet e kalimit te ujit ne sistemin e njome 

dhe ne sistemin e thate. 

 X  

4 Te kontrollohen vizualisht te gjithe sprinklerat, linjat e 

ujit mbajteset/fiksimet e tyre.  

 X  

5 Te testohen valvolat   X  

6 Te kontrollohet kompresori i ajrit te komprimuar ne 

valvolen e thate te alarmit dhe linja e sistemit te thate. 

 X  

7 Ne sistemin e sprinklerave te thate te testohet niveli i 

presionit paraprak te  ujit, alarmet e presionit te ulet si 

dhe paisjet e hapjes se shpejte. 

 X  

8 Kontrolli i te  gjithe sprinklerave, tubacionit, armatures 

dhe fiksimit te tyre.  Te testohet tubacioni kryesor 

  X 

9 Te kontrollohet kompresori i ajrit te komprimuar ne 

valvolen e thate te alarmit dhe linja e sistemit te thate 

 X  

10 Te kontrollohet e testohet valvola e alarmit te sistemit te 

njome 

 X  

11 Te testohet cdo hydrant  per te pare funksionimin e tyre 

normal dhe te pastrohet ai nga papastertite eventuale ne 

  X 
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brendesi te tij. 

12 Te kontrollohet depozita e ujit si dhe galixhantet qe 

gjenden ne te. 

  X 

13 Te kontrollohen fikset portabile te zjarrit (gjendja e tyre 

fizike, presioni) 

  X 

 

  MKZ - 3.3.4 

 Nr. Pikat e kontrollit 

3
 m

u
jo

r 

6
 m

u
jo

r 

1
 V

je
ca

r 

 Sistemit te zjarit  Aerosol  te DVOR ne Piste.    

1 Te kontrollohet bombolate e pluhurit (pasha dhe presioni 

i gazit) dhe te behet rimbushja e saj ne se verehet renie e 

presionit/peshes. 

   X  

2 Te kontrollohen tubat flesibel Pilot per ndonje demtim.    X 

3 Te behet kontrolli i volumit te agjentit ne cilindra me 

aprature te vecant.  

   X 

4 Te kontrollohen dedektoret e tymit dhe temperatures nga 

papastertite  dhe te behet testimi i 50 perqind te ketyre 

sensoreve. 

 

   X  

5 Te kontrollohen linjat e shperndarjes se gazit dhe nozlat 

per ndonje korrozion te mundshem dhe te furnizohen e 

zevendesohen nqs eshte e nevojshme. 

  X  

6 Te kontrollohen paisjet ndihmese si celesa presioni, 

mbylijet e dyerve, dampferat dhe paisjet mbyllese te 

sisternit te kondicionimit te ajrit qe te jene ne kushte 

optimale pune. 

  X  

7 Te kontrollohen sistemet e ventilimit lidhur per nje 

ventilim efektiv ne kushtet e shkarkimit te Aerosolit. 

  X  

8 Te testohen paneli i komandimit  ne teresi me gjthe  

komponentet e tyre  si dhe furnizimi dhe  ndrimi i 

baterive ne perputhje me rekomandimet e prodhuesit.  

  X 

 

 

MKZ - 3.3.5 

 

 

Nr. Pikat e kontrollit 

3
 m

u
jo

r 

6
 m

u
jo

r 

1
 V

je
ca

r 

 Sistemit MKZ ne malin e Krujes dhe Porto Romano    

1 Te kontrollohet bombolate gazit CO2 (pesha dhe presioni 

i gazit) dhe te behet rimbushja e saj ne se verehet renie e 

presionit/peshes. 

    x 
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2 Te kontrollohen tubat flesibel Pilot per ndonje demtim.    X 

3 Te behet kontrolli i volumit te agjentit ne cilindra me 

aprature te vecant.  

   X 

4 Te kontrollohen dedektoret e tymit dhe temperatures nga 

papastertite  dhe te behet testimi i 50 perqind te ketyre 

sensoreve. 

   X  

5 Te kontrollohen linjat e shperndarjes se gazit dhe nozlat 

per ndonje korrozion te mundshem dhe te furnizohet dhe 

zevendesohen nqs eshte e nevojshme. 

   X  

6 Te kontrollohen paisjet ndihmese si celesa presioni, 

mbylijet e dyerve, dampferat dhe paisjet mbyllese te 

sisternit te kondicionimit te ajrit qe te jene ne kushte 

optimale pune. 

   X  

7 Te kontrollohen sistemet e ventilimit lidhur per nje 

ventilim efektiv ne kushtet e shkarkimit te gazit CO2. 

   X  

8 Te testohen paneli i komandimit  ne teresi me gjthe  

komponentet e tyre  si dhe furnizimi dhe ndrimi i baterive 

ne perputhje me rekomandimet e prodhuesit.  

  X  

9 Kontroll te bombulave tavanore me pluhur. P.R    X  

10 Kontroll te fikseve portabel (dore) zjarri. P.R    X  

 

 

ASH-3.4 Kerkesat per sherbimin periodik profilaktik te mirembajtjes se ashensoreve 

ASH-3.4.1 

Nr. Pikat e kontrollit 

M
u
jo

r 

3
 

m
u
jo

r 

 PANELI I MAKINERISE X  

1 Pastrimi i panelit te ashensorit  X  

2 Kontrolli i sistemit te mbrojtjes elektronike dhe tokezimit   

3 Regjistrimi i frenave  X 

4 Kontrolli i spaketave elektronike dhe siguresave mbrojtese te 

sitemit elektronik dhe atij elektrik 

 X 
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ASH-3.4.2 

 

Nr. Pikat e kontrollit 

M
u
jo

r 

3
 

m
u
jo

r 
V

je
to

r 

 PUSI I ASHENSORIT     

1 Pastrimi i pusit te ashensorit  X   

2 Regjistrimi i dyerve per hapje dhe mbyllje normale dhe i 

kontakteve elektrike te tyre 

X   

3 Kontrolli i gjendjes fizike te kavove dhe shtrenguesve te tyre X   

4 Vaisja dhe grasatimi i shinave X   

5 Kontrolli fizik i nyjeve lidhese dhe fiksueseve te shinave  X  

6 Kontroll-regjistrimi i celesave fundore dhe atyre stopues  X  

7 Kontroll-regjistrimi i mekanizmit te tejkalimit te shpejtesise se 

levizjes se ashensorit 

  X 

 

ASH-3.4.3  

Nr. Pikat e kontrollit 

M
u
jo

r 

3
 

m
u
jo

r 

6
 

M
u
jo

r 

V
je

to
r 

 KABINA DHE SHASIA     

1 Pastrimi i pjeses se siperme te kabines X    

2 Kontrolli i funksionimit normal te 

fotokurtines/fotocelules 

X    

3 Kontrolli i gjendjes se butonave dhe treguesve te kateve X    

4 Kontrolli i ndricimit te kabines X    

5 Kontrolli i emergjences X    

6 Kontroll-regjistrim i sistemit elektro-mekanik i hapje-

mbylljes se dyerve te ashensorit (kabines dhe kateve) 

X    

7 Prova e manovres se emergjences X    

8 Pastrimi i pjeseve rreshqitese te kabines  X   

9 Kontrolli fizik i kabines ne pjeset lidhese.   X  

10 Kontrolli i gjendjes fizike te impiantit elektrik dhe 

butonave te komandimit mbi kabine. 

  X  

11 Kontroll-regjistrim i sistemit te frenimit te kabines    X 
 

ASH-3.4.4 Ne sherbimin periodik te ashensoreve do te perfshihet pervec operacioneve te 

siperpermendura edhe  

a- Pastrimi, vaisja dhe grasatimi i te gjitha pjeseve levizese, volanteve etj,  

b- Riparimi i difekteve eventuale 

Njekohesisht firma do te kryeje edhe difektet e paparashikuara brenda nje afati te aresyeshem 

nga marrja e njoftimit per defekt nga ana e ALBCONTROL SH.A..sh.a. 

BMS- 3.5 

 

Te kontrollohen te gjitha panelet e sistemit BMS dhe vecanerisht rregullatoret, motorret, 

valvolat, sensoret dhe sondat “COSTER” te dhena ne shtojcen A 
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Nr. Pikat e kontrollit 

3
 m

u
jo

r 

1
2
 

m
u
jo

r 

 Kontrolli i BMS   

1 Te kontrollohet dhe te testohet puna e te gjitha njesive te 

programimit llogjik, njesive tregues te alarmit, statusit dhe 

permbajtjes, rregullatoret e temperatures dhe lageshtise, 

rregullatoret universale, etj te sistemit BMS 

 x 

2 Te kontrollohen te gjitha mekanizmat e kontrollit te sigurise ne 

panelet MB 
 x 

3 Te kontrollohen siperfaqet e kontakteve te releve dhe 

kontaktoreve ne panelet MB dhe MKZ e te pastrohen ato ne se 

eshte e nevojshme 

 x 

4 Kontrollo rangun e regullimeve te kontaktoreve e te releve 

termike ne panelet MB e MKZ 
 x 

5 Testo te gjitha alarmet kryesore qe cfaqen ne panelin MB-10 

nepermjet simulimit. (Kontrollo ne se mbyllen damperat 

perkates te zjarrit dhe HVAC) 

 x 

6 Testim i futjes ne pune te njeres paisje kur del nga puna paisja 

tjeter per Chiller 3-4; AHU 1-2; AHU 3-4; RTAK 1-2; RTAK 3-

4; pompave binjake qarkulluese te ujit  

 x 

7 Testim i mbylljes se damperave te ajrit te RTAK-ve, AHU-ve 

kur sistemi i zjarrit FM-200 del ne alarm 
 x 

 

 

CCTV- 3.6 
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MM 8000- 

3.7 

 

 

         Te kontrollohen panelet, sensoret si edhe softi i sistemit MM 8000.  

 

Nr. Pikat e kontrollit 

3
 m

u
jo

r 

6
 m

u
jo

r 

 Kontrolli i Sistemi MM-8000   

1 Testimi i detektoreve    X 

2 Testimi i  dy paneleve te kontrollit si dhe furnizimi dhe ndrimi I 

bateive te tyre. 
  X 

3 Simulimi i alarmit    X 

4 Simulimi i anomalive    X 

 

 

 

 

LYERJA E 

KONSTRU

KSIONIT 

METALIK

E 3.8 

 

 

 

 

 

 

4. Kerkesat teknike per Hardware. 

Nr i 

Specifikimit 

Specifikimet 

T-4.1 Bleresi duhet qe te furnizoje dhe te vendose  te gjithe ato pjese nderrimi nje 

perdorimshe te paisjeve te sistemeve ne perputhje me planin e mirembajtjes profilaktike 

te listuar me siper  dhe te pastroje/laje filtrat e riperdorshem. 

T-4.2 Te gjitha pjeset e nderrimit  si ato qe perdoren vetem nje here ashtu edhe ato qe 

perdoren per nderrimin e pjeseve gjate difekteve te mundeshme duhet te jene  origjinale 

nga vete firma prodhuese e sistemit/paisjes. Nuk lejohet te behen pershtatje ose 

adoptime te pjeseve te nderrimit ose te pjeseve te difektuara qe zevendesohen pa 

miratimin e prodhuesit ose pa miratimin e ALBCONTROL SH.A. dhe jo adaptime te 

tyre. 

T-4.3 Nqs kerkohet ndonje mjet special shtese per punimet e mirembajtjes periodike, 

furnizuesi do te  siguroje furnizimin e tij tek ALBCONTROL SH.A.. 

T-4.4 Ne raste te difekteve te paisjeve te vecanta te sistemit, furnizuesi merr persiper te 

riparoje ato sipas cmimeve per te cilat eshte rene dakort me pare me kete kerkese oferte 
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ne listen e pjeseve te sistemit ne SHTOJCEN  A 

T-4.5 Nderkohe firma kontraktore qe do te kryeje sherbimin e mirembajtjes do te ofroje 

paraprakisht qe ne momentin e tenderit koston per ore pune te sherbimeve opsionale 

(riparim ose zevendesim pjesesh) per personelin inxhinjerik dhe ate teknik. 

T-4.6 Pas cdo sherbimi periodik profilaktik duhet te hartohet procesverbali perkates ku te 

pasqyrohet cdo pune e realizuar. Ky procesverbal hartohet ndermjet perfaqesuesit te 

ALBCONTROL SH.A. sh.a i ngarkuar per mbarevajtjen e sistemeve per te cilat eshte 

kryer puna dhe te firmes kontraktore. 

T-4.7 Furnizuesi do te kryeje vizita paraprake tek ALBCONTROL SH.A. per te percaktuar 

topologjine dhe vendodhjen e sistemit  

T-4.8 Furnizuesi do te siguroje qe produkti i furnizuar duhet te jene ne pershtatje me 

legjislacionin vendor dhe ate te principeve dhe standarteve te BE-se (behet fjale per 

cilesine e produkteve te furnizuara) 

T-4.9 Furnizuesi duhet te vertetoje gjate procesit te prokurimit qe ka marrdhenie me 

prodhuesit e sistemeve apo nensistemeve te instaluara ne Albcontrol per: Sistemin e 

Motorr Gjeneratoreve, UPS, Static switch, Stabilizator dhe  Kondicionimit dhe MKZ 

T-4.10 Mirembajtja e pare profilaktike duhet te kryhet jo me vone se 30 dite nga lidhja e 

kontrates dhe per sistemet e energjise duhet te kryhet nga prodhuesi i ketyre sistemeve.  

T-4.11 Furnizuesi duhet te siguroje vazhdueshmerine e sherbimeve per burimet e energjise dhe 

kondicionimit duke mos lejuar punen e ketyre sistemeve pa redundance jo me shume se 

60 minuta. kjo do te arrihet duke: 

patur ato pjese rezerve qe sigurojne operimin sipas kushteve te mesiperme 

vazhdueshmerine e punes se sistemve pa cenuar redundancen e percaktuar  

 

Siguruar qe gjate kohes se ekzekutimit te kontrates nje UPS shtese me fuqi te tille qe te 

mbaje operimit ne rast te difektit te sistemit qendror duhet te jete ne godinen 

operacionale te Albcontrol 

 

 

 

5. Kerkesat per Safety 

SAF-5.1 Sipas llojit te difektit duhet qe ne rastet e difekteve serioze qe ndikojne direkt ne sigurine 

dhe kushtet e ambjentit te punes se punonjesve te ALBCONTROL SH.A.-s, eshte e 

domosdoshme qe firma te pergjigjet ne nje kohe sa me te shkurter per rivendosjen e 

situates, vecanerisht per ato pjese te sistemit te cilat lidhen  direkt me ambjentet 

operacionale (Sallen e ACC-se, Sallen e  paisjeve, Kullen si dhe dhomen e UPS-se) sic 

sanksionohet ne piken R-7.2, dhe R-7.3 

SAF-5.2 Stafi i firmes kontraktore duhet te organizoje punen sipas nje programi kohor te miratuar 

paraprakisht nga ALBCONTROL SH.A. ne menyre qe punimet qe do te kryhen te mos 

influencojne ne parrezikshmerine/safety-n e sherbimeve qe ofron ALBCONTROL 

SH.A., qe perben edhe objektivin kryesor te punes se saj. 
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SAF-5.3 Per te eleminuar aksidentet gjate mirembajtjes periodike profilaktike te Sistemeve duhet 

te zbatohen rregullat e sigurimit teknik.   

 

 

6. Kerkesat e Personelit te Furnizuesit 

Nr. i 

Specifikimi

t 

Specifikimet 

P-6.1 Furnizuesi do te demostroje kompetence dhe te kete nje experience pune jo me pak se  

tre vjecare ne fushen e Inxhinierise HW/SW, sistemeve, aplikacioneve si dhe ato HW 

dhe ne sigurimin e te dhenave ne pergjithesi. Furnizuesi duhet te kete eksperience ne 

instalime apo sherbime te sistemeve me natyre te njejte per te cilat kerkohet sherbimi i 

mirembajtjes periodike profilaktike, te kryera ne tre vitet e fundit. Kjo gje te jete e 

dokumentuar me kontrata dy paleshe. 

P-6.2 Furnizuesi (personeli i tij teknik) te kete aftesi dhe eksperience  per 

instalim+mirembajtje te sistemeve elektrike, kabina te TU, transformatore TM, Cela 

TM, agregate M-Gj dhe UPS te fuqive deri ne 250 KVA 

P-6.3 Furnizuesi (personeli i tij teknik) te kete aftesi dhe eksperience  per instalim + 

mirembajtje / sherbime per sistemet e ajrim-kondicionimit HVAC 

P-6.4 Furnizuesi (personeli i tij teknik) te kete aftesi dhe eksperience per instalim + 

mirembajtje / sherbime per sistemet e MKZ. Nese kjo eshte e pamundur furnizuesi 

duhet te paraqese nje leter apo autorizimi nga nje kompani me experience ne kete fushe 

ku konfirmohet angazhimi per kryerjen e ketij aktiviteti.  

P-6.5 Furnizuesi (personeli i tij teknik) te kete aftesi dhe eksperience per instalim + 

mirembajtje / sherbime per paisje ngritese, ashensore 

P-6.6 Furnizuesi duhet te kete te pakten nje inxhinjer elektrik, nje inxhinjer mekanik, nje 

teknik elektrik, nje teknik mekanik,nje teknik site me licensa personale per punimet ne 

sistemet elektrik ,mekanik si dhe license se punimet ne lartesi(te tijin ose te 

kontraktuar). 

P-6.7 Furnizuesi duhet te kete Quality Insurance nga CE (ISO) per punimet ne sistemet e 

siperpermendura. 

P-6.8 Furnizuesi duhet te kete Quality Insurance nga CE (ISO) per trajtimin e mbetjeve (Vaj 

motorrash, baterite etj) dhe mbrojtjen e mjedisit ose te kete marredhenie kontrakuale me 

nje kompani te licensuar qe ben trajtimin e ketyre mbetjeve. 

P-6.9 Furnizuesi duhet te paraqese gjithe CV-te qe zoteron per personelin e perfshire ne 

sherbimet e kerkuara si dhe licensat perkatese qe ata zoterojne. Firma kontraktore qe do 

te perzgjidhet perpara se te beje punimet e mirembajtjes periodike duhet e paraqese 

paraprakisht me e-mail emrat e stafit qe do te kyeje punimet prane ALBCONTROL 

SH.A..sh.a. ALBCONTROL SH.A.-s i rezervohet e drejta per t'u interesuar 

paraprakisht prane organeve kompetente per statusin penal te stafit qe do te futet ne 

territorin e ALBCONTROL SH.A. 
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P-6.10 Furnizuesi pervec gjithe CV-ve qe zoteron per personelin e perfshire dhe licensat e tyre 

perkatese duhet te paraqese dhe licensen e vete me  te gjithe pikat e cila identifikon qe 

firma eshte e  licensuar  qe te bere punimet e mirembajtjes periodike  qe kerkohen nga  

ALBCONTROL SH.A. 

7.        Kerkesat per riparime 

Nr i 

Specifikimit 

Riparimet do te perfshijne te gjithe gamen e difekteve. 

R-7.1 Firma kontraktore do te kete depozituar ne ALBCONTROL SH.A.  emrin dhe numrin 

e telefonit per personin/personat e kontaktit per raste difekti. Personi/Personat i/e 

kontaktit duhet te jete gjithnje i arritshem nepermjet telefonit ne cdo moment te dites, 

24 ore ne dite/7 dite ne jave.  

R-7.2 Koha e vajtjes ne objekt, ALBCONTROL SH.A. Qender (e Re dhe e Vjeter) 

menjehere pas lajmerimit per difekt do te jete 60 min 

R-7.3 Koha e vajtjes ne objekt Mali i Krujes ose Porto Romano  menjehere pas lajmerimit 

per difekt do te jete 90 min 

R-7.4 Koha e riparimit te difektit duhet te jete sa me minimale ne varesi te llojit te difektit. 

 

8. Trenerimi OJT  

 

Gjate ekzekutimit te kontrates, shitesi/kontraktori merr persiper Trainimin OJT te nevojshem, nje jave ne vit per 

cdo sistem per personelin te ALBCONTROL SH.A.-s. 

Programi i tranimit te stafit qe do te beje monitorimin si dhe nderhyrjet e nivelit te pare si dhe pjeserisht te 

nivelit te dyte ne sistemet Elektrike, HVAC, MKZ dhe Ashensoreve do ti dorezohet firmes kontraktore nje muaj 

perpara zhvillimit te kursit nga ALBCONTROL SH.A. Firma kontraktore do ta shoqeroje tranimin e stafit te 

Albcontrol   sh.a. me dokumentacionin perkates te programit qe do te zhvilloje. 

 

 

9. KOMUNIKIMI NDERMJET ALBCONTROL SH.A.-s dhe FURNIZUESIT 

 

 Ndermjet ALBCONTROL SH.A.-s dhe Furnizuesit, komunikimi do realizohet me ane telefonit per rastet 

emergjente dhe te postes elektronike duke perdorur formularet e raportimit te problemeve/difekteve.  

Duhet te kihet parasysh se ALBCONTROL SH.A. eshte nje institucion i nje natyre te vecante dhe ne te disa 

sektore/ambjente qe jane teper sensibel ndaj difekteve te mundeshme. Kjo gje e detyron firmen kontraktore qe 

te reagoje menjehere sapo te marre njoftimin nga ALBCONTROL SH.A..sh.a per nje difekt te mundeshem ne 

keto sektore/ambjente. 

Te dy palet do te caktojne nga nje person qe do te sherbeje si pike kontakti per problemet e sistemit/sistemeve. 

Me marrjen e njoftimit per difektin, firma furnizuese duhet te pergjigjet me formularin perkates qe konfirmon 

marrjen e formularit te raportimit te difektit/difekteve.  

Ky formular do te niset ne piken e kontaktit te ALBCONTROL SH.A. sh.a gjithashtu me poste elektronike.  

Te dy formularet e siperpermendur  per secilin nga sistemet  per te cilat kerkohen sherbimet periodike 

profilaktike do te jene pjese e kontrates se mirembajtjes dhe do te hartohen ne bashkepunim me firmen 

kontraktuese 
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SHTOJCA  A 

 

Me poshte po japim pjeset perberese te sistemeve te cilat gjenden ne godinen e te ACC-se dhe ne te gjitha 

ambjetet qe ka ne zoterim Albcontrol per te cilat kerkohet sherbimi periodik profilaktik i mirembajtjes 

NE SISTEMIN E HVAC-SE PAJISJE, MATERIALE, PER SISTEMIN   HVAC 

 

№ Emertimi Part number 

P
ro

d
h

u
es

i 

Sn Njesia 

S
a
si

a
 

1 

Njesi Trajtimi Ajri: 

HIDRIA: KNNL d50 9/9-M, 

FK,FTTLU,KNNL d50 9/12 

– KWTA, L, EE, KNNL d50 

9/9 – VR 

KNNL d50 9/9-M, 

FK,FTTLU 
HIDRIA 

125442000 

komple

t 
4 

125432000 

125422000 

125412000 

2 

F.V. Njesi Trajtimi Ajri: 

HIDRIA: KNNL d50 6/5 – 

FK, FTT, EW, L, BD, VR 

KNNL d50 6/5 – 

FK, FTT 
HIDRIA 

125452000 
komple

t 
2 

125462000 

3 
Pompe Nxehtesie:  

WESPER VLH 704 BLN 

WESPER VLH 

704 BLN 
HIDRIA 

3710539017 komple

t 
2 

3710338862 

4 
Pompe Nxehtesie:  

ACM SCL-F 111 
ACM SCL-F 111 HIDRIA 

211011A1 komple

t 
2 

211011A2 

5 

Remote Kondensator:  

KÄLTE KLIMA ACM –

CDS 502B 

  

WESPER VLH 

704 BLN 
HIDRIA 

M08926224434

3 komple

t 
2 

M08926224434

2 

6 
Elektropompe monobllok: 

WILO BL 65/160-1,5 / 4 
BL 65/160-1,5 / 4 WILO  2089431/1101 cope 2 

7 
Elektropompe binjake: 

WILO DPL 50/115 – 0,75/2 

DPL 50/115 – 

0,75/2 
WILO  2007086/1101 cope 1 

8 
Elektropompe binjake: 

WILO DL 50/170 – 1,1/4 
DL 50/170 – 1,1/4 WILO  2089251/1101 cope 2 

9 
Elektropompe binjake: 

WILO DPL 32/110 – 0,75/2 

DPL 32/110 – 

0,75/2 
WILO  2022684/1012 cope 2 

10 
Akumulator uji, 1000 lt. 

CORDIVARI ACQ.REF.ZC 

ACQ.REF.ZC 20 

VT LT. 1000 

CORDI

VARI 
5815 cope 1 
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20 VT LT. 1000 

11 

Akumulator uji, 500 lt. 

CORDIVARI ACQ.REF.ZC 

20 VT LT.500 

ACQ.REF.ZC 20 

VT LT. 500 

CORDI

VARI 
5815 cope 1 

12 

Ene zgjerimi 200 lt. 

CORDIVARI VASO 

MEMB. V PED VT LT. 200 

VASO MEMB. V 

PED VT LT. 200 

CORDI

VARI 
5553 cope 1 

13 

Ene zgjerimi 80 lt. 

CORDIVARI VASO 

MEMB. V PED VT LT. 80 

VASO MEMB. V 

PED VT LT.80 

CORDI

VARI 
5553 cope 1 

14 
Ushqyes antikorrozioni 20 lt. 

VCL 0310 FP 230VAC 

VCL 0310 FP 

230VAC 

EUROA

QUE 

PD1045000877

5 

komple

t 
2 

15 
Kaldaje avulli 11 kW 

CAREL HumiSteam UE 015 UE015YL001 CAREL 
A004456 komple

t 
2 

A004442 

16 
Kaldaje avulli 7,5 kW 

CAREL HumiSteam UE 010 UE010YL001 CAREL 
A006603 komple

t 
2 

A006604 

17       

18 
Lageshtues ne tubo ajri 

  CAREL   
komple

t 
4 

19 
Lageshtues ne tubo ajri 

  CAREL   
komple

t 
2 

20 

Njesi Rooftop: WESPER 

HAN 17 

  

HAN 17 
WESPE

R 

3110145946 
komple

t 
2 

3110145947 

21 
Njesi Rooftop: WESPER 

HAN 13 
HAN 17 

WESPE

R 
3110144945 

komple

t 
1 

22 
Njesi Rooftop: WESPER 

RTH 50  
HAN 17 

WESPE

R 
3105245446 

komple

t 
1 

23 
Kasete hidronike: WESPER 

WKW 12 
WKW 12 

WESPE

R  

3110246625 

komple

t 
33 

3110246622 

3110246614 

3110246657 

3110246620 

3110246641 

3110246662 

3110246612 

3110246619 

3110246638 

3110246661 

3110246628 
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3110246637 

3110246640 

3110246626 

3110246627 

3110246617 

3110246636 

3110246618 

3110246635 

3110246633 

3110246624 

3110246639 

3110246621 

3110246630 

3110246613 

3110246631 

3110246610 

3110246615 

3110246616 

3110246623 

3110246642 

3110246611 

24 
Kasete hidronike: WESPER 

WKW 18 
WKW 18 

WESPE

R  

3110246659 

komple

t 
21 

3110246654 

3110246647 

3110246653 

3110246655 

3110246645 

3110246648 

3110246656 

3110246663 

3110246649 

3110246660 

3110246619 

3110246651 

3110246644 

3110246658 

3110246634 

3110246632 

3110246652 

3110246650 
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3110246646 

3110246643 

25 
Kasete hidronike: WESPER 

WKW 30 
WKW 30 

WESPE

R  

3110246595 
komple

t 
3 3110246593 

3110246594 

26 
Kasete hidronike: IDEA 

KLIMA WKW 12 
WKW 12 

IDEA 

KLIMA 
 

komple

t 
1 

27 
Fan-coil hidronik: WESPER 

VH2N 07 
VH2N 07 

WESPE

R  

3110146406 komple

t 
2 

3110146405 

28 
Fan-coil hidronik: WESPER 

VH2N 15 
VH2N 15 

WESPE

R  
3110246906 

komple

t 
1 

29 
Fan-coil hidronik: WESPER 

VH2N 21 
VH2N 21 

WESPE

R  
3110552034 

komple

t 
1 

30 
Fan-coil hidronik: WESPER 

VH2N 24 
VH2N 24 

WESPE

R  

3110246859 komple

t 
2 

3110246860 

31 

Fan-coil dyshemeje: 

WESPER Aqu@Fan II, 

AWC 5020 

AWC 5020 
WESPE

R 

3110146102 

komple

t 
8 

3110146099 

3110146100 

3110146098 

3110146103 

3110146101 

3110146104 

3110146105 

32 

Kondicioner Split: 

CARRIER 

42NQV012S/38NYV012S 

42NQV012S/38N

YV012S 

CARRIE

R 

73000073 

komple

t 
4 

92400122 

02400168 

9200221 

33 

Kondicioner Split: 

CARRIER 

42NQ018/38NY018 

 

42NQ018/38NY01

8 

CARRIE

R 
02400362 

komple

t 
1 

34 

Ventilator centrifugal 

tymrash: SYSTEMAIR 

KBR/F 355 DZ/K 

KBR/F 355 DZ/K 
SYSTE

MAIR 
  

komple

t 
1 

35 

Ventilator centrifugal 

tymrash: SYSTEMAIR 

DVG-H315 D4/F400 

DVG-H315 

D4/F400 

 

SYSTE

MAIR 

  
komple

t 
1 

36 

Ventilator centrifugal: 

SYSTEMAIR MUB 062 560 

DV-A2 MULTIBOX 

MUB 062 560 DV-

A2 MULTIBOX 

 

SYSTE

MAIR  

  
komple

t 
1 

37 
Ventilator centrifugal: 

SYSTEMAIR KE 50-30-4 
KE 50-30-4 

SYSTE

MAIR  
  

komple

t 
1 
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38 

Ventilator centrifugal: 

SYSTEMAIR MUB 042 400 

DV-A2 MULTIBOX 

MUB 042 400 DV-

A2 MULTIBOX 

 

SYSTE

MAIR  

  
komple

t 
1 

39 

Ventilator centrifugal: 

SYSTEMAIR MUB 025 315 

EC-A2 

MUB 025 315 EC-

A2 

 

SYSTE

MAIR  

  
komple

t 
1 

40 

Ventilator centrifugal: 

SYSTEMAIR TFSR 315M 

ROOF FAN 

TFSR 315M 

ROOF FAN 

 

SYSTE

MAIR  

  
komple

t 
2 

41 

Ventilator centrifugal: 

SYSTEMAIR TFSR 200 

ROOF FAN 

 TFSR 200 ROOF 

FAN 

 

SYSTE

MAIR  

  
komple

t 
1 

42 

Ventilator aksial: 

SYSTEMAIR DHS 560 DS 

ROOF FAN 

 DHS 560 DS 

ROOF FAN 

 

SYSTE

MAIR  

  
komple

t 
2 

43 

Ventilator aksial: 

SYSTEMAIR DHS 355DV 

ROOF FAN 

DHS 355DV 

ROOF FAN 

 

SYSTE

MAIR  

  
komple

t 
2 

44 

Ventilator aksial: 

SYSTEMAIR DHS 311 EV 

ROOF FAN  

DHS 311 EV 

ROOF FAN  

 

SYSTE

MAIR  

  
komple

t 
2 

45 
Ventilator aksial ne mur: 

KLIMA CELJE LAZ 250 
 LAZ 250 

 KLIMA 

CELJE 
  

komple

t 
12 

46 
Ventilator aksial ne mur: 

KLIMA CELJE LAZ 315 
LAZ 315 

 KLIMA 

CELJE 
  

komple

t 
2 

47 

Grile muri 700x700 

(mm×mm): HIDRIA AR-

17/2 700X700mm+Volum 

control damper RŽ-7/B8  

AR-17/2    RŽ-

7/B8  
HIDRIA   cope 1 

48 

Valvol kontrolli ajri e 

motorizuar: HIDRIA RŽ-

7/B8 700x700 (mm×mm) 

 RŽ-7/B8 HIDRIA   cope 1 

49 

Grile me damper 500x500 

(mm×mm): HIDRIA AZR-

3/2 + Volum control damper 

RŽ-7/R 

AZR-3/2 + Volum 

control damper 

RŽ-7/R 

HIDRIA   cope 1 

50 

Grile muri 600x200 

(mm×mm): HIDRIA AR-17 

+ Volum control damper RŽ-

7/R 600x200 (jointed) 

AR-17 + Volum 

control damper 

RŽ-7/R 600x200 

HIDRIA   cope 1 

51 Louvre 1000x300  AZR-3/2 + Volum HIDRIA   cope 2 



   39 

 
39 

(mm×mm): HIDRIA AZR-

3/2 + Volum control damper 

RŽ-7/B8 1000x300 (jointed) 

control damper 

RŽ-7/B8 1000x300 

52 

Grile shiu 700x700 

(mm×mm): HIDRIA AZR-

3/2 

AZR-3/2 HIDRIA   cope 1 

53 

Grile shiu 400x350 

(mm×mm): HIDRIA AZR-

3/2 

AZR-3/2 HIDRIA   cope 2 

54 

Grile shiu 400x400 

(mm×mm): HIDRIA AZR-

3/2 

AZR-3/2 HIDRIA   cope 1 

55 

Grile shiu 300x300 

(mm×mm): HIDRIA AZR-

3/2 

AZR-3/2 HIDRIA   cope 2 

56 

Grile shiu 200x200 

(mm×mm): HIDRIA AZR-

3/2 

AZR-3/2 HIDRIA   cope 1 

57 

Grile shiu 150x150 

(mm×mm): HIDRIA AZR-

3/2 

AZR-3/2 HIDRIA   cope 3 

58 

Grile shiu 1000x500 

(mm×mm): HIDRIA AZR-

3/2 

AZR-3/2 HIDRIA   cope 2 

59 

Grile shiu 500x300 

(mm×mm): HIDRIA AZR-

3/2 

AZR-3/2 HIDRIA   cope 2 

60 

Grile shiu 600x400 

(mm×mm): HIDRIA AZR-

3/2 

AZR-3/2 HIDRIA   cope 1 

61 

Grile e motorizuar 

1600x1800 (mm×mm): 

HIDRIA AZR-3/2 RŽ-7/B8 

+ Filter 1600x1800 (jointed) 

AZR-3/2 RŽ-7/B8 

+ Filter 1600x1800 
HIDRIA   cope 2 

62 

Grile e motorizuar 

1200x1800 (mm×mm): 

HIDRIA AZR-3/2 RŽ-7/B8 

1200x1800 (jointed) 

 AZR-3/2 RŽ-7/B8 

1200x1800 
HIDRIA   cope 3 

63 

Grile tranzite 700x200 

(mm×mm): HIDRIA AR-

13/2 

AR-13/2 HIDRIA   cope 12 
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64 

Grile tranzite 400x200 

(mm×mm): HIDRIA AR-

13/2 

AR-13/2 HIDRIA   cope 20 

65 

Grile tranzite 400x100 

(mm×mm): HIDRIA AR-

13/2 

AR-13/2 HIDRIA   cope 100 

66 

Grile muri 2000x150 

(mm×mm): HIDRIA AR-

13/2 

 AR-13/2 HIDRIA   cope 1 

67 

Grile mbipresioni 600x300 

(mm×mm): HIDRIA ANŽ-

3/2 

ANŽ-3/1 HIDRIA   cope 1 

68 

Grile mbipresioni 800x300 

(mm×mm): HIDRIA ANŽ-

3/2 

ANŽ-3/2 HIDRIA   cope 1 

69 

Slot linear 2000x150 

(mm×mm): HIDRIA LD-

13/2/B/T/K/M/S/P/I9 

L=2000 mm 

 LD-

13/2/B/T/K/M/S/P/

I9 L=2000 mm 

HIDRIA   cope 2 

70 

Slot linear 2000x150 

(mm×mm): HIDRIA LD-

13/2/B/T/K/M/S/P/I9 

L=1000 mm 

 LD-

13/2/B/T/K/M/S/P/

I9 L=1000 mm 

HIDRIA   cope 1 

71 

Slot linear 1800x50 

(mm×mm): HIDRIA LD-

13/2/B/T/K/M/S/P/I9 

L=1800 mm 

 LD-

13/2/B/T/K/M/S/P/

I9 L=1800 mm 

HIDRIA   cope 16 

72 

Difuzor tavanor 450x450 

(mm×mm): HIDRIA SR-

8/2–BxH 450x450 

SR-8/2–BxH 

450x450 
HIDRIA   cope 37 

73 

Difuzor tavanor 350x350 

(mm×mm): HIDRIA SR-

8/2–BxH 350x350 

SR-8/2–BxH 

350x350 
HIDRIA   cope 7 

74 

Difuzor tavanor 300x300 

(mm×mm): HIDRIA SR-

8/2–BxH 300x300 

 SR-8/2–BxH 

300x300 
HIDRIA   cope 16 

75 

Difuzor tavanor 150x150 

(mm×mm): HIDRIA SR-

8/2–BxH 150x150 

SR-8/2–BxH 

150x150 
HIDRIA   cope 2 

76 
Difuzor me plenum 450x450 

(mm×mm): HIDRIA SR-

 SR-7/2–BxH 

450x450 
HIDRIA   cope 1 
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7/2–BxH 450x450 

77 

Difuzor tavanor 500x300 

(mm×mm): SR-6/2–BxH 

500x300 

SR-6/2–BxH 

500x300 
HIDRIA   cope 1 

78 

Difuzor tavanor 400x100 

(mm×mm): SR-6/2–BxH 

400x100 

SR-6/2–BxH 

500x100 
HIDRIA   cope 2 

79 

Grile thithje 600x600 

(mm×mm): HIDRIA AR-

13/2 

AR-13/4 HIDRIA   cope 5 

80 

Grile thithje 600x300 

(mm×mm): HIDRIA AR-

13/2 

AR-13/3 HIDRIA   cope 4 

81 

Grile thithje 600x200 

(mm×mm): HIDRIA AR-

13/2 

AR-13/2 HIDRIA   cope 1 

82 

Grile thithje 500x300 

(mm×mm): HIDRIA AR-

13/2 

AR-13/1 HIDRIA   cope 4 

83 

Grile thithje 450x450 

(mm×mm): HIDRIA AR-

13/2 

AR-13/0 HIDRIA   cope 17 

84 

Grile thithje 450x350 

(mm×mm): HIDRIA AR-

13/2 

AR-13/1 HIDRIA   cope 2 

85 

Grile thithje 300x300 

(mm×mm): HIDRIA AR-

13/2 

AR-13/2 HIDRIA   cope 8 

86 

Grile thithje me plenum 

500x500 (mm×mm): 

HIDRIA AR-13/2 F 

 AR-13/2 F HIDRIA   cope 3 

87 
Grile thithje Ø200 mm: 

HIDRIA PV-1 Ø200 
 PV-1 Ø200 HIDRIA   cope 10 

88 
Grile thithje Ø150 mm: 

HIDRIA PV-1 Ø150 
 PV-1 Ø150 HIDRIA   cope 8 

89 

Grile shiu 800x200 

(mm×mm): HIDRIA AZR-3 

+ RŽ-7/R (jointed) 

 AZR-3 + RŽ-7/R HIDRIA   cope 1 

90 

Grile shiu 600x300 

(mm×mm): HIDRIA AZR-3 

+ RŽ-7/R (jointed) 

 AZR-3 + RŽ-7/R HIDRIA   cope 1 
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91 

Damper i motorizuar 

300x300 (mm×mm): 

HIDRIA RŽ-7/R 

 RŽ-7/R HIDRIA   cope 4 

92 

Damper i motorizuar 

900x400 (mm×mm): 

HIDRIA RŽ-7/R 

 RŽ-7/R HIDRIA   cope 4 

93 
Damper manual + LM 230 

A, 650x650 (mm×mm) 

 LM 230 A, 

650x650 
HIDRIA   cope 2 

94 
Damper manual + LM 230 

A, 600x350 (mm×mm) 

 LM 230 A, 

650x650 
HIDRIA   cope 4 

95 
Manual damper 350x200 

(mm×mm): HIDRIA RŽ-7/R 
 RŽ-7/R HIDRIA   cope 1 

96 
Manual damper 200x200 

(mm×mm): HIDRIA RŽ-7/R 
 RŽ-7/R HIDRIA   cope 10 

97 

Fire damper 1100x300 

(mm×mm): HIDRIA PL-12-

K90/E6/-/D/-/ 1100x300 

L=250 mm 

 PL-12-K90/E6/-

/D/-/ 1100x300 

L=250 mm 

HIDRIA   cope 2 

98 

Fire damper 1100x400 

(mm×mm): HIDRIA PL-12-

K90/E6/-/D/-/ 1100x400 

L=250 mm 

 PL-12-K90/E6/-

/D/-/ 1100x400 

L=250 mm 

HIDRIA   cope 2 

99 

Fire damper 800x300 

(mm×mm): HIDRIA PL-12-

K90/E6/-/D/-/ 800x300 

L=250 mm 

PL-12-K90/E6/-

/D/-/ 800x300 

L=250 mm 

HIDRIA   cope 1 

10

0 

Fire damper 650x650 

(mm×mm): HIDRIA PL-12-

K90/E16/-/D/-/ 650x650 

L=250 mm 

PL-12-K90/E16/-

/D/-/ 650x650 

L=250 mm 

HIDRIA   cope 2 

10

1 

Fire damper 600x200 

(mm×mm): HIDRIA PL-12-

K90/E16/-/D/-/ 600x200 

L=250 mm 

PL-12-K90/E16/-

/D/-/ 600x200 

L=250 mm 

HIDRIA   cope 3 

10

2 

Fire damper 600x250 

(mm×mm): HIDRIA PL-12-

K90/E16/-/D/-/ 600x250 

L=250 mm 

PL-12-K90/E16/-

/D/-/ 600x250 

L=250 mm 

HIDRIA   cope 2 

10

3 

Fire damper 600x300 

(mm×mm): HIDRIA PL-12-

K90/E16/-/D/-/ 600x300 

 PL-12-K90/E16/-

/D/-/ 600x300 

L=250 mm 

HIDRIA   cope 3 
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L=250 mm 

10

4 

Fire damper 300x200 

(mm×mm): HIDRIA PL-12-

K90/E16/-/D/-/ 300x200 

L=250 mm 

 PL-12-K90/E16/-

/D/-/ 300x200 

L=250 mm 

HIDRIA   cope 1 

10

5 

Ngrohes elektrik: MO – L 

55/180 (IMA) 
MO – L 55/180 IMA   

komple

t 
10 

10

6 

Ngrohes elektrik me 

ventilator: FRICO Cat Type 

C5 

 C5 FRICO   
komple

t 
2 

10

7 

Manual damper Ø150: 

HIDRIA DL-2/R 
DL-2/R HIDRIA   cope 57 

10

8 

Manual damper Ø200: 

HIDRIA DL-2/R 
DL-2/R HIDRIA   cope 39 

10

9 

Manual damper Ø250: 

HIDRIA DL-2/R 
DL-2/R HIDRIA   cope 32 

11

0 

Manual damper Ø280: 

HIDRIA DL-2/R 
DL-2/R HIDRIA   cope 4 

11

1 

Manual damper Ø350: 

HIDRIA DL-2/R 
DL-2/R HIDRIA   cope 8 

11

2 

 

Sistemi i shperndarjes se ajrit 

te kondicionuar, tubacione 

celiku 0,6-1,2 mm, i 

termoizoluar me Rockwool 

30 mm komplet, Struktura 

fiksuese dhe te gjithe 

aksesoret HILTI 

      m² 1075 

11

3 

Sistemi i shperndarjes se ujit 

te kondicionuar, tubacione 

celiku, 43ed y43ric 6” – 1/2”, 

te termoizoluara me 

Armaflex 13-25 mm, 

kompletuar me Struktura 

fiksuese, qafore dhe aksesore 

HILTI   

      ml 950 

 

 

Ne godinen e re te ACC-se dhe Akademise gjenden kondicionere split si vijon: 

Kondicioner split 12 000 BTU tek dhoma e IT Server, kati perdhe, cope 1 (nje) 

Kondicioner split 12 000 BTU tek dhoma e IT Server, kati pare, cope 1 (nje) 
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Kondicioner split 12 000 BTU tek zyres se punes se safety, kati perdhe,  cope 1 (nje) 

Kondicioner split 12 000 BTU ne kulle kati V, cope 1 (nje) 

Kondicioner split tek dhoma e STS-ve, kati i pare, cope 1 (nje) 

Kondicionere split model kollone tek dhoma teknike e katit ground, Equipment Room, Albcontrol 

Kulla,  cope 2 (dy)  

Kondicioner Split model kollone tek dhoma e Radarit, kati i pare Albcontrol Akademia, cope 2 (dy)  

Kondicionere split model kollone tek dhoma e UPS-ve Albcontrol Kulla,  cope 1 (nje)  

Kondicioner split Daikin 18 000 BTU tek dhoma e Rakut dhe printerit, kati perdhe, cope 1 (nje) 

Kondicjoner  VRF  FUJITSU  Dysheme  24 000 BTU  tek  Kulla kati 6 ,cope 6 (gjashte) 

Kondicjoner HITACHI   kanalor 48 000  BTU  te ambjetit I skanerit ,cope 1 (nje) 

 

 

 

 

 

STACIONI NE MALIN E KRUJES  

Gjenden dy kondicionere te tipit Emerson  (me garanci deri me Qershor 2018) 

Gjenden dy kondicionere split 24000 BTU te tipit Hitachi (me garanci deri me Qershor 2018) 

 

STACIONI NE PORTO ROMANO  

Gjenden kater kondicionere split 24000 BTU,  dy te tipit Generali dhe dy te tipit Daikin 

 

NE SHELTERIN E RADIOVE PRANE ALBCONTROL SH.A.  

Gjenden dy kondicionere split 24000 BTU te tipit DAIKIN 

 

NE SHELTERAT E ILS NE PISTEN E TIA-s 

Gjenden kater   kondicionere split 9000 BTU te tipit Mitsubishi 

 

NE Godinen e DVOR/DME-se NE PISTEN E TIA-s 

Gjenden dy kondicionere split 12000 BTU te tipit Hitachi 

 

 

SISTEMI BMS (Building Management System) 

PAJISJE, MATERIALE ELEKTRIKE, PER SISTEMIN E KONDICIONIMIT 

№ Emertimi Sn  Njesia Sasia 

1 

Inverter  

VLT HVAC Drive 5.5 kW (400V) 7.5HP (460); In:3x380-

480V 50/60Hz 11.7/9.9A; Type 12/IP55 Tamp 45C/113F  

078310G021 

cope 4 
076210G480 

078010G021 

077810G021 
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2 

Inverter  

VLT HVAC Drive 2.2 kW (400V) 7.5HP (460); In:3x380-

480V 50/60Hz 11.7/9.9A; Type 12/IP55 Tamp 45C/113F  

012002G021 cope 1 

3 

Inverter  

VLT HVAC Drive 1.5 kW (400V) 7.5HP (460); In:3x380-

480V 50/60Hz 11.7/9.9A; Type 12/IP55 Tamp 45C/113F  

013602G041 cope 1 

4 

Panel elektrik me dere xhami 1800x600x200mm (i 

kompletuar me Automat diferencial Id=0.03mA, Automat 

magnetotermik,Transformator tensioni 230-24V, Siguresa 

230 dhe 24 V, Leshues 3-faze bobine 230V ,Rele termike, 

Rele me bobine 230V 4 kontakte me LED dhe xokol, llamba 

sinjalizuese per tension) 

  cope 3 

5 

Panel elektrik me dere xhami 1600x600x200mm (i 

kompletuar me Automat diferencial Id=0.03mA, Automat 

magnetotermik,Transformator tensioni 230-24V, Siguresa 

230 dhe 24 V, Leshues 3-faze bobine 230V ,Rele termike, 

Rele me bobine 230V 4 kontakte me LED dhe xokol, llamba 

sinjalizuese per tension) 

  cope 2 

6 

Panel elektrik me dere xhami 1000x600x200mm (i 

kompletuar me Automat diferencial Id=0.03mA, Automat 

magnetotermik,Transformator tensioni 230-24V, Siguresa 

230 dhe 24 V, Leshues 3-faze bobine 230V ,Rele termike, 

Rele me bobine 230V 4 kontakte me LED dhe xokol, llamba 

sinjalizuese per tension) 

  cope 3 

7 

Panel elektrik me dere xhami  600x600x200mm ( i 

kompletuar me Automat diferencial Id=0.03mA, Automat 

magnetotermik,Transformator tensioni 230-24V, Siguresa 

230 dhe 24 V, Leshues 3-faze bobine 230V ,Rele termike, 

Rele me bobine 230V 4 kontakte me LED dhe xokol, llamba 

sinjalizuese per tension) 

  cope 2 

8 

Panel elektrik metalik 600x600x200mm (i kompletuar me 

Automat diferencial Id=0.03mA, Automat 

magnetotermik,Transformator tensioni 230-24V, Siguresa 

230 dhe 24 V, Leshues 3-faze bobine 230V ,Rele termike, 

Rele me bobine 230V 4 kontakte me LED dhe xokol, llamba 

sinjalizuese per tension) 

  cope 4 

9 

Kuader metalik 400x400x200 (i kompletuar me 

Transformator tensioni 230-24VDC, Siguresa , Rele me 

bobine 24VDC 4 kontakte me LED dhe xokol, llamba 

sinjalizuese ) 

  cope 4 
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LISTA E RREGULLATOREVE, MOTOREVE, VALVOLAVE DHE SONDAVE “COSTER” 

 

№ Emertimi   Njesia Sasia 

1 
PLE 608 – NJESI PROGRAMIMI LLOGJIK PER 

IMPIANTE ELEKTRIKE OSE TERMIKE 
  cope 7 

2 
DAM 675- DAM NJESI PROGRAMIMI, KOMANDIMI 

TREGIMI MATJESH ALARMESH DHE STATUSI  
  cope 8 

3 DRU414 – RREGULLATOR UNIVERSAL   cope 10 

4 DRU614 – RREGULLATOR UNIVERSAL   cope 2 

5 
XTU 614 – RREGULLATOR PER TEMPERATUREN 

DHE LAGESHTINE PER NJ.T.A . ME 1 BATERI 
  cope 10 

6 
XTU 644 – RREGULLATOR PER TEMPERATUREN 

DHE LAGESHTINE PER NJ.T.A . ME 2 BATERI 
  cope 4 

7 
UAC 328 – NJESI TREGIMI ALARMI , STATUSI DHE 

PERMBAJTJE  
  cope 4 

8 
CSV 328 – KONVERTUES SINJALI  0 ... 10 V– o 4 ... 20 

mA OSE MATJE TEMPERATURE DHE KOMANDIMI 
  cope 1 

9 
ACB 460 – KARTE MEMORIE PER KOMUNIKIMIN NE 

C-BUS 
  cope 14 

10 
SCI 110 – SONDE TEMPERATURE PER AMBIENTE 

NORMALE DHE ME RREZATIM  
  cope 1 

11 
SAU 914 – SONDE AMBIENTI PER TEMPERATURE 

DHE LAGESHTI RELATIVE 
  cope 2 

12 SAE 001 – SONDE TEMPERATURE E JASHTME   cope 1 

13 SIH 010 – SONDE TEMPERATURE E ZHYTUR    cope 4 

14 
STA 010 – SONDE TEMPERATURE PER TUBACIONET 

E AJRIT 
  cope 42 

15 
SDA 730 – SONDE AKTIVE PRESIONI DIFERENCIAL 

PER AJER 
  cope 6 

16 
SUR 704 – SONDE LAGESHTIE RELATIVE PER 

TUBACIONET E AJRIT  
  cope 10 

17 
LGU 420 – SONDE ME ULTRATINGUJ PER MATJEN E 

NIVELIT TE LENGSHEM 
  cope 1 

18 
VRGN 340 – VALVOLE E MOTORIZUAR 3 RRUGESHE 

E FILETUME; PN 16; -10…130°C 
  cope 6 

19 
CLM 228 – SERVOMOTOR LINEAR TE KTHYESHEM 

PER VALVOLE VRGN – VRBN – VLN – VFN 
  cope 6 

20 CSG 804 – SERVOMOTOR PER  SERRANDE   cope 16 

 

PAJISJE, MATERIALE, PER SISTEMIN E MKZ TEK GODINA E RE E TRAFIKUT AJROR 
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1 – SISTEMI ME UJE 

№ Emertimi 
Part 

number 
Prodhuesi Sn Njesia Sasia 

1 

Elektropompe, panel komandimi, 

UL/FM Aproved, Model FFF 

100525 – Metron MP430, 75 kW 

TC12F SPP 1050036/3A cope 1 

2 

Pompe Diesel, Panel komandimi, 

UL/FM Aproved, Model 

TE10DJU4HUF40 FM 

TE20D SPP 1050036/1A cope 1 

3 

Elektropompe “Jockey”, Panel 

komandimi UL/FM Aproved, 

Model SV 413 F22 T, 2.2 kW, 

Metron M15a 

00997 LOWARA 107390631 cope 1 

4 

Valvul “Seria 768 NXT Dry 

Valve”, Kompresor ajri, Valvola 

presostat, Seria 7C7, UL/FM 

Aproved 

768 
VICTAULI

C 
7C7 komplet 1 

5 

Valvul e njome, Seria 751, 

Valvula, Presostat, UL/FM 

Aproved 

751 
VICTAULI

C 
  komplet 1 

6 

Valvula Butterfly DN150, Seria 

705, Supervised open, UL/FM 

Aproved 

705 
VICTAULI

C 
  cope 10 

7 

Valvula Butterfly DN100, Seria 

705, Supervised open, UL/FM 

Aproved 

705 
VICTAULI

C 
  cope 4 

8 

Valvula Butterfly DN80, Seria 

705, Supervised open, UL/FM 

Aproved 

705 
VICTAULI

C 
  cope 2 

9 
Valvula me sfere DN50, Seria 728, 

Supervised open, UL/FM Aproved 
728 

VICTAULI

C 
  cope 6 

10 
Valvula me sfere DN32, Seria 728, 

Supervised open, UL/FM Aproved 
728 

VICTAULI

C 
  cope 2 

11 
Valvula Gate NRS DN150, Seria 

772H, UL/FM Aproved 
702H 

VICTAULI

C 
  cope 3 

12 
Valvula Gate NRS DN100, Seria 

772H, UL/Fm Aproved 
702H 

VICTAULI

C 
  cope 1 

13 
Valvula Globe DN65, UL/FM 

Aproved 
  

VICTAULI

C 
  cope 8 

14 
Valvula Globe DN50, UL/FM 

Aproved 
  

VICTAULI

C 
  cope 4 
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15 

Kaseta komplet Hidrante te 

brendshme, Model NO-HA, 

UL/FM Aproved, Tubo hidranti, 

Valvul, Bombel CO2 

  NO-HA   cope 19 

16 
Kaseta hidranti te jashtem 

komplet, Tubo hidranti 
  

VICTAULI

C 
  komplet 5 

17 
Hidrant i jashtem DN150 me dy 

dalje DN65 
  

VICTAULI

C 
  komplet 1 

18 

Pajisje manovrimi, Valvula NRS 

(Up-Right Indicator), UL/FM 

Aproved 

NRS 
VICTAULI

C 
  cope 4 

19 
Valvul sigurimi DN100, Model 

“TYCO”, UL/FM Aproved 

Model 

“TYCO” 
TYCO   cope 1 

20 
Flowmeter Venturi DN150, Seria 

735, UL/FM Aproved 
735 

VICTAULI

C 
  cope 1 

21 
Flow Dedentor DN80, VFDE 30 

CE, UL/FM Aproved 

VFDE 30 

CE 

VICTAULI

C 
  cope 2 

22 
Flow Dedentor DN50 VFDE 20 

CE, UL/FM Aproved 

VFDE 20 

CE 

VICTAULI

C 
  cope 6 

23 
Valvul Testimi DN25, Seria 720, 

UL/FM Aproved 
Seria 720 

VICTAULI

C 
  cope 8 

24 
Kundra valvul uji DN32, UL/FM 

  
VICTAULI

C 
  cope 1 

25 
Kon shkarkimi DN150 / DN100 

“TYCO”, UL/FM Aproved 

Model 

“TYCO” 
TYCO   cope 1 

26 

Rezervuar Gazoili, me dy shtresa, 

komplet, Valvula, Tregues niveli, 

151 Galon, UL/FM Aproved 

      komplet 1 

27 
Sprinklera uji Pending 68°C 

DN15, UL/FM Aproved 
      cope 215 

28 
Sprinklera uji, Sistemi 48ed y48r, 

68°C DN15, UL/FM Aproved 

68°C 

DN15 

VICTAULI

C 
  cope 87 

29 
Suporte Sprinklera uji komplet, 

Tubo 48ed y48ri, UL/FM Aproved 
  

VICTAULI

C 
  cope 215 

30 
Kundra valvula uji DN150, Seria 

717, UL/FM Aproved 
717 

VICTAULI

C 
  cope 3 

31 
Panele komandimi, Kablo, 

Armatura elektrike 
      komplet 4 

32 

Sistemi i shperndarjes se ujit ne 

Sprinklera / Hidrante, Tubacione 

celiku 6” – 1/2”, komplet me 

      ml 1351 
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struktura fiksuese, qafore dhe te 

gjithe aksesoret e nevojshem 

(HILTI) 

33 

Sistem i shperndarjes se ujit ne 

hidrantet e jashtem, Tubacione 

HDPE 6” – 1/2”, Komplet 49ed 

y49ri HDPE 

      ml 400 

34 
Rigid dhe Flexible Clampe 

“Victaulic” DN40 deri DN150 
      cope 80 

 

2 – SISTEMI KUNDRA ZJARRIT ME GAZ FM-200 

№ Emertimi Part number 
Moca 

prodhuesi 
Njesia Sasia 

1 
Komplet Cilinder “SIGMA 831 

lbs.” 

 “SIGMA 831 

lbs.” 

CHEMETRO

N 
komplet 1 

2 
Komplet Cilinder “SIGMA 296 

lbs.” 

 “SIGMA 296 

lbs.” 

CHEMETRO

N 
komplet 1 

3 
Komplet Cilinder “SIGMA 392 

lbs.” 

 “SIGMA 392 

lbs.” 

CHEMETRO

N 
komplet 1 

4 
Komplet Cilinder “SIGMA 126 

lbs.” 

 “SIGMA 126 

lbs.” 

CHEMETRO

N 
komplet 1 

5 Komplet Cilinder  TPED 180 lit  HYGOOD  komplet  4 

6 Komplet Cilinder  TPED 106 lit  HYGOOD  komplet  1 

7 Komplet Cilinder  TPED  52 lit  HYGOOD komplet 1 

8 Komplet Cilinder  TPED  8  lit  HYGOOD komplet 1 

9 
Aktuator Manual / Pneumatik 

  
CHEMETRO

N 
cope 4 

10 Aktuator Manual / Pneumatik  HYGOOD cope 5 

11 Kentec Electronics 831/296 lbs. 

Panele Komandimi SSO 

  

 KENTEC 

ELECTRONI

CS 

cope 1 

12 Kentec Electronics 392/126 lbs. 

Panele Komandimi Kulla 

  

KENTEC 

ELECTRONI

CS 

cope 1 

13 

 Panele Komandimi TPED 

180/52 Kentec Electronics 

ACC/TDU 

  

KENTEC 

ELECTRONI

CS 

cope 2 

14 
Nozzla Radiale Alumini 1/2” 

deri 2” 
 

CHEMETRO

N 
cope 18 

15 Nozzla Radiale Bronzi 1/2” deri   CHEMETRO cope 24 
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1 1/2” N 

16 Sensore +baze  ECO1003/1005    cope 130 

17 
Komplet Primare “GAMMA” 

(Kit) 
  

CHEMETRO

N 
komplet 2 

18 
Komplete Primare “GAMMA” 

(Kit) 
  

CHEMETRO

N 
komplet 4 

19 Komplete  Primare “Kentec 

Electronics” (Kit) 

  

KENTEC 

ELECTRONI

CS 

komplet 2 

20 
Aksesore te ndryshems(bell,stop 

gas ,rakorderi etj) 
 SIGMA komplet 1 

21 

Sistem i shperndarjes se Gazit 

FM-200, Tubacione celiku, 

50ed y50ric 6” – 1/2”, 

Komplete Strukturash, Fiksuese, 

Qafore, te gjitha HILTI 

    ml 275 

      

      

 

STACIONI NE MALIN E KRUJES  

Ne objektin ne Malin e Krujes, MKZ ne dhomen e paisjeve sigurohet nepermjet sistemit me gaz CO2 me panel 

kontrolli: SIGMA XT 

 

№ Emertimi Moca prodhuesi Njesia Sasia 

1 Kentec Electronics Panele 

Komandimi 

KENTEC ELECTRONICS cope 1 

2 Komplet Cilinder 45 kg  komplet 2 

3 Sensore dedektimi  cope 4 

 

 

NE SHELTERIN E RADIOVE PRANE ALBCONTROL SH.A. SH.A. 

Ne dhomen ne te cilen jane vendosur paisjet regjistruese te komunikimit sistemi i MKZ eshte FM-200 me panel 

kontrolli: SIGMA XT 

  

№ Emertimi Moca prodhuesi Njesia Sasia 

1 Kentec Electronics Panele 

Komandimi 

KENTEC ELECTRONICS cope 1 

 2 Komplet Cilinder 53 Ltr. PM6/FM200/JNUL111000 komplet 1 

3 Sensore dedektimi  cope 4 
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NE GODINEN e DVOR/DME-se NE PISTEN E TIA-s 

Ne dhomen ne te cilen jane vendosur paisjet e navigimit  sistemi i MKZ eshte me Aerosol me panel kontrolli: 

SIGMA XT 

 

№ Emertimi Moca prodhuesi Njesia Sasia 

1 Kentec Electronics Panele 

Komandimi 

KENTEC ELECTRONICS cope 1 

2 Komplet Cilinder   komplet 1 

3 Sensore dedektimi  cope 4 

 

 

 

 

 

SHTOJCA B: Matrica e Permbushjes se specifikimeve 

 

Kjo matrice eshte e detyrueshme per tu plotesuar dhe shpjeguar menyren se si jane plotesuar kerkesat tekniko-

operacionale te kesaj kerkese per oferte 

 

Nr i Specifikimit Ne 

perputhje 

te plote 

Ne 

perputhje te 

pjeseshme 

Nuk 

Perputhet 

Komente (te dhena per 

perputhjen) 

Seksionet 

2.Specifikimet e Sistemeve 

2.1 Konsiderata te pergjithshme te sistemeve 

El-2.1.1         

HVAC 2.1.2     

MKZ 2.1.3     

ASH 2.1.4     

BMS 2.1.5     

     

3. Sherbimet 

3.1 Sherbimet per Sistemet elektrike 
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M-G 3.1.1.22     

M-G 3.1.1.23     

M-G 3.1.1.24     

M-G 3.1.1.25     

M-G 3.1.1.26     

M-G 3.1.1.27     

M-G 3.1.1.28     

M-G 3.1.1.29     

M-G 3.1.1.30     

M-G 3.1.1.31         

M-G 3.1.1.32     

M-G 3.1.1.33     

M-G 3.1.1.34     

UPS 3.1.2.1     

UPS 3.1.2.2     

UPS 3.1.2.3     

UPS 3.1.2.4     

UPS 3.1.2.5     

UPS 3.1.2.6     

UPS 3.1.2.7     

UPS 3.1.2.8     

UPS 3.1.2.9     

UPS 3.1.2.10     

UPS 3.1.2.11     

C-TR 3.1.3.1     

C-TR 3.1.3.2     

C-TR 3.1.3.3     
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C-TR 3.1.3.4     

C-TR 3.1.3.5     

C-TR 3.1.3.6     

C-TR 3.1.3.7     

C-TR 3.1.3.8     

C-TR 3.1.3.9     

C-TR 3.1.3.10     

C-TR 3.1.3.11     

A-CR 3.1.4.1     

A-CR 3.1.4.2     

A-CR 3.1.4.3     

A-CR 3.1.4.4     

A-CR 3.1.4.5     

A-CR 3.1.4.6     

A-CR 3.1.4.7     

A-CR 3.1.4.8     

A-CR 3.1.4.9     

I-3.1.5.1     

3.2 Sherbimet per Sistemet HVAC 

HVAC-3.2.1     

HVAC-3.2.2     

HVAC-3.2.3     

     

HVAC-3.2.5     

HVAC-3.2.6     

HVAC-3.2.7     

HVAC-3.2.8     

HVAC-3.2.9     

3.3 Sherbimet per Sistemet MKZ 

MKZ 3.3.1     

MKZ 3.3.2     

MKZ 3.3.3     

MKZ 3.3.4     

MKZ 3.3.5     

3.4  Sherbimet per Ashensoret: 

ASH-3.4.1      

ASH-3.4.2     

ASH-3.4.3     

ASH-3.4.4     

3.5 - Sherbimi I BMS 
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3.7 -  MM-8000   

 

4. Kerkesat teknike per Hardware te sistemeve 

T-4.1       

T-4.2       

T-4.3       

T-4.4       

T-4.5       

T-4.6     

T-4.7     

T-4.8     

T-4.9     

T-4.10     

T-4.11     

     

     

5. Kerkesat per Safety 

SAF-5.1         

SAF-5.2         

SAF-5.3         

6. Kerkesat e Personelit te Projektit/Furnizuesit 

P-6.1     

P-6.2     

P-6.3     

P-6.4     

P-6.5     

P-6.6     

P-6.7     

P-6.8     

P-6.9     

P-6.10     

7.        Kerkesat per riparime 

R-7.1     

R-7.2     

R-7.3     

R-7.4     
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Shenim : Plotesimi I tabeles se mesiperme si dhe shpjegimet perkatese te cdo kerkese ne kete dokument 

jane te detyrueshme. Mos plotesimi i tyre perben nje kusht skualifikimi per cdo ofrues te mundshem.
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Koha e sherbimeve periodike te mirembajtjes do te jete nje vit nga data e nenshkrimit te 

kontrates ne varesi te datave te meparshme. 

1. Sherbimet periodike te mirembajtjes do te behen per nje vit e kuotuar ne faza per cdo 

vit sipas tabeles se mesiperme. 

2. Permiresimi i sistemeve ose modifikimi qe do te kerkoje ndryshimin e HW dhe SW 

baseline, do te jene opsionale dhe nuk jane objekt i games se furnizimit te kesaj kerkese per 

oferte. 

SHTOJCA C:  Paraqitja skematike e sistemeve  

 

Vizionimi i ketyre Skemave do te behet i mundur vetem gjate Takimit Sqarues per shkak te sigurise 

dhe konfidencialitet qe ka istitucioni ALBCONTROL SH.A. sha. 

 

1.Dhoma teknike (Chillera + AHU+ MKZ) 

2.MK 11 ( Kondicionimi ne Kulle) 

3.Paisje HVAC ne tarrace 

4.Stacioni i pompave MKZ 

Shenim: keto materiale do te shperndahen me kerkese te subjektit sepse jane materiale sensitive per 

qendren e re. 

 

SHTOJCA D:  Formularet e raportimit te defekteve si dhe i konfirmimit te marrjes se njoftimit do te 

hartohen se bashku me firmen fituese dhe do te jene pjese e kontrates. 

 

SHTOJCA E:  Lista e pjeseve rezerve qe duhet te jene gjendje ne Albcontrol. 

 

NR PERSHKRIMI I PJESVE TE KEMBIMIT SIPAS PAISJEVE  NJESIA SASIA  

        

1 Kontroller PLC pet sistemin e kontrollit elektrik te  AHU 1-6, Modeli 

COSTER, I programuar sistem me hyrje Analoge dhe hyrje diskrete, 

gjithashtu I pajisur me dalje Diskrete dhe dalje Analoge, me tension 

ushqimi 230 VAC, dhe me dalje diskrete me 230 VAC 

Cope 8 

2 Nderfaqe fizike te rregullimit te shpejtesise per paisjet RTAK3-4, per 

ndryshimin e tarimit manual per kontrollin e per motorin me fuqi 

nominale 500 VA, tensioni I ushqimit 230 VAC.   

Cope 2 

3 Pompe binjake te qarkut sekondar  qe I sherben chiller 1-2 te 

administrates, pompe me strukture/bazament te integruar me flanxha 

te gatshme per lidhjen hidraulike me sistemin ekzistues te qarkut 

sekondar, pompa te sistemit 3-fazor ne sistemin simetrik 230/400 VAC 

Cope 1 

4 Pompe binjake te qarkut sekondar  qe I sherben chiller 3-4 te 

AHU1+2 dhe AHU3+4, pompe me strukture/bazament te integruar 

Cope 1 
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me flanxha te gatshme per lidhjen hidraulike me sistemin ekzistues te 

qarkut sekondar, pompa te sistemit 3-fazor ne sistemin simetrik 

230/400 VAC 

5 Elektrovalvul Analoge, me kontroll ushqimi ne nivelin 230 Vac, 

elektrovalvula e kontrollit te "flow" ne qarkun sekondar te sekondar 

te serpentinave te AHU 1-6, e pajisur me LED per vleresimin e 

statusit te punes  

Cope 2 

6 Leshues 3-fazor per leshimin e motorrit elektrik te kompresorit 1+2 Cope 4 

7 Njesia kontrolluese universale e  kontrolleri njesise split per sistemin e 

ODE, me tension ushqimi 230 VA.  

Cope 3 

8 Damfer me kontroll hapje/mbyllje automatike, me tension  ushqimi 

230 VAC, I pajisur me kontakte ndihmese per monitorimin e statusit 

open/closed tension 230 VAC 

Cope 2 

9 Elektrovalvul per Fan-Coil, tensioni I bobines ushqyese 230 VAC Cope 3 

10 Elektro-Motor  per Fan-Coil, tensioni nominal I punes 230 VAC Cope 3 

11 Termostat per Fan - Coil, 230 VAC Cope 2 

12 Leshues 3fazore per kompresorin dhe ventilatoret  per chiller 1-2, 

sistemi 3 fazor, bobina e ushqimit/kontrollit me tension 230 VAC 

Cope 14 

13 Njesia kontrolluese: Karte kontrolleri e programuar per chiller 1-2 Cope 2 

14 Nderfaqe/karta e programuar / Pakete elektronike per sistemin VRF 

ne kulle.  

Cope 1 

15 Gaz per qarkun frigoriferik, te chiller dhe AC, lloji I gazit:  R-410A bombola 10 

16 Sensor i kontrollit te shpejtesise se injektimit te naftes per  

gjeneratorin 100 kva 

Cope 1 

17 Bllok ushqimi per celat display hyrja 230 VAC dalja 24 VDC Cope 1 

18 Pakete e kontrollit te shpejtesise se motor-gjeneratorit diesel pista 

Veri 

Cope 1 

19 Sensor I kontrollit te shpejtesise se injektimit te naftes per  

gjeneratorin 20 kva pista Veri 

Cope 1 

20 Sensor i tipit Magnetik I kontrollit dhe dedektimit te shpejtesise se 

rrotullimit  per  gjeneratorin 20 kva pista Veri 

Cope 1 

21 Paketa ndihmese e kontrollit te shpejtesise se rrotullimeve per 

sistemin e injektimit automatik te naftes / shpejtesise / frekuences se 

punes se gjeneratorit 20 kVA pista Veri 

Cope 1 

 

SHTOJCA F:  Paraqitja skematike per difektet e Paparashikuara deri ne vleren e blerjeve te vogla. 

 

NR Difektet e Paparashikuara NJESIA SASIA  
 

Cmimi/njesi  

 Vlefta 

Totale  
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Ne difektet e paparashikuara do 

te perfshihen furnizimi dhe 

ndrimi te gjitha paisjet qe nuk e 

kalojne vleren e blerjeve te vogla 

te cilat duhen te shoqerohen me 

tre oferta nga prodhues te 

ndryshem. 

Set 1 

    

        Shuma  #REF! 

      
 

 

SHTOJCA G:  Paraqitja skematike per Eventet dhe Kerkesat  qe duhet te realizohen nga 

kontraktori. 

 

Nr. Eventi Kerkesat 

1 Sherbimet per mirembajtja periodike 

profilaktike te sistemeve ne Albcontrol. 
Sipas grafikut te miratuar . 

2 Sherbimet per furnizim dhe vendosje vaj 

,filta ,antifriz etj. 
Sipas grafikut te miratuar 

3 Blerja e pjesve reserve. Brenda 90 ditesh nga lidhja e kontrates. 

4 Furnizim vendosje per difektet e 

paparashikuara . 

Brenda vleres se blerjeve te vogla te 

shoqeruar me tre oferta. 

5 Trainimi I sfafit Elektrike dhe BMS 11 muaj nga trainimi i fundit 
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Shtojca 6 

 (Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor) 

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti/enti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së 

procesit të mini-konkursit) 

   

FORMULARI I SHËRBIMEVE DHE GRAFIKUT TË EKZEKUTIMIT 

 

Shërbimi që kërkohet: “Shpenzime mirëmbajtje dhe blerje pjesë ndërrimi e sistemeve të instaluara 

në ACC/APP/TWR/Administratë”, 

 Afatet e ekzekutimit: 12  muaj nga nënshkrimi i kontratës.   
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Shtojca 7 

 (Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor) 

 

 

FORMULARI I TERMAVE TË REFERENCËS 

 

 

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: “Shpenzime mirëmbajtje dhe blerje pjesë ndërrimi e sistemeve të instaluara 

në ACC/APP/TWR/Administratë”, 

 

Detyrat: Sipas shtojces se specifikimeve teknike 

 

 

Shpërndarja: Sipas shtojces se specifikimeve teknike 

 

 

Vendi i kryerjes së shërbimeve: Albcontrol sha 
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Shtojca 8 

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor] 

 FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT   

1.   KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT  

Ofertuesi deklaron se: 

 

a)      është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit tё 

posaçёm nё rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin 

aktiv; 

b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv); 

c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së; 

ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortaku, ose që 

ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i 

dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së; 

d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale; 

dh) nuk ka pagesa të pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të 

parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së; 

e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë  nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për 

Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë. 

f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi; 

g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës; 

gj) ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi; 

h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi. 

i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me 

kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një 

operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit 

Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi. 

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një 

përkthim i noterizuar në shqip. 

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në 

ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 9. 

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.  

Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetdeklarimi i lartpërmendur 

duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.   

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore. 

Në çdo rast, Autoriteti/EntiKontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e 

informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër. 

 Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet : 

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e 

pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.   

 

 Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton 

autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një 

angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim. 
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I.  KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1.  Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3; 

c. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9 

Argumentimi: kriteret e mesiperme jane vendosur ne perputhje me Nenin 82 “Formulari permbledhes i 

vetdeklarimit” dhe Neni 83 ”Sigurimi i ofertes”, te Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe ne 

mbeshtetje te nenit 30, pika 1, te VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik: citojme Neni 83 i LPP “Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga 

ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë 

të vogël”, Neni 82, i LPP “1. Bashke me dorezimin e kerkesave per pjesemarrje ose te ofertave, autoritetet ose 

entet  kontraktore pranojne si prove paraprake ne vend te disa vertetimeve te leshuara nga autoritetet publike 

ose pale te treta, formularin permbledhes te vetdeklarimit, sipas parashikimeve te ketij ligji. Permbajtja e ketij 

formulari percaktohet ne rregullat e prokurimit publik”. 

2.    Ofertuesi duhet të paraqesë: 

2.1. Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:  

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:         

2.2.1 Vërtetim të lëshuar nga administrata tatimore, ku xhiroja mesatare vjetore për 3 vitet e fundit 

financiare (2018,2019,2020), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar 

duhet të jetë jo më e vogël se  vlera  e parashikuar e fondit limit  në procedurën e prokurimit ose 

 

2.2.2 Bilancet e viteve 2018, 2019 dhe 2020 miratuar nga organet perkatese shteterore. Kjo kërkesë 

konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet 

aktivit dhe pasivit 

Argumentimi: Kjo vlerë për xhiron vjetore është kërkuar pasi vlera e parashikuar e kontratës, është  

ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar. Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 

3, të LPP, si dhe  nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” si dhe në legjislacionin e fushës ne fuqi, përkatësisht në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin 

mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave 

tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet forms elektronike", si dhe në Udhëzimin e 

Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar.  

2.3  Kapaciteti teknik: 

2.3.1 Operatori ekonomik duhet te paraqese kontrata ku te kete realizuar sherbime te ngjashme, në 

një vlerë jo më të vogël sa 40 % e fondit limit që prokurohet, të realizura gjatë tre viteve të fundit nga 

nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Për të vërtetuar këtë Operatori Ekonomik duhet të 

paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose/dhe faturave tatimore të shitjes, ku shënohen 

datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin 

privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet 

e realizuara dhe të jenë të deklaruara në organet tatimore. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 

“Për prokurimin publik” dhe nenit 41/3, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të 

Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e 

nevojshme për të zbatuar kontratën që AK kërkon të realizojë, prandaj është kërkuar përvojë e ngjashme të 

jenë ne vlerën jo më e madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është 

realizuar gjatë tri viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. 
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2.3.2 Operatori Ekonomik duhet të jetë i pajisur me liçencë të vlefshme profesionale, të lëshuar nga 

autoritetet kompetente shtetërore, me kategoritë e mëposhtme: 

a) NP - 11/A (Ndërtime për nënstacione, kabinat e transformatorëve, linja të TN e të mesëm dhe 

shpërndrajen e energjisë elektrike);  

b) NP - 12/ A (Punime të Inxhinierisë së mjedisit); 

c) NS - 3/A (Impiante ngritese dhe transportues ( ashensore, shkalle levizese, transportues) 

d) NS - 4/A(Punime te rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me material druri, 

plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese) 

e) NS - 12/A (Impiante teknologjikë, termikë dhe të kondicionimit); 

f) NS  - 13/A (Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni); 

g) NS  - 14/A (Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV etj); 

h) OE duhet të jetë i pajisur me liçencë nga QKB per Sherbime ekspertize dhe/ose profesionale  

lidhur me ndikimin ne mjedis, me kod III.2.B 

Liçenca Profesionale duhet te paraqitet sipas modelit të lëshuar nga institucioni përgjegjës për 

dhënien e licensave profesionale sipas legjislacionit në fuqi.  

Shoqëritë e huaja, në lidhje me ekuivalentimin e licencave profesionale që disponojnë nga vendi i 

origjinës, të zbatojnë legjislacionin shqiptar në fuqi.  

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 

“Për prokurimin publik”, nenin 41, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të 

Prokurimit Publik”, si dhe Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e 

rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së liçencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe 

disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që 

operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale që parashikohen nga legjislacioni në 

fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente. 

- NP - 11/A (Ndërtime për nënstacione, kabinat e transformatorëve, linja të TN e të mesëm dhe 

shpërndrajen e energjisë elektrike) është kërkuar për shërbimin e mirëmbajtjes së  sistemeve 

elektriktrike ku bëjnë pjesë: kabinat elektrike, transformatorët elektrik, gjeneratoret të cilat lidhen me 

objektin e prokurimit;   

- NP - 12/ A (Punime të Inxhinierisë së mjedisit) është kërkuar si garanci ndaj operatorit ekonomik për 

të krijuar bindje se operatori ekonomik ofertues përmbush standartet e kërkuara në mbrojtje të 

mjedisit. 

- NS - 3/A (Impiante ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle levizese, transportues) është kërkuar 

për shërbimin periodik profilaktik të mirëmbajtjes dhe riparimit të ashensoreve të cilat lidhen me 

objektin e prokurimit;   

- NS - 4/A (Punime te rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me material druri, plastik, 

metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese) është kërkuar për shërbimin periodik 

profilaktik të mirëmbajtjes object kontrate. 

- NS - 12/A (Impiante teknologjikë, termikë dhe të kondicionimit) është kërkuar për shkak se në kontratë 

parashikohet shërbime periodike të mirëmbajtjes së kondicionimit dhe kontrolli i të gjitha njësive të 

kondicionerve Split, VRF si dhe kanalor që disponon AK të cilat lidhen me objektin e prokurimit 

- NS-13/A (Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni) dhe NS-14/A (Impiante të brendshme, 

elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV etj); është kërkuar për shkak se në kontratë parashikohen të 

mirëmbahen sistemet e brendshme elektrike, linja telefonie dhe telekomunikacioni si edhe të linjave të 

transmetimit të ngjashme me to. 

2.3.3 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë certifikatat që vërtetojnë përputhshmërinë me 

standardet: 

- ISO 9001:2015 ose versioni më i përditësuar ose ekuivalent, Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë 

ose ekuivalent e cila duhet të jetë brenda kohës së vlefshmerise. 

- ISO 27001-2013 ose versioni më i përditësuar ose ekuivalent, Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë 

Informatike ose ekuivalent e cila duhet të jetë brenda kohës së vlefshmerise. 
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- ISO 14001:2015 ose versioni më i përditësuar ose ekuivalent, Sistemi per Menaxhimin e 

Mjedisit ose ekuivalent e cila duhet të jetë brenda kohës së vlefshmerise. 

- ISO 45001:2018 ose versioni më i përditësuar ose ekuivalent, të standartit ndërkombëtar të 

menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit në pune ose ekuivalent e cila duhet të jetë brenda kohës së 

vlefshmërisë. 

- ISO 50001:2012 ose versioni më i përditësuar ose ekuivalent, Sistemin e menaxhimit te 

energjise ose ekuivalent e cila duhet të jetë kohës së vlefshmërisë. 

- OE duhet te jete ne zoterim te certifikates per pergjegjesine sociale SA 8000:2014, ose versioni 

më i përditësuar ose ekuivalent, e cila duhet të jetë brenda kohës së vlefshmërisë. 

Certifikatat duhet të jetë e vlefshme dhe e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i 

akredituar nga organizmi kombëtar i akredimit ose organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur 

nga RSH, Ose ekuvalente me to. 

Argumentim:  Ky  kriter u vendosën në përputhje me parashikimin e nenit 36 dhe nenit 77, të Ligjit Nr. 162, 

datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe nenit 44, të VKM-se Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose 

shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin 

certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i 

akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato 

janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit. 

Sqarojmë se Albcontrol sha, operon në një fushë që është shumë specifike “Navigimi Ajror”, sipas rregullores 

Europiane 1035/2011 dhe të audituar nga ana e Agjensisë Europiane të Sigurise së aviacionit (EASA) çdo dy 

vjet, ndërkohe sistemet me të cilët operon duhet të jenë komptibël me kërkesat e rregullatorëve ndërkombëtare 

të Aviacionit Civil sipas Rregullores se Komisionit Europian EC 552/2004 si dhe kërkesave të tjera që kanë të 

bëjnë me sigurinë  dhe përputhshmërine me rregulloret si dhe me sistemet e tjera që janë operative. Albcontrol 

është gjithashtu i certifikuar, për shkak të natyres se aktivitetit me ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 

45001:2018, ISO 27001:2013, ISO 20000-1:2018, SES (Reg 2017/373).  

Sistemi i menaxhimit të cilësisë siguron që operatori zotëron aftësitë për të ofruar shërbime që plotësojnë 

pritshmëritë kërkesat dhe specifikimet e klientit përmes aplikimit efektiv dhe cilesor të tij. 

Sistemi i menaxhimit te sigurise se informacionit siguron qe operatori ekonomik aplikon, mirëmban dhe 

përmirëson në mënyrë të vazhdueshme një përqasje sistematike në menaxhimin e informacionit sensitiv me 

focus tek siguria. 

Menaxhimi i sherbimit IT siguron qe operatori ekonomik ka të implementuar një sistem ofrimi të shërbimit 

përmes të cilit efektivisht planifikon, implementon, operon, monitoron, kontrollon dhe mirëmban portofolin e 

shërbimeve dhe cilësinë e tyre.  

Çertifikata ISO 14001-2015 është përcaktuar për të krijuar bindje se operatori ekonomik ofertues përmbush 

standartet e kërkuara në mbrojtje të mjedisit. Angazhimi për mbrojtjen e mjedisit kthehet në një kriter madhor 

në zgjedhjen e një prodhuesi kurse metoda më e thjeshtë dhe më efikase për të shfaqur kujdes ndaj problemeve 

lidhur me mjedisin është zbatimi i një sistemi menaxhimi për mjedisin në konformitet me parashikimet e 

standartit ndërkombëtar ISO 14001 

ISO 45001:2018 “Standardi i Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë së Punës”, është i nevojshëm për 

ndërgjegjësimin e gjithë personelit të shoqërisë në lidhje me masat e mbrojtjes së shëndetit, sigurisë dhe 

konsultimit të punësuarve për vlerësimin e rrisqeve të shëndetit dhe sigurisë në punë. 

ISO 50001-2018 “Per menaxhimin e energjisë”, është përcaktuar për të krijuar bindje se operatori ekonomik 

ofertues zotëron kapacitete teknike në realizimin e kontratës në përmbushje të specifikimeve teknike të 

kërkuara, është një specifikë pasi ndihmon per permiresimin dhe perdorimit me efikasitet te energjise. 

Çertifikata  ISO 8000 -2014,  është kërkuar për të krijuar bindje se operatori ekonomik ofertues zotëron 

kapacitete teknike në realizimin e kontratës në përmbushje të specifikimeve teknike të kërkuara. Iso 8000 - 

2014 është një specifikë qe kerkohet per ruajtjen e te dhenave afatgjate.   
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2.3.4 Si dëshmi për fuqinë punëtore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, OE duhet 

të vërtetojë se numri mesatar i punonjësve të siguruar është jo më pak se 20 punonjës për periudhën 

Tetor 2020 –Tetor 2021. (E vërtetuar kjo me listëpagesat përkatëse të konfirmuara nga Drejtoria e 

Tatimeve, shoqëruar edhe me formularin E–SIG 025 FDP per sigurimet shoqerore dhe TAP). Për 

përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit 

minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.  

Dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, do të 

paraqiten nga ofertuesi fitues përpara se autoriteti kontraktor të lidhë kontratën. 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe 

nenit 41, pika 4/c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë 

të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të të nevojshme për 

ekzekutimin e objektit të prokurimit,që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit 

ekonomik për të përmbushur kontratën. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me 

kohështrirje Tetor 2020 –Tetor 2021, tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë 

kontratën me sukses. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për 

ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, 

përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. 

2.3.5. Operatori ekonomik ofertues duhet të deklarojë të gjithë stafin dhe personelin tekniko-

profesional, i cili do te angazhohet në shërbimet e kërkuara. Në përbërje të stafit Operatori Ekonomik 

duhet të ketë minimalisht stafin e mëposhtëm.  

a) 5 inxhinierë elektrikë;  

b) 1 inxhinierë elektronik; 

c) 2 inxhinierë mekanikë, 

d) 1 ekspert zjarrfikes  

të cilët të rezultojnë të siguruar konform legjislacionit në fuqi.  

Te vertetuar me kontrate pune, diplome dhe CV, ndersa per Ekspertin per parandalim zjarri vertetuar 

me certifikaten perkatese. 

Nga inxhinieret e mesiperm operatori duhet te vertetoje se 2 ing elektrik jane drejtues teknik, te cilet 

jane pasqyruar ne licencen e shoqerise ku nje prej tyre te jete i certifikuar per Auditim energjie ne 

ndertesa dhe procese industriale, vertetuar me certifikatat perkatese. 

Për secilin prej pjesëtareve të stafit duhet të paraqitet: 

- Kontratë pune te vlefshme 

- Diploma 

- CV 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit 

minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.  

Dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, do të 

paraqiten nga ofertuesi fitues përpara se autoriteti kontraktor të lidhë kontratën. 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” 

dhe nenit 41, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me 

anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë stafin, personelin e nevojshëm të 

kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Konkretisht: 

Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, specifikimet teknike dhe zërat e 

punimeve (mirëmbajtjes). Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni në 

fuqi. Mungesa e këtij stafi në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të 

sherbimit. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve elektronik, elektrik, mekanik dhe eksperti 

zjarrfikes është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat 

sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e kontrates. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se 
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zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe 

besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën.  

 

2.3.6 Operatori ekonomik ofertues duhet te deklarojë/vërtetojë se në staf ka jo më pak se : 

a) 3 Teknik me diplome te nivelit te pare ne Inxhinieri elektrike; 

b) 2 Teknik me diplome te nivelit te pare ne Inxhinieri elektronike/ teknologji informacioni; 

c) 1 Teknik me diplome te nivelit te pare ne Inxhinieri mekanike 

të cilët të rezultojnë të siguruar konform legjislacionit në fuqi jo me pak se 1 vit ne listepagesa) 

(Tetor 2020 –Tetor 2021). Te vertetuar me kontrate pune, diplome dhe CV. 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit 

minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.  

Dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, do të 

paraqiten nga ofertuesi fitues përpara se autoriteti kontraktor të lidhë kontratën. 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” 

dhe nenit 41, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me 

anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë stafin, personelin e nevojshëm të 

kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Konkretisht: 

Kriteri për stafin teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, specifikimet teknike dhe zërat e punimeve 

(mirëmbajtjes). Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni në fuqi. 

Mungesa e këtij stafi në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të sherbimit. 

Numri i stafit kryesor teknik, si numri i inxhinierëve elektronik, elektrik, mekanik dhe eksperti zjarrfikes është 

përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në 

mbarëvajtjen dhe zbatimin e kontrates. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e 

nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, 

si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën.  

 
2.3.7 Operatori ekonomik ofertues duhet të këtë në stafin e vet punonjes me kualifikime si me 

poshte: 

a) Personel te kualifikuar ne fushen e Inxhinerise Elektrike te zoteroje diplome studimesh te 

thelluara pasuniversitare. 

b) Personel te kualifikuar ne fushen e Ixhinerise Elektrike, te zoteroje Certifikata Kualifikimi 

mbi Sistemin Elektrik:   

- Certifikate Kualifikimi mbi Platformat Kompjuterike ne SE; 

- Certifikate Kualifikimi mbi Operimin ne SE; 

- Certifikate Kualifikimi mbi Menaxhimin e Aseteve te SE  

c) Personel te kualifikuar ne fushen e Ixhinerise Elektronike, te zoteroje Certifikate Kualifikimi 

mbi sistemet Hardware dhe Sofware te stacioneve Metorologjike.  

d) Personel te kualifikuar ne fushen e Inxhinerise Elektrike i trajnuar per sherbimin dhe 

mirembajtjen e UPS-ve ”master on line”  te kategorise industriale vertetuar me diplomen dhe 

certifikaten perkatese. 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit të 

punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. Dokumentet provuese për vetëdeklarimet 

në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, do të paraqiten nga ofertuesi fitues përpara se autoriteti 

kontraktor të lidhë kontratën. 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” 

dhe nenit 41, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me 

anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë stafin, personelin e nevojshëm të 

kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. 
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2.3.8 Operatorët ekonomikë duhet të kenë në stafin e tyre të paktën 20 Punonjës të pajisur me 

dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik për punonjësit elektrikë nga IQT, 5 prej të cilëve duhet të kenë 

kategorinë V; të cilët (te 20 punonjes) të rezultojnë të siguruar konform legjislacionit në fuqi jo me 

pak se nje vit ne listepagesa  (Tetor 2020 –Tetor 2021). 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit 

minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. Dokumentet provuese për 

vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, do të paraqiten nga ofertuesi fitues 

përpara se autoriteti kontraktor të lidhë kontratën. 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” 

dhe nenit 41, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me 

anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë stafin, personelin e nevojshëm të 

kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. 

2.3.9 Operatorët ekonomikë duhet të kenë në stafin e tyre nje person te certifikuar per sigurine dhe 

shendetin ne pune, vertetuar me kontrate pune, diplome dhe certifikaten perkatese i cili të rezultojë i 

siguruar konform legjislacionit në fuqi. 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit 

minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. Dokumentet provuese për 

vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, do të paraqiten nga ofertuesi fitues 

përpara se autoriteti kontraktor të lidhë kontratën. 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” 

dhe nenit 41, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me 

anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë stafin, personelin e nevojshëm të 

kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Numri i punetoreve është i domosdoshem që operatori ose 

operatorët kur mund të jetë bashkim operatoresh të ketë në stafin e tyre një person të certifikuar per sigurine 

dhe shendetin ne pune për të siguruar respektimin e sigurise dhe shendetin ne pune gjatë zbatimit të kontratës. 

2.3.10 Numri dhe lloji i makinerive, pajisjeve në pronësi/qera: Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike 

që ka në dispozicion apo që mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur 

kontratën: 

 

Nr Emri i mjetit Njesi Sasi Statusi 

1 Autovinc  Copë 1 Në pronësi ose me qera 

2 Kamioncine   Copë 2 Në pronësi ose me qera 

3 Autobot uji   Copë 1 Në pronësi ose me qera 

4 Autobot nafte   Copë 2 Në pronësi ose me qera 

5 Automjet Pick-up   Copë 1 Në pronësi ose me qera 

6 Autobus per personelin Copë 1 Në pronësi ose me qera 

7 
Automjet i kategorise APV i personalizuar per 

sherbime ne site mekanike dhe elektrike ( karrooficine) 
Copë 1 Në pronësi ose me qera 

8 Automjet ATP Copë 5 Në pronësi ose me qera 

9 Pirun Copë 1 Në pronësi ose me qera 

10 Gjenerator Copë 1 Në pronësi ose me qera 

11 UPS 250 KVA Copë 1 Në pronësi ose me qera 

12 Saldatrice me argon 400 A Copë 1 Në pronësi ose me qera 

13 Pajisje ndricimi per kantier Copë 1 Në pronësi ose me qera 

 

Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur janë në pronesi, duhet të paraqitet: a) dokumenti që 

vërteton pronësinë (çertifikatën e pronësisë së mjetitrrugor); b) dokumenti që verteton regjistrimin e 
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mjetit (lejeqarkullimi); c) çertifikata e vlefshme e kontrollit teknik (SGS); ç) siguracioni (polica e 

sigurimit) I vlefshëm I mjetit; 

Kur janë me qera, duhet të paraqitet: a) kontrata e qerasë; b) dokumenti që vërteton regjistrimin e 

mjetit (lejeqarkullimi); c) çertifikata e vlefshme e kontrollit teknik (SGS); ç) siguracioni (polica e 

sigurimit) I vlefshëm I mjetit; 

Për autobotin e ujit edhe te naftës: pervec dokumentave te mesiperme edhe pasaportë autoboti. Për 

autobusin pervec dokumentave te mesiperme edhe Certifikate transport i udhetareve nga Bashkia. 

Për mjetet qe nuk regjistrohen ne regjistrat publik te paraqiten faturë tatimore ose kontrate 

shitblerje ose akt zhdoganimi dhe deklaratë gjendje magazine. 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” 

dhe nenit 41, pika 4/ç të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me 

anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet dhe pajisjet teknike që ka në 

dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të ekzekutimin e objektit të 

prokurimit. 

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne pronesi / qira janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me 

natyrën dhe përmasat e kontratës, duke ju referuar sherbimeve sipas standardeve, orëve të punës, grafikut dhe 

kohëzgjatjes së punimeve, specifikimeve teknike. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomik duhet të 

përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe 

dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë 

vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, 

makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura 

ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të 

mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas 

specifikave.  

2.3.11 Duke marre ne konsiderate seksionin/pargrafin tek specifikimet teknike mbi: kushtin teknik 

kryesor operacional mbi vijueshmerine e panderprere te punes se sistemeve te energjise, dhe 

operimin e ketyre sistemeve ne kushte optimale per mirembatje si dhe sherbimeve teper delikate qe 

ofron Albcontrol. sh.a. kerkohet te paraqitet permes planeve te personalizuara per secilin nga 

sistemet baze te enegjise, “action plans” te bazuar ne arkitekturen konkrete te sistemit operacional te 

Sistemeve te Energjise te Albcontrol. sh.a. Sipas planeve bashkengjitur Shtojca C. Kjo shtojce per 

operatoret e interezuar mund te terhiqet ne zyrat e Albcontrol sha. 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” 

dhe nenit 41, pika 6 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,  

Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të 

veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të 

kontratës 

2.3.12 Operatori ekonomik duhet të paraqesë planin operacional të detajuar për zbatimin e kesaj 

kontrate duke perfshire metodologjine, burimet njerezore, makinerite dhe pajisjet dhe sistemin e 

koordinimit dhe menaxhimit, ne perputhje me specifikimet teknike dhe me matricen (Shtojca tek 

spec teknike) që do të plotësohet nga Operatoret ekonomike. 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” 

dhe nenit 41, pika 6 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,  

Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të 

veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të 

kontratës 

2.3.13 Operatori ekonomik ose bashkimi i operatoreve ekonomike, duhet të demonstrojë 

kompetencë dhe të ketë një eksperiencë pune jo me pak se 3 (tre) vjecare në fushën e Inxhinjerise 

HW/SW, sistemeve, aplikacioneve si dhe ato te HW dhe sigurimin e të dhënave në pergjithësi. Për 

këtë duhet të paraqësi një pershkrim të profilit të tij nëpermjet katalogeve e prospekteve prezantuese 

zyrtar dhe /ose faqes se website të tij ne internet të cilat duhet te jene origjinale dhe te përmbajne të 

dhëna të verifikueshme. 
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Argumentimi: Ky kriter vihet në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” ku citohet se: Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet 

kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme 

njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm 

cilësie. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në 

lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e 

nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e 

objektit të kontratës. 

2.3.14 Operatori ekonomik duhet të dëshmojë që ka në dispozicion nje Help Desk funksional per 

raportimin e difekteve. Kjo te deshmohet nepermjet eksperiencave te ngjashme dhe/ose katalogeve 

zyrtare te operatorit ekonomik. 

Argumentimi: Ky kriter vihet në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” ku citohet se: Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet 

kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme 

njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm 

cilësie. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në 

lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e 

nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e 

objektit të kontratës. 

 

2.3.15 Operatori ekonomik duhet te ofertoje sipas preventivit ne Shtojcen B 

 

 

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. 

Operatoret e huaj ekonomikë, duhet të paraqesin të gjithë dokumentat e tyre në gjuhën shqipe (si 

gjuhë e ofertës), të bëjnë noterizimet përkatëse si dhe të jenë të certifikuara “Apostille”. Për vendet 

që nuk kanë ratifikuar Konventën e Hagës datë 5 tetor 1961, “Për heqjen e kërkesës për legalizim 

diplomatik e konsullor të dokumenteve zyrtare të huaja”, duhet të bëhen legalizimet në ambasadat, 

konsullatat ose zyrat respektive nga vendi i origjinës. (Mosparaqitja në këtë formë është kusht 

skualifikues). 
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Shtojca 9. 

(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik) 

FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT 

I. Unë i nënshkruari ______________  në cilësinë e ________________ të operatorit ekonomik 

_____________________ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:   

 

Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik  

 

Identifikimi Përgjigjja  

Emri i operatorit ekonomik: 

(Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse 

jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit 

ekonomik në BOE 

-------------------------------------------------- 

Numri NIPT/et: ----------------------------------------------------- 

Adresa postare: 

Qyteti / qyteti; Kodi postar 

-------------------------------------------------------- 

Përfaqësuesi (emri): ---------------------------------------------- 

Telefoni: ------------------------------------------------------- 

E-mail: ------------------------------------------------------------ 

 

B: DEKLARATË  

Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik (nëse është e 

zbatueshme) 

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: 

 Informacione për nënkontraktorin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik 

 

Emri (at) e subjekteve  NIPT-i  Lloji i kapacitetit për të cilin 

do të mbështetet operatori 

ekonomik  

 

Specifiko konkretisht 

kapacitetin/et 

    

    

    

 

Deklaroj se, për subjektin / subjektet në kapacitetin/et, e të cilit/ëve do të mbështetem, nuk ka arsye për skualifikimin ose 

përjashtimin e tij / tyre nga procedura, në përputhje me dispozitat e nenit 76 të LPP-së, dhe konfirmoj me dokumente provuese 

që do të ketë burimet e kërkuara siç janë deklaruar. 

Emri i 

nënkontraktorit të 

propozuar 

NIPT –i Përqindja e 

nënkontraktimit  

Shërbimet /Mallrat e lidhura me to për t’u 

nënkontraktuar  

    

    

    

 

 

Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit  

A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT 

Deklarata Referencat (kur janë të zbatueshme) 
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Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin 

tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, 

ose sipas legjislacionit tё posaçёm nё rastin e një 

organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë 

objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv. 

Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm 

në formë elektronike, ju lutemi tregoni: 

Adresën e ueb-it: [shkruajeni] 

Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] 

Lloji i dokumentit: [shkruajeni] 

Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga 

veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose 

ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga 

data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar 

një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të 

nenit 76 të LPP-së. 

Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm 

në formë elektronike, ju lutemi tregoni: 

Adresën e ueb-it: [shkruajeni] 

Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] 

Lloji i dokumentit: [shkruajeni] 

Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit 

administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose 

si ortak, ka ose fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose 

kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë: 

 

 

 

etj. 

nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së 

prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në 

nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë i dënuar dhe ka 

kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të 

dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga 

gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj. 

 

Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm 

në formë elektronike, ju lutemi tregoni: 

Adresën e ueb-it: [shkruajeni] 

Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] 

Lloji i dokumentit: [shkruajeni]] 

Operatori ekonomik nuk është dënuar me vendim 

gjyqësor të formës së prerë për vepra që lidhen me 

veprimtarinë profesionale. 

Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm 

në formë elektronike, ju lutemi tregoni: 

Adresën e ueb-it: [shkruajeni] 

Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] 

Lloji i dokumentit: [shkruajeni] 

Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi 

(statusi aktiv). 

Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm 

në formë elektronike, ju lutemi tregoni: 

Adresën e ueb-it: [shkruajeni] 

Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] 

Lloji i dokumentit: [shkruajeni] 

Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për 

taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas 

legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e 

parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së 

Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm 

në formë elektronike, ju lutemi tregoni: 

Adresën e ueb-it: [shkruajeni] 

Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] 

Lloji i dokumentit: [shkruajeni] 
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Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e 

energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të 

aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi. 

Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të 

cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë. 

Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm 

në formë elektronike, ju lutemi tregoni: 

Adresën e ueb-it: [shkruajeni] 

Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] 

Lloji i dokumentit: [shkruajeni] 

Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e 

kërkesave ligjore në fuqi, përfshirë legjislacionin 

mjedisor, social dhe të punës. 

Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm 

në formë elektronike, ju lutemi tregoni: 

Adresën e ueb-it: [shkruajeni] 

Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] 

Lloji i dokumentit: [shkruajeni] 

Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve 

ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në 

përputhje me nenin 78 të LPP-së. 

Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të 

organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, 

aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, 

vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të 

cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator 

ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar 

fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit 

Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi. 

 

Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm 

në formë elektronike, ju lutemi tregoni: 

Adresën e ueb-it: [shkruajeni] 

Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] 

Lloji i dokumentit: [shkruajeni] 

 

B: DEKLARATA 

Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura 

Deklarata Përgjigje 

Në cilësinë e operatorit ekonomik, bëj këtë deklaratë në përputhje me nenin 1 të Ligjit Nr. 

162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", dhe në zbatim të Ligjit Nr. 9121/2003 

"Për Mbrojtjen e Konkurrencës", dhe garantoj që deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe 

të plota në çdo aspekt: 

________________________ 

1. Kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj deklarate; Po [   ] 

2. Kuptoj që oferta e paraqitur do të skualifikohet dhe / ose përjashtohet nga 

pjesëmarrja në prokurimin publik nëse kjo Deklaratë konstatohet se nuk është e plotë dhe / 

ose e pasaktë në të gjitha aspektet; 

Po [   ] 

3. Jam i autorizuar nga Ofertuesi për të nënshkruar këtë Deklaratë dhe për të paraqitur 

një Ofertë në emër të Ofertuesit; 

Po [   ] 

4. Çdo person, nënshkrimi i të cilit paraqitet në dokumentacionin e ofertës është i 

autorizuar nga ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në emër të ofertuesit; 

Po  [   ] 

5. Për efekt të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë e kuptoj se fjala 

"konkurrent" nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, përveç Ofertuesit, pavarësisht nëse 

paraqitet si një bashkim i operatorëve ekonomikë ose jo, që: 

a) paraqet një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës të bërë nga Autoriteti/Enti 

Kontraktor; 

b) është ofertues i mundshëm i cili, bazuar në kualifikimet, aftësitë ose përvojat e tij, mund të 

paraqesë një Ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës. 

Po [   ] 

6. Ofertuesi deklaron se e ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u 

konsultuar, komunikuar dhe pa pasur ndonjë marrëveshje ose dakord me ndonjë konkurrent 

tjetër; 

Po [   ]   Jo [   ] 
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7. Ofertuesi deklaron se është konsultuar, ka komunikuar, ka lidhur marrëveshje me një 

ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi 

deklaron se në dokumentet e bashkangjitura, detajet e kësaj oferte përfshijnë emrat e 

konkurrentëve, natyrën dhe arsyet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes ose 

angazhimit (në rast të një bashkimi të operatorëve ekonomikë ose nën-kontraktimit). 

Po [   ]   Jo [   ] 

8. Në veçanti, pa cenuar pikat 6 dhe 7 më lart, nuk ka pasur asnjë konsultim, 

komunikim, kontratë ose marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me : 

a) çmimet; 

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

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

d) paraqitjen e një oferte që nuk plotëson specifikimet e kërkesës së ofertës. 

Po [   ]   Jo [   ] 

9. Për më tepër, nuk ka pasur asnjë konsultim, komunikim, marrëveshje ose kontratë 

me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet ose dërgesat specifike të 

mallrave ose shërbimeve në lidhje me prokurimin përkatës, përveç kur thuhet në pikën 7 më 

lart. 

Po [   ]   Jo [   ] 

10. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të ditura ose treguar ofertuesve të tjerë në asnjë 

mënyrë, qoftë para datës dhe orës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes së ofertës fituese dhe 

nënshkrimit të kontratës, përveç nëse kërkohet nga ligji ose nëse thuhet specifikisht nën pikën 

7 më lart. 

Po [   ]   Jo [   ] 

  

 

 

C: DEKLARATA 

Mbi Konfliktin e Interesit 

Deklarata 

Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon: 

Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka 

interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të 

detyrave dhe detyrimeve publike. 

Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në 

Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave 

midis një pale dhe institucionit publik janë: 

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministrat, Deputetët, 

Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i 

Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, 

Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i 

Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore 

(Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; 

telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të 

institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të 

Drejtori i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil. 

Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksionit 2 të këtij ligji, 

ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast 

të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky 

ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie. 

Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal, anëtar i këshillit 

përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të 

zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin 

ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në 

varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005. 

Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të 

zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët 

madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit. 
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Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e 

Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga 

Inspektorati i Lartë i Deklarimi dhe Kontrolli i Pasurive, si dhe Ligji Nr. 162/2020, datë 23.12.2022 "Për Prokurimin Publik". 

Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, 

datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj 

këtu. 

 

 

 

D: DEKLARATA  

Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës 

Deklarata  Përgjigje 

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të vetme se:  

1. Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e së drejtës për punësim dhe profesion 

nga çdo formë e diskriminimit parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi. 
Po [   ]   Jo [   ] 

2. Operatori ekonomik ka kontratat përkatëse të punës me punonjësit e tij dhe 

garanton masa sigurie dhe shëndetësore për të gjithë dhe, në veçanti, për grupet 

në nevojë, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi. 

Po [   ]   Jo [   ] 

3. Operatori ekonomik nuk ka ndonjë masë efektive ligjore të vendosur nga 

Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Sociale (ISHPSHSH). Në rastet 

kur janë identifikuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e 

nevojshme për adresimin e tyre brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH. 

Po [   ]   Jo [   ] 

 

 

Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit  

A: DEKLARATË 

Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektit të kontratës: 

Deklarata Përgjigje  

Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojnë të gjitha specifikimet 

teknike dhe termat e referencës, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e 

provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë (nëse 

kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në 

përputhje me Listën e shërbimeve dhe grafikun e ekzekutimit të përcaktuar nga 

Autoriteti/Enti kontraktor. 

Po [   ]   Jo [   ] 

 

 

B: DEKLARATË  

Për disponimin e punonjësve dhe makinerive të nevojshme (nëse kërkohen) 

Deklarata Përgjigje 

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të 

vetme se: 

Unë kam punonjësit e nevojshëm si dhe mjetet dhe makineritë për 

ekzekutimin e kontratës, siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e 

vërtetoj këtë me dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes në 

kopje origjinale ose të noterizuar nëse fitoj, ose nëse më kërkohen 

sqarime nga autoriteti/enti kontraktor. 

Punonjës 

Po [   ]   Jo [   ] 

Nëse, po, numri i punonjësve: 

 

Profili i punonjësve 

_________________________________________ 

Makineri e mjete 

Po [   ]   Jo [   ] 

Nëse po, të listohen me të dhënat konkrete:  

 

 

Data e dorëzimit të deklaratës ________________        Vula_________________ 

Emri, Mbiemri, Firma ________________________ 
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Ju lutemi sigurohuni që: 

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë të 

Vetëdeklarimit. 

 

- Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera,  një Formular i veçantë i 

Vetëdeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës. 

 

Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë të informacionit të 

deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër. 

 

 

Shënim: Në çdo rast, përpara se të japë kontratën, autoriteti/enti kontraktor duhet t’i kërkojë ofertuesit fitues që të 

dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e 

paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të 

njësuara me origjinalin.  
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Shtojca 10 

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor] 

Formulari i Njoftimit të Skualifikimit 2 

 

[Vendndodhja dhe data] 

[Emri dhe adresa e Autoritetit/entit Kontraktor] 

[Adresa e Ofertuesit] 

 

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit > 

 

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u 

zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”. 

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës 

dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është  

refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Nëse mendoni se autoriteti/enti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit 

publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas 

parashikimeve në  Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik. 

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeteni të  interesuar për 

iniciativat tona të prokurimit. 

Me respekt,  

 

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor 

 

 

 

                                                           
2Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore 
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Shtojca 11  

 

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[Data] 

 

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues] 

 

Procedura e prokurimit/lotit: 

Numri i procedurës/referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasitë dhe kohëzgjatja e 

kontratës] 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim    

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto 

vlera përkatëse të ofruara: 

 

1._______________________________           _________________________________________ 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  ______________________________________________________________________________ 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2._________________________________                ____________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera  _______________________________________________________________________________ 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Etj._____________________________________________________________________________ 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1._________________________________             __________________________  ________________ 

Emri i plotë i shoqërisë               Numri i NIPT-it      arsyet e mëposhtme 

2._________________________________                    _____________  ___________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                           Numri i NIPT-it            arsyet e mëposhtme 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit fitues], se oferta e 

paraqitur me vlerë totale prej _____________ [shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra] / totali i 

pikëve të marra [_____] është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit Nr. 

162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 
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[Titullari i Autoritetit/entit Kontraktor] 

 

Shtojca  12  

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 3 

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

[Data] 

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues] 

 

Procedura e prokurimit/lotit 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, Sasitë  dhe kohëzgjatja e kontratës] 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim    

 

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto vlera përkatëse të 

ofruara: 

1.______________           _________________       _________________________________ 

     Emri i plotë i shoqërisë      Numri i NIPT-t               Vlera  (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2._____________________   _________         _____________________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë          Numri i NIPT-it       Vlera  (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Etj._________________________________________________________________________________ 

 

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1._________________________________                    ________________          _____________ 

Emri i plotë i shoqërisë               Numri i NIPT-it               arsyet   

2._________________________________           _____________________   _________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                           Numri i NIPT-it                               arsyet   

  

*  *  * 

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/entit 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 nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga 

nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) 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 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

 

Ankesat:  (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)_______________________________________ 

 

[Titullari i autoritetit /Entit kontraktor] 

 

 

 

 

                                                           
3 Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime 
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Shtojca 13 

 

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër] 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR  

[Data] 

 

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm] 

 

1._________________________________________ 

2.  _________________________________________ 

3._________________________________________ 

 

*  *  * 

Procedura e prokurimit: 

Number  of  procedure/lot  reference: 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.] 

 

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

 

Kriteret e përzgjedhjes së  fituesit:   

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim  

 

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm 

me vlerat përkatëse si më poshtë: 

 

1._________________________________                    _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it    

 

Vlera  e ofruar/  Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e 

zbatueshme______________________________________________________________________ 

                             (e shprehur në shifra dhe në fjalë) 

 

2._________________________________                    _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                               Numri i NIPT-it     

 

 Vlera  e ofruar/  Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)     

_____________________________ 

                              e shprehur në shifra dhe në fjalë) 

Etj.____________________________ 
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Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm: 

1._________________________________                    ______________             __________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                Numri i NIPT-it  arsyet   

 

2._________________________________                    _________________    _______________ 

Emri i plotë i shoqërisë                                                          Numri i NIPT-it            arsyet   

 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë 

identifikuar si të suksesshëm: 

 

1._________________________________                    _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it   

 

Vlera /  Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme )              

_____________________________ 

   (e shprehur në shifra dhe në fjalë) 

 

Totali i pikëve të marra _______________ 

 

2.________________________________                    _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                    Numri i NIPT-it  

 

Vlera  e ofruar/  Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme   )           

_____________________________ 

                          (e shprehur në shifra dhe në fjalë) 

 

Totali i pikëve të marra _______________ 

 

Etj.______________________________ 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të  Ligjit Nr. 

162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 

 

[Drejtuesi i Autoritetit /Entit Kontraktor] 
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Shtojca  14 

 

[Shtojcë  për t’u plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër] 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT4) 

 

[Data] 

 

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm] 

1._________________________________________ 

2.  _________________________________________ 

3._________________________________________ 

 

*  *  * 

Procedura e prokurimit: 

Number  of  procedure/lot  reference: 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.] 

 

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

 

Kriteret e përzgjedhjes së  fituesit:   

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim  

 

Me anë të kësaj bëjmë me dije se në këtë  procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me  vlerat 

përkatëse si më poshtë: 

 

1._________________________________                    _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it    

 

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)________  

_______________________________________________________                                                  

                       (e shprehur në shifra dhe në fjalë) 

2._________________________________                    _____________________________ 

                                                           
4 Ky Formulari është i aplikueshëm nëse ka ankime 



  

 

 
82 

Emri i plotë i shoqërisë                               Numri i NIPT-it     

 

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e 

zbatueshme)_____________________________________ 

                           (e shprehur në shifra dhe në fjalë) 

Etj.____________________________ 

 

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm: 

 

1._________________________________                    ________________             ____________ 

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it          arsyet   

  

2._________________________________                    _____________                 ______________ 

Emri i plotë i shoqërisë                                                       Numri i NIPT-it                   arsyet   

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë 

identifikuar si të suksesshëm: 

1._________________________________                    _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it   

 

 Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e 

zbatueshme)_____________________________________ 

                       (e shprehur në shifra dhe në fjalë) 

 

Totali i pikëve të marra _______________ 

 

2.________________________________                    _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                    Numri i NIPT-it  

 

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e 

zbatueshme)_____________________________________ 

                         (e shprehur në shifra dhe në fjalë) 

 

Totali i pikëve të marra _______________ 

Etj.______________________________ 

 

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqisni tek [emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor ] sigurimin e 

kontratës brenda ____________ ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen. 
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Ankesat: (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr dhe 

datë)_______________________________________ 

 

 [Titullari i Autoritetit /Entit Kontraktor] 

 

 

 

 

Seksioni III Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK) 

Ky Seksion përmban  : 

Shtojca 15: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës 

Shtojca 16: Kushtet e Vecanta të Kontratës 

Shtojca 17: Formulari i Sigurimit të Kontratës 

Shtojca 18: Draftmarrëveshje kuadër ku përcaktohen të gjitha kushtet 

Shtojca 19: Draftmarrëveshje kuadër ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet 
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Shtojca 15 

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK) 

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të 

renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve. 

Neni 1    Dispozitat e përgjithshme 

1.1 Përkufizimet 

 Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të   

Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:  

1.1.1 Kontrata 

1.1.1.1 “Kontrata” do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë 

operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve ose enteve kontraktore, që kanë si 

objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me LPP. 

1.1.1.2 "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim 

të saj. 

1.1.1.3 “Çmimi i Kontratës” do të thotë çmimi që i paguhet Furnizuesit siç specifikohet në kontratë. 

1.1.1.4 

 

1.1.1.5 

"Përfundimi” do të thotë përmbushja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi në 

përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë. 

“Ndërprerje e Kontratës” do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në 

Nenin 23.   

1.1.1.6 "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e Shërbimeve objekt kontrate dhe çdo shtesë dhe 

modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.  

1.1.1.7 

 

 

"Termat e Referencës" shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojnë detyrat, kërkesat, 

objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.  

 

1.1.1.8 “Listat” do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuara nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me 

ofertën, siç janë të përfshira  në  Kontratë . Dokumente  të  tilla mund të përfshijnë Listat e 

Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve. 

1.1.1.9 “Ofertë” do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar 

me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë. 

1.1.1.10 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. 

1.1.1.11 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës. 

1.1.2 Palët e Kontratës 

1.1.2.1 “Palë" do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Blerësit dhe Furnizuesit sipas kontekstit. 

1.1.2.2 “Blerës” do të thotë Autoriteti/Enti Kontraktor përfituesi i Shërbimeve objekt kontrate. 

  

1.1.2.3 "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që kryen furnizimine Shërbimeve objekt kontrate. 

1.1.2.4 "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për kryerjen e një pjese të 

Shërbimeve. 
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1.1.3 Llogaritja e afateve 

1.1.3.1 "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike. 

1.1.4 Shërbimet 

1.1.4.1 "Shërbime" do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Furnizuesi sipas Kontratës. 

1.1.5 Përkufizime të tjera 

1.1.5.1 "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK. 

1.1.5.2 "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 20  “Forca Madhore”. 

1.1.5.3 "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 11  “Sigurimi i Kontratës”. 

1.1.5.4 “Vendi i kryerjes së Shërbimeve", do të thotë vendi i përcaktuar në KVK. 

1.1.5.5 “E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do të thotë një ngjarje objektivisht e pamundur të 

parashikohet në momentin e publikimit të  Njoftimit të  Kontratës në  SPE. 

1.1.5.6 Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 21.  

1.1.5.7 “Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të 

tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të  LPP –së siç specifikohet në KVK. 

1.1.5.8 "Praktikat e Ndaluara" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.  

1.2 Interpretimi 

1.2.1 Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe: 

 (a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë; 

  (b) fjalët që tregojnë njëjësin përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë 

edhe njëjësin; 

  (c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë  dakord” ose "marrëveshje" kërkojnë që 

marrëveshja të dokumentohet me shkrim; 

  (d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i 

bërë në mënyrë elektronike. 

1.2.2 Modifikimi  

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet 

shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës 

Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të 

sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Furnizuesi. 

1.2.3 Heqja dorë 

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të 

bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë 

dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë. 

1.2.4 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës  

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i 

pazbatueshëm, një  ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë 

ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës. 

1.3 Komunikimet 

 Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, 

përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë: 

  (a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose 

transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rëna dakord të transmetimit elektronik siç 

përshkruhet në  KVK;  

Dhe 

  (b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në  

KVK. Sidoqoftë: 

  (i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; 

dhe 

  (ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në 

adresën nga e cila është lëshuar kërkesa. 

 Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.  

1.4 Ligji dhe gjuha 

 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi. 
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Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK. 

 

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, 

gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës. 

  

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një 

gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për 

qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë. 

 

Furnizuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një 

përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruara nga Furnizuesi. 

 

1.5 Prioriteti i Dokumenteve 

 Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. 

Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim 

të nevojshëm. 

1.6 Hartimi i Kontratës 

1.6.1           Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës 

                   midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.    

1.6.2         Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.   

1.7 E drejta e autorit 

1.7.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha 

dokumentet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna Blerësit nga 

Furnizuesi këtu do t'i mbeten Blerësit, edhe nëse ato i janë furnizuar Blerësit drejtpërdrejt ose 

përmes Furnizuesit nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve. 

1.8 Detaje Konfidenciale 

 Furnizuesi dhe personeli i Blerësit do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe 

informacione të tjera që mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar 

pajtueshmërinë e Furnizuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj. 

 Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e 

nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me 

ligjet në fuqi. Asnjë  prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të Shërbimeve të 

përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, Furnizuesit lejohen 

të zbulojnë çdo informacion publikisht të  disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të 

provuar kualifikimet e tij për të konkurruar në  procedura të  tjera. 

Pavarësisht nga sa më sipër, Furnizuesi mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të 

dhëna dhe informacione të tjera që merr nga Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të 

kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij 

me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet 

në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni. 

 

1.9 Pajtueshmëria me ligjet 

 Gjatë realizimit të Kontratës Furnizuesi respekton ligjet në fuqi. 

 Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta: 

  (a) Blerësi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet 

lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që (i) 

autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Blerësit të sigurojë në emër të  tij dhe (ii) janë të 

domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkohen për përmbushjen e 

detyrimeve përkatëse si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerësi sipas Kontratës; 

 

 (b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha 

autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e 

Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Furnizuesit të sigurojë  në emër të  tij dhe që  

janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e 

Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit. 

Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e 

Blerësit sipas pikës (a) te ketij neni këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. 
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Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha 

detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penaliteteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që 

lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë 

Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa cënuar Nenin 9.1. 

1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare  

 Nëse Furnizuesi është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë 

do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Blerësit për përmbushjen e dispozitave të 

Kontratës. 

 

1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi 

 
 

 Furnizuesi i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerësit çdo informacion ose dokument të nevojshëm për 

(i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndaluara, ose (ii) ) monitorimin dhe vlerësimin nga ana 

e Blerësit të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Blerësit të shqyrtojë dhe adresojë çdo 

problematikë në lidhje me Kontratën. 

 

Furnizuesi mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me 

legjislacionin në fuqi. 

 
 

Neni 2  Praktikat e Ndaluara 

2.1 

 

 

2.2 

Furnizuesi nuk do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të 

angazhohen në Praktika të Ndaluara në lidhje me prokurimin, dhënien ose ekzekutimin e 

Kontratës. 

 

Nëse Blerësi konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfiktit të interesit dhe ky 

fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohej më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të 

deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme. 

 

 Nëse Blerësi gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet 

kompetente.  

Neni 3  Njoftimet  

3.1 Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim 

në adresën e specifikuar në KVK.  

3.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet. 

 Neni 4  Objekti i Furnizimit  

4.1 

 

4.2 

Shërbimet që do të furnizohen duhet të jenë sipas termave të referencës dhe kushteve të 

përcaktuara në Dokumentet e Tenderit. 

Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në 

ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej 

tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara. 

Neni 5  Dorëzimi 

5.1 Dorëzimi i Shërbimeve do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuara në Dokumentet e 

Tenderit.  

 

Neni 6  Përgjegjësitë e Furnizuesit  

6.1 

 

Furnizuesi do të jetë përgjegjës për kryerjen e e të gjitha Shërbimeve në përputhje me kërkesat e 

përcaktuara në Dokumentet e Tenderit. 

Neni   7 

 

7.1 

 

 

7.2 

 

 

Detyrimet e Përgjithshme të Furnizuesit 

 

Furnizuesi duhet t’i kryejë Shërbimet dhe përmbushë detyrimet e tij me të gjitha përpjekjet, 

eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale të pranuara në 

përgjithësi. 

 

Furnizuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të avancuar 

dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurta. 
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7.3 

 

 

7.4 

 

 

Neni   8   

 

8.18.2 

 

8.3 

 

 

Nëse kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Furnizuesi duhet të 

veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Blerësit, në pajtim me rregullat dhe kodin e sjelljes të 

profesionit të tij dhe duhet që të mbështesë dhe ruajë gjithmonë interesin publik. 

Nëse kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Furnizuesi duhet të 

ushtrojë kujdes të plotë në marrëdhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk duhet të 

marrë pjesë në veprime që janë jashtë kompetencës së tij në përfaqësimin e Blerësit. 

 

Detyrimet e Veçanta të Furnizuesit 

 

Furnizuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e Referencës. 

 

Furnizuesi duhet t’i paraqesë Blerësit të gjitha shërbimet, në sasitë e përcaktuara, siç kërkohen 

nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha raportet, dokumentat, studimet, 

skicimet dhe planimetritë. 

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

  

Neni 9  Çmimi i Kontratës 

9.1 Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, 

përveç rasteve të parashikuara në Nenin 19.  

 

Neni 10  Kushtet e Pagesës 

10.1 Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK. 

Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Shërbimet e kryera, në përmbushjen e të gjitha 

detyrimeve të parashikuara në Kontratë. 

10.2 Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK 

pas dorëzimit të një fature ose kërkese për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar 

atë. 

10.3 Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i 

këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e 

dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.  

10.4 Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse 

Furnizuesi 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 11   Sigurimi i Kontratës  

11.1 Furnizuesi, brenda afatit të caktuar nga Blerësi në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e 

Kontratës në shumën e specifikuar në KVK. 

11.2 Në përputhje me Nenin 11.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do 

të jetë në formën e përcaktuar nga Blerësi në KVK. 

11.3 Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Blerësit si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga 

mospërmbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Furnizuesit.  

11.4 Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Furnizuesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së 

përmbushjes së detyrimeve së Furnizuesit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç 

rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK. 

Neni 12  Nënkontraktimi 

 

12.1             

 

12.2 

 

12.3 

Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Blerësit dhe jo më shumë 

se 50% të vlerës së kontratës.  

Blerësi lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për shërbimet që do të kryejë, me 

miratimin paraprak me shkrim të Furnizuesit. 

Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin. 
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Neni 13 Specifikime dhe Skicime  

13.1 

 

(a) Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Furnizuesi duhet të përgatisë të gjitha specifikimet dhe 

skicimet duke përdorur sisteme të pranuara dhe të njohura në përgjithësi të pranueshme për 

Blerësin dhe të marrë parasysh standartet  më të fundit.  

 

13.2 Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Furnizuesi duhet të sigurojë se të gjitha specifikimet, 

skicimet dhe kërkesat e tjera janë përgatitur në bazë asnjanëse përsa i përket nxitjes së 

konkurrencës në prokurimin e objekteve të skicimit. 

 

Th 

Neni 14  Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale 

14.1 

 

 

 

14.2 

Furnizuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe praktikave 

të njohura në përgjithësi për profesionin për ta zhdëmtuar Blerësin për dëme të rezultuara nga 

neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve. 

 

Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Furnizuesi duhet të 

sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithësi si të mjaftueshme nën rrethanat e 

Shrbimeve që po sigurohen. 

 

 

 

 

  

Neni 15  Dëmet e likujduara  

15.1 Dëmet e likujduara për kryerjen e vonuar të shërbimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme 

ditore: 

a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e 

vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës 

së Kontratës. 

b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e 

vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës 

së kontratës. 

c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës 

përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së 

kontratës. 

Neni 16  Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor  

16.1 

 

 

16.2 

Furnizuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Blerësi përpara heqjes ose 

zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në ofertën e Furnizuesit. 

 Furnizuesi do të zëvendësojë çdo punonjës nëse Blerësi zbulon se personi ka kryer veprime të 

jashtëligjshme ose Blerësi është mjaft i pakënaqur nga puna e personit. 

16.3 

 

16.4 

Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Furnizuesi duhet të 

sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më të mira. 

Furnizuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me përjashtim kur 

shkaku i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të Blerësit. 

Neni 17 Zhdëmtimi i Patentës 

17.1 Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton  Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve 

ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime 

të çdo natyre, përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo 

shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte 

autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në  

datën e kontratës për shkak të: 

(a) ofrimit të shërbimeve nga Furnizuesi ose përdorimit të shërbimeve në vendin e dorëzimit të 
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Shërbimeve;  

dhe 

(b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Shërbimet. 

Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Shërbimet ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të 

kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose 

material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën. 

17.2 Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet 

e përmendura në Nenin 15.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi 

mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndërmarrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e 

ndonjë procedure apo pretendimi të tillë. 

17.3 Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të 

tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij. 

 Blerësi, me kërkesën e Furnizuesit, do ti japë  Furnizuesit të gjithë ndihmën në dispozicion në 

kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimbursohet nga Furnizuesi për të gjitha shpenzimet e 

arsyeshme të kryera në këtë mënyrë. 

Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga 

dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që  Furnizuesi mund të pësojë si 

rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke 

tregtare, të drejte autori ose një të  drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që  ekzistonte 

në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo skicim, të dhënë, vizatim, specifikim apo 

dokument apo materiale të  tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Blerësit. 

 

Neni 18 Kufizimi i Përgjegjësisë  

18.1 Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje: 

(a) Furnizuesi nuk do të jetë përgjegjës ndaj Blerësit, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që 

ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të 

interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Furnizuesit për t’i 

paguar Blerësit dëmet e likujduara; dhe 

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerësit, nuk duhet të kalojë Çmimin e 

Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e dëmeve të rezultuara nga gabimet ose mangësitë 

në kryerjen e shërbimeve, ose çdo detyrim të Furnizuesit për të zhdëmtuar Blerësin në lidhje me 

shkeljen e patentës. 

Neni 19  Ndryshime në  aktet ligjore dhe nënligjorë  

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

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

datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë 

masë sa Furnizuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës. 

Neni 20  Forca madhore 

20.1 Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj 

Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e 

tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore. 

20.2 Për qëllime të këtij neni, "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej 

kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet 

nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por 

nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat 

ose revolucionet, zjarret, përmbytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e 

mallrave. 

20.3 Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me 

shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala tjetër 

me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e 

arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për 

realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore 
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Neni 21  Modifikimi i Kontratës 

21.1 

 

 

Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e 

parashikuara në LPP. 

 

21.2 Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet 

të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, 

ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata 

përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përllogaritjen e vlerës maksimale të lejuar 

për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar. 

21.3 Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Blerësit, shoqëruar me një 

marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Furnizuesit dhe 

Blerësit. 

Neni 22  Zgjatja e afatit  

22.1 Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte 

që pengojnë kryerjen në kohë të Shërbimeve në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton 

menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më 

shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në  

bazë  të  diskrecionit të  tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast 

zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës. 

22.2 Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 20, një vonesë nga 

Furnizuesi në kryerjen e detyrimeve të Dorëzimit dhe Përfundimit do ta bëjë Furnizuesin 

përgjegjës për pagesën e dëmeve të likujduara në përputhje me parashikimet në kontratë. 

Neni 23  Ndërprerja e Kontratës  

23.1 Njoftim për të korrigjuar 

Nëse Furnizuesi nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Blerësi mund ti kërkojë me 

Njoftim që Furnizuesi të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve. 

23.2 Ndërprerja për mospërmbushje  

Blerësi, pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të 

një Njoftimi me shkrim për mospërmbushje që i dërgohet Furnizuesit, ta përfundojë Kontratën në 

tërësi ose pjesërisht: 

 (i)  nëse Furnizuesi nuk ka përmbushur detyrimin edhe pas Njoftimit të bërë sipas pikës 

23.1 të këtij neni; 

(ii) Nëse Furnizuesi nuk ka arritur të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në 

Kontratë, ose brenda ndonjë zgjatjeje të dhënë nga Blerësi në përputhje me Nenin 22; 

ose 

(iii) Nëse provohet se Furnizuesi është angazhuar në Praktika të Ndaluara, siç përcaktohet në 

Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj. 

  

23.3 

 

 

 

 

23.4  

 

 

Ndërprerja për paaftësi paguese  

Blerësi ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Furnizuesin nëse Furnizuesi falimenton. 

Furnizuesi ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Blerësi nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë, 

ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të 

cenojë ose ndikojë në ndonjë të drejtë padie apo mjeti ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas 

për Blerësin. 

 

Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik  

a) Blerësi mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë 

për t’i shërbyer sa më mirë interesit publik. 

b) Blerësi duhet të njoftojë me shkrim Furnizuesin për ndërprerjen. 

c) Blerësi duhet të paguajë Furnizuesin për të gjitha Shërbimet e kryera përpara ndërprerjes dhe 

duhet t’i paguajë Furnizuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Shërbimeve. Në 

llogaritjen e shumës së dëmeve, Furnizuesit do t’i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e 
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nevojshme për të minimizuar dëmet. 

  

Neni 24  Zgjidhja e mosmarrëveshjeve 

24.1  Blerësi dhe Furnizuesi do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve 

të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës. 

24.2 Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë, atëherë 

secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë. 
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Shtojca 16 

Kushtet e Veçanta të Kontratës 

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të 

mbizotërojnë mbi ato në KPK. 

 

 Neni 1  Dispozitat e Përgjithshme 

1.1 Blerësi është: [vendos emrin e Blerësit ] 

 Adresa:   

Telefoni:   

Numri i faksit:   

E-mail:   

1.2 Furnizuesi është:  [vendos emrin e Furnizuesit] 

Adresa:   

Telefoni:   

Numri i faksit:   

E-mail:   

 

Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të 

kontratës. 

1.3 Gjuha për komunikimet është [specifiko gjuhën për komunikime]: 

Gjuha është: [specifiko gjuhën] 

  

  
 

 

2.1 

 

 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

Neni 2 Sigurimi i Kontratës 

 

Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së saj) duhet të ofrohet nga Furnizuesi për të siguruar 

ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës. 

 

Monedha do të jetë: [specifikoni monedhën]   

 

Sigurimi i Kontratës do t’i lëshohet ose kthehet, menjëherë Furnizuesit sipas formularit të mëposhtëm 

 

Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë: 

__________________________________________________________________________________ 

Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar. 

 

Neni 3 Vendndodhja e Shërbimeve  

 

 Shërbimet do të kryhen në: _________________________________ 

 

 

 

 

4.1 

 

Neni 4 Informacion që duhet dhënë nga Blerësi  
 

Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit të kontratës, Blerësi duhet t’i japë Furnizuesit informacionin dhe 

dokumentat e mëposhtme:   

5.1 Neni 5 Kërkesat e Raportimit  

Gjatë zgjatjes së kontratës, Furnizuesi duhet të sigurojë raporte për Blerësin sipas formularit të mëposhtëm: 

_____________________________________________________________________________________ 
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6.1 

 

 

 

 

8.1 

Neni 6 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale 

Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin/entin Kontraktor me prova 

për siguracionin e përgjegjësisë profesionale me shumë minimale si vijon: 

_____________________________________________________________________________________ 

Neni 7 Çmimi i Kontratës 

Çmimi i Kontratës është: __________________________ 

 

Neni 8 Kushtet e pagesës 

(a) Pagesa për Shërbimet do të bëhet brenda _________ ditëve nga data e pranimit të Shërbimeve ose nga 

data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, 

periudha kohore do të jetë 30 ditë. 

 (b) Pagesa do të bëhet në monedhën______. Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën 

Shqiptare.  

c) Kontraktori do të marrë një pagesë paraprake në masën e 30 % të vlerës totale të kontratës. Kjo pagesë do 

të jepet për krijimin e kushteve që kanë të bëjne me Shpenzime mirëmbajtje dhe blerje pjesë ndërrimi për 

sistemin Help Desk-IBM. Afati i dhenies së kësaj pagese do të jetë në momentin e nënëshkrimit të kontratës. 

Vlera e parapagimit do të zbritet nga situacionet pjesore apo të plota që do të paraqësi Kontraktori për 

furnizimet dhe shërbimet që  do të kryejë. 

 

8.2 

 

 

Të gjitha pagesat e shumave që i detyrohen Furnizuesit mund të bëhen vetëm në llogarinë bankare të 

Furnizuesit të detajuar në mënyrë të qartë në Kontratë. 

9.1 

 

 

 

 

Neni 9  Garancia 

Periudha e vlefshmërisë së garancisë do të jetë si më poshtë: 
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Shtojca 17  

[ Shtojcë për t’u  paraqitur nga Operatori Ekonomik] 

 

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS 

 

[Data] 

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit 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/entit 

kontraktor] 

 

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit /entit 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 18 

Draft i Marrëveshjes Kuadër (Ku përcaktohen të gjitha kushtet)  

PER PUNË / MALLRA/ SHËRBIME 

[Përdorimi i kësaj drafte marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet/entet kontraktore që do të 

përdorin Marrëveshjen Kuadër] 

Nr . __  datë : 

 

Kjo Marrëveshje është lidhur më  [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], këtu e tutje 

referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e 

më  tej referuar si "Kontraktori ". 

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të furnizojë shërbimet, siç specifikohet në kushtet e 

përcaktuara në: 

 -Këtë Formular; 

 -Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi; 

  Specifikimet Teknike; 

 Listën e Çmimeve të Sherbime. 

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje. 

Neni 1 Objekti  

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin 

e mallrave / shërbimeve / punëve të mëposhtme. 

         [ Përshkrim i përgjithshëm ] 

 

1.2  Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në 

marrëveshje sipas nevojave të Autoritetit/entit kontraktor.  

1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin/Entin Kontraktor t'i 

blejë ato. Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara. 

1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për  

njësi, për shembull nëse Autoriteti/Enti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të 

parashikuara të specifikuara dhe / ose nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto 

sasi për disa artikuj. 

1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:_________________________________________________ 

 

Neni 2 Çmimi 

 

2.1 Çmimet për njësi për punë / mallra / shërbime përshkruhen në Listen e Çmimit të Sherbime. 

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje 

Kuadër. 

Nënshkrimet dhe datat 

 

Për Kontraktorin Për Autoritetin /Entin Kontraktor  

Emri:                                        Emri:                               

Pozicioni:                                          Pozicioni:                                 

Firma:                                          Firma:                              

Data:                                             Data:                                

Vula:                                                 Vula:                           
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Shtojca 19 

Draft Marrëveshja Kuadër (Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet) 

PËR PUNËT/ MALLRAT / SHËRBIMET 

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,   

dhe 

Emri i Kontraktorit 

Bien dakord si më poshtë: 

Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin: <shëno titullin> me numrin identifikues: <shëno numrin e 

prokurimit> 

Neni 1 Objekti. 

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini 

– konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër. 

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, 

bazuar në të. 

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër. 

 

 Neni 2 Detyrimet e Palëve 

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë 

që ka nevojë për punë / mallra / shërbime. 

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti /enti Kontraktor. 

Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër 

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit. 

Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit  

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër, 

kurdoherë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime nga ana e Autoritetet/entet Kontraktore. 

 

4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në 

Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit. 

 

4.3 Sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime, Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i 

dërgon ato te të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në 

kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta. 

 

Neni 5      Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër __________________________________ 

 

Firmat dhe Data____________________________________________________________ 

 

Për Kontraktorin Për Autoritetin/Entin Kontraktor  

Emri:                        Emri:  

Pozicioni:                          Pozicioni:  

Firma:                                                         Firma:  

Data:                                            Data:  

Vula:                           Vula:                                                
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SEKSIONI IV  

Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit 

 

 

Shtojca 20: Formulari i Ankesës pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik 

Shtojca 21: Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë 

Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik 

Shtojca 22 : Njoftimi i Kontratës së nënshkruar 

Shtojca: 23 : Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike 

Shtojca 24: Formulari i anulimit te procedurës  
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Shtojca 20  

 

FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE KOMISIONIT TË 

PROKURIMIT PUBLIK  

 

 

Ankesë  drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik     

 

 

Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit  

 

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim 

operatoresh ekonomike) 

      

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni) 

     ___________________________________________________________________________ 

Nuis/Nipt 

      

Adresa 

      

Qyteti 

  

Shteti 

       

Kodi Postar / Posta 

      

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës) 

       

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës) 

      

E-mail 

      

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani) 

 

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar 

       

Data (viti/muaji/dita) 

      

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës) 

       

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës) 

 

Seksioni II. Informacion mbi procedurën 

 

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit   

 

Plotësoni numrin e references se kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.  

 

 

2. Lloji i Procedurës   

 

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.  

Procedurë e hapur Procedurë e hapur e thjeshtuar 

  
Procedurë e kufizuar  Procedurë konkurruese me negocim 

 
Partneritet për inovacion  Dialog konkurrues 
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Procedurë me negocim me shpallje paraprake të 

njoftimit 

Procedurë me negocim pa shpallje paraprake të 

njoftimit të kontratës 

 
Shërbim Konsulence 

 
Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga procedurat 

e prokurimit të parashikuara në LPP                                                      

                
 

3. Autoriteti /Enti Kontraktor  

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit. 

      

 

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit  

(Vlera e përllogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë) 

      

 

 

 5. Objekti i kontratës/Marreveshjes Kuadër  

(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader).  

      

 

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës   

(Data (viti/muaji/dita) 

      

 

7. Data e publikimit te Njoftimit te Fituesit  

(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme) 

      

 

 

8. Data e nënshkrimit të kontratës  

(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës) 

      

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës  

 

1.Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.) 

      

 

 

 

 

2. Objekti i ankesës 

 

- Modifikim i dokumentave të tenderit 

 

 

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj. 
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(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)
- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa 

operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.  

 

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime) 

 

- Pavlefshmëri kontrate 

 

(Citoni kontratën për të cilën kërkoni pavlefshmërinë) 

- Tjetër 

 

(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër) 

 

 

3. Rrethanat dhe faktet 

Përshkruani rrethanat e faktit. 

 

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara 

Përshkruani në mënyrë koncize shkelejt e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për 

paligjshmëri në veprimet e autoritetit/entit kontraktor.  

5. Kërkesë për ekspertizë të posacme 

 

Po Jo 

 
(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkoni) 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës: 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7. Lista e informacionit konfidencial: 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i 

dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të   përmbajtjes. 

     

Kujdes :Ankimuesi duhet t’i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e 

Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të 

Prokurimit Publik      

 

 

Dërgojeni formularin e plotësuar të  ankesës së  prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë  

Autoritetit /Enti Kontraktor dhe  Komisionit te Prokurimit Publik. 

 

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e 

Prokurimit publik  

 

Nr. i faksit: 

E-mail: 

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit 
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Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar  

 

 
Shtojca 21  

 

FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT EKONOMIKË TE 

INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT 

PUBLIK  

 

Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar  drejtuar:  

 

 

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik     

 

 

Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë 

 

  

      

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni) 

Nuis/Nipt 

      

Adresa 

      

Qyteti 

  

Shteti 

       

Kodi Postar / Posta 

      

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës) 

       

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës) 

      

E-mail 

      

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani) 

 

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar 

       

Data (viti/muaji/dita) 

      

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës) 

       

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës) 

 

 

Seksioni II. Informacion mbi procedurën 

 

1.  Numri i referencës së procedurës/Lotit 

________________________________________________________________________ 

Plotësoni numrin e references se kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.  

 

 

2. Lloji i Procedurës   

 

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.  

Procedurë e hapur Procedurë e hapur e thjeshtuar 

  
Procedurë e kufizuar  Procedurë konkurruese me negocim 

 
Partneritet për inovacion  Dialog konkurrues 
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Procedurë me negocim me shpallje paraprake të 

njoftimit 

Procedurë me negocim pa shpallje paraprake të 

njoftimit të kontratës 

 
Shërbim Konsulence 


 

3. Autoriteti /Enti Kontraktor  

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit. 

      

 

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit 

_____________________________________________________________________ 

Vlera e përllogaritur e kontratës/ Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë) 

 

 

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër 

______________________________________________________________________ 

Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader.  

 

 

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës 

      

Data (viti/muaji/dita) 

7. Ankesa që po shqyrtohet:  

(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi) 

______________________________________________ 

 

 

8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit  

      

Data (viti/muaji/dita)   

 

Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë  

 

1. Baza ligjore  

 

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.) 

      

 

 

 

 

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur  

 

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, 

specifikoni datën në të cilën u vutë  në  dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni 

seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e 

nevojshme. 

 

3. Lista e informacionit konfidencial  
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Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i 

dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të  përmbajtjes.     

  

 

 

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimevemeve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet 

shtesë, pranë Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik 

 

Shënim:  Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë 

ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e 

dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi. 

  
 

Nr. i faksit: 

 

E-mail: 

 

Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë  

 

Shtojca 22 

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar 

Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor  

 

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor  

Emri __________________________________________________________  

Adresa __________________________________________________________  

Tel/Faks __________________________________________________________  

E-mail __________________________________________________________  

Ueb-faqe __________________________________________________________  

 

I.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor: 

Institucion qendror Institucion i pavarur 

□ □ 
Njësia e Qeverisjes Vendore Të  tjera 

□ □ 
1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor: 

 

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta 

 

Organ Qendror blerës 

  

I deleguar  Të tjera 

  
 

Seksioni  2.  Objekti i Kontratës  

 

  2.1  Numri i referencës së procedurës / Lotit ________________________________________________ 

 

  2.2  Lloji i Kontratës: "Kontratë Publike për Shërbime" 

 

 

2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër 

 

Po □ Jo □ 

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër 
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Me një Operator Ekonomik □   

Me disa operatorë ekonomik □ 

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po     □    Jo □ 

 

2.4   Përshkrimi i shkurtër i kontratës 
2. Fondi limit________________________________________________________________________ 

3. Burimi i financimit _________________________________________________________________ 

4. Objekti i Kontratës   _______________________________________________ 

 

2.  5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit: 
Kohëzgjatja në muaj □□□  ose ditë □□□□ 

ose 

Duke nisur  □□/□□/□□□□    dhe përfunduar në □□/□□/□□□□ 

 

2.6 Ndarja në LOTE:     

 

Po □ Jo □ 
Nëse po, numri i LOTEVE: □□ 

  

2.7    Kontrata me nënkontraktim: 
Po □ Jo □ 

Seksioni 3.            Procedura  

 

3.1 Lloji i procedurës: E hapur 

   

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:     
 

A)  oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto □   

Sipas rëndësisë: Çmimi □□  pikët □         

etj. □□  pikë 

ose 

B)  oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim □ 

 

3.3 Numri i ofertave të paraqitura: □□□   

Numri i ofertave të rregullta: □□□   

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë 

përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit: 

 

Po □ Jo □ 

 

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur 

standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së 

Informacionit. 

 

 

Po □ Jo □ 
 

Seksioni  4      Informacion rreth Kontratës 

 

4.1 Numri i kontratës: __________________________________ Data e kontratës  □□/□□/□□□□ 

 

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit 

 

Emri  ________________________________________________________________________ 

Adresa  ________________________________________________________________________ 

Nipti   ______________________________________________________________________________ 
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Tel/Faks     

E-mail  ________________________________________________________________________ 

Ueb-faqe ________________________________________________________________________ 

 

4.2.1  Emri dhe adresa e nënkontraktorit 

 

Emri  _______________________________________________________________________ 

Adresa  _______________________________________________________________________ 

Nipti _____________________________________________________________________________ 

Tel/Faks   

E-mail  _______________________________________________________________________ 

Ueb-faqe _______________________________________________________________________ 

4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe nënkontraktime): 

Vlera 
_______________      

 (pa TVSH) 
Monedha ___________________________________ 

Vlera 
_______________       

(me TVSH) 
Monedha ___________________________________ 

    

4.3.1   Vlera totale e nënkontraktimit:  ____ 

Vlera 
_______________      

(pa TVSH) 
Monedha _____________________________________ 

Vlera 
_______________       

(me TVSH) 
Monedha ____________________________________ 

 

4.4 Informacion Shtesë  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Data e dorëzimit të këtij njoftimi □□/□□/□□□□ 
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Shtojca 23 

 

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

 

  Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar 

 

1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor  

Emri __________________________________________________________  

Adresa __________________________________________________________  

Tel/Faks __________________________________________________________  

E-mail __________________________________________________________  

Ueb-faqe __________________________________________________________  

 

 

2. Lloji i procedurës: __________________________________________________________________ 

 

3. Objekti i kontratës   ___________________________________________ 

 

4. Numri i referencës së procedurës / Lotit _____________________________________________ 

 

5. Fondi Limit _________________________________________________________________________ 

 

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin): 

    

Vlera 
_______________     

  (me TVSH) 
Monedha __________________________ 

    

 

Vlera e nënkontraktimit ______________ me TVSH     Monedha ________________________ 

 

7.  Data e nënshkrimit të kontratës _____________________________________________________________ 

 

8.    Emri dhe adresa e Kontraktorit / nënkontraktorit 
Emri  ________________________________________________________________________ 

Adresa  ________________________________________________________________________ 

Numri i NIPT-it   ______________________________________________________________________ 
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(Shtojcë  për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)  

 Shtojca 24 

Formulari i Njoftimit të Anulimit 

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor  

Emri  __________________________________________________ __________________ 

Adresa  __________________________________________________ __________________ 

Tel/Faks  __________________________________________________ __________________ 

E-mail  __________________________________________________ __________________ 

Ueb-faqe __________________________________________________________  

 

2. Lloji i procedurës: ______________________________________________________ 

3. Numri i Referencës së procedurës/lotit:   

4. Objekti i Kontratës ________________________________________________________ 

5. Fondi Limit________________________________________________________________ 

6.  Arsyet e Anulimit: 
Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1: 

a)      ;                                                                                                              

b)      ;                                                                                                                            

c)      ;                                                                                                           

ç)      ;                                                                                    

d)      ;                                                                                        

Etj.  ___________________________________________________________________ 

7.    Informacion shtesë  
_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Data e dorëzimit të këtij njoftimi  

 


