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I NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Universiteti i Mjeksisë, Tiranë

Adresa Rruga “Dibrës”, Nr. 371, 1005-Tiranë

Tel/Fax

E-mail lindita.kokona@umed.edu.al

Faqja e Internetit www.umed.edu.al

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qëndror Institucion i pavarur

 

Njesi e qeverisjes vendore Tjetër

 X

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

Po  Jo x

Seksioni 2. Objekti i kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës:

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje Qira Leasing Blerje me këste Një kombinim i tyre

x    

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po  Jo x
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2. 4 Lloji i Marreveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik 

Me disa operatorë ekonomikë 

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po  Jo 

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja
Kuadër:___________(Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të
cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

2. 6 Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së
konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i
blerjes elektronike .

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

___________________________________________________________________________

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi limit: 18 239 035 (tetëmbëdhjetëmilion e dyqind e tridhjetë e nëntëmijë e
tridhjetë e pesë) lekë pa TVSH.

2. Burimi i Financimit: Të ardhura dytësore (Vetëfinancim)

3. Objekti i kontratës: Blerje pajisjesh për krijim kabinetesh për FSHMT-në

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

Kohëzgjatja: 60 ditë nga lidhja e kontratës

2.9.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

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

2.10 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës:

Fakulteti Shkencave MjeksoreTeknike, Tiranë

2.11 Ndarja në LOTE:  

Po  Jo X

Nëse po,

2.12 Përshkrim i shkurtër i lotëve:

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

2.13 Opsionet:  

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka): 

Ose: nga në 

2.14 Do të pranohen variantet:  

Po  Jo x

2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:  

Po  Jo x

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

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

Po  Jo 

Shenime te tjera

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe
Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e
Shoqerisë së Informacionit:

Po  Jo x

2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe
Komunikimit (TIK), në rastin kur standardet janë të pa-aplikueshme, është marrë
miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po  Jo x

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit sipas shtojcës 9.

3.2 Sigurimi i Ofertës1: nuk kërkohet (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit
me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 4.
Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është _________ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

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

Loti 1 ______ Lekë
Loti 2 ______ Lekë

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurës: E Hapur

Procedurë prokurimi e rishpallur
Po  Jo x

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:
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a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anulluar
_____________________________________________________________________________
b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimi të anulluar __________________________
c)Fondi limit i procedurës së prokurimit të anulluar __________________________________

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

A) çmimi më i ulët x

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

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

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

Ose

B)  oferta ekonomikisht më e favorshme 

lidhur me rëndësinë: Çmimi pikë

etj. pikë

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

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  
Data: 20/11/2018 Ora: 12:00

Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të
dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  
Data: 20/11/2018 Ora: 12:00

Vendi: www.app.gov.al,

Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t’i komunikohet të
gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

http://www.app.gov.al
http://www.app.gov.al
http://www.app.gov.al
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4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 150 ditë

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

Shqip x Anglisht 

Tjetër _______________

Seksioni 5 Informacione plotësuese

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

Po  Jo x

Nëse Po

Monedha _________ Çmimi _______

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë.
Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi 26/10/2018

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

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
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Emri Universiteti i Mjeksisë, Tiranë

Adresa Rruga “Dibrës”, Nr. 371, 1005-Tiranë

Tel/Fax

E-mail lindita.kokona@umed.edu.al

Faqja e Internetit www.umed.edu.al

2. Lloji i procedurës se prokurimit: “Procedurë e hapur”.

3. Numri i referencës së procedurës:

4. Objekti i kontratës: “Blerje pajisjesh për krijim kabinetesh për FSHMT-në”

5. Fondi limit: 18 239 035 (tetëmbëdhjetëmilion e dyqind e tridhjetë e nëntëmijë e tridhjetë e
pesë) lekë pa TVSH.

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 60 ditë nga lidhja e kontratës.

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:
Data: 20/11/2018, Ora: 12:00

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje :

Data: 20/11/2018, Ora: 12:00
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II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të
refuzohen si të papranueshme.

1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së
tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.

1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes duhet të
shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së
bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së
pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen nga Personi
(-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga
Personat e Autorizuar.

1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomik, oferta duhet të
shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të
përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit

1.5 Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:

a) Formulari i Ofertës, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT ose Shtojcës 2 të DT (në rastin e
procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant
për ngrohje).

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

c) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 8.

ç) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)

Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

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

1.7 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë
duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur,
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të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për
furnizimin e mallrave; Nr e Njoftimit _.
“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN
KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA dd/mm/vv
___________ orës _________“

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike
duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së,
www.app.gov.al.

1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të
modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të
kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu
edhe tërheqjet duhet t’i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së
fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të
shënohet përkatësisht: “MODIFIKIM OFERTE” ose “TËRHEQJE OFERTE”.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund te
modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për
dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin
kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së,
www.app.gov.al.

Seksioni 2 Përllogaritja e ofertës ekonomike

2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT,
duke përcaktuar mallrat që do të levrohen, sasitë dhe çmimin e tyre.

2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe
tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të
huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të
Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës
dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të ofertës të të gjitha
Mallrave, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën
vlerën totale të ofertës.

2.4. Në rastin e nje marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për
kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i
ndryshimit pas një mini-konkursi midis operatorëve ekonomikë, palë në marreveshjen
kuadër.

2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të
afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do
të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
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2.6 Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

a) garanci bankare
b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e
sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me ofertën para hapjes së ofertave,
përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së
vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare,
Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga
nënshkrimi i kontratës.

2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo
rast, të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëmrinë e ofertave,
autoriteti kontraktor mund t’i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e
vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojë këtë kërkesë me
shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë.
Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin
Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të
tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë
nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose
nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur
kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

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

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

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

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

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

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

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

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të
shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk
do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

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

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

Ku:
Po - jane pikët totale të ofertës së vlerësuar
Pk1/Pk2/Pk3/... - jane pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përllogariten sipas formulës:

Pk1= Vmink1 x Pmaxk1/Ok1

Pk1 _____ Pikët e kriterit që vlerësohet
Vmin k1 Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet
Pmaxk1 Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
Ok1 Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim: Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy
opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre
aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e
njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo
korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi
t’a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë
korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të
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ofertës, nëse ekziston një e tillë.

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

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë,
atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur
shuma në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga
shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojë çmimi njësi, dhe
rrjedhimisht duhet të korrigjohet shuma në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që
korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojë
nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të
detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të
refuzohet Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha
korrigjimeve janë më shumë se ± 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar

3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me mallrat e ofruara, atëherë
Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse
Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i
fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

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

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-
së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit
limit të përllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-
së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind
e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të
ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për
kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore
sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit
56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre
ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta
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MO – Mesatarja e Ofertave të vlefshme
n – Numri i Ofertave të vlefshme
ZM – Zbritja e Mundshme

MO = O1 + O2 + O3 + … On / n

ZM = 85 % Mo

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

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do
të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët
më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

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

Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit,
siç parashikohet në Shtojcën 14. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e
Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për
ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të
Kontratës, sipas Shtojcës 19 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para
nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
i. garanci bankare
ii. garanci sigurimi

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

4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një
njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.
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Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në
dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës ekonomike
Shtojca 2: Formulari i Ofertës ekonomike, në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin
me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje
Shtojca 3: Ftesa për Ofertë në rastin e Marrëveshjes Kuadër
Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës
Shtojca 5: Formulari i Informacionit Konfidencial
Shtojca 6: Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik
Shtojca 7: Deklarata për konfliktin e interesit
Shtojca 8: Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme
Shtojca 9: Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit
Shtojca 10: Specifikimet teknike
Shtojca 11: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër
Shtojca 12: Sasia e mallrave dhe kushtet e lëvrimit
Shtojca 13: Formulari për Njoftimin S’kualifikimit
Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit
Shtojca 15 Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomike të suksesshëm në Marrëveshjen

Kuadër
Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës
Shtojca 17: Kushtet e Vecanta të Kontratës
Shtojca 18: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar
Shtojca 18/1: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e

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

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

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE
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Emri i Ofertuesit_____________________

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

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

* * *

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

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

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

1 2 3 4 5 6

Nr Përshkrimi i mallrave Sasia Çmimi
Njësi

Çmimi
Total

Afati

Çmimi Neto )
TVSH (%)
Çmimi Total

Nënshkrimi i ofertuesit ______________

Vula ______________

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

Shtojca 2

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

Emri i Ofertuesit_____________________

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti]

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

* * *

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

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

1 2 3 5

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

levrimit

Nënshkrimi i ofertuesit ______________

Vula ______________

Shtojca 3

[ Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së
procesit të mini-konkursit]

FTESA PËR OFERTË
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(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)
fton për të paraqitur oferta në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasisë siç përkufizohet në Dokumentat e
Tenderit (DT).

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

Malli duhet të dorëzohet brenda datës ____________

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

Forma e komunikimit:

Me shkrim   elektronike (email, fax, etj)  

Shtojca 4.

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[ Shtojcë për t’u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]
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FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

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

* * *

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

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

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e
bankës / kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe
shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar,
brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar
shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e
mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e
ofertave ose para afatit perfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e
tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e
kërkon 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 kontratës së përcaktuar në
dokumentat e tenderit.

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

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 5

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti]
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LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e
informacionit që
duhet të mbetet
konfidencial

Numri i faqes dhe
pikat e DT që
dëshironi të mbeten
konfidenciale

Arsyet pse ky
informacion duhet
të mbetet
konfidencial

Afati kohor që ky
informacion të
mbetet konfidencial

KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjstruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i
këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti
Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

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

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

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

synohet të mbrohet interesi publik.

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 6
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[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

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

Unë i nënshkruari _______________,me cilësinë e ________ të personit juridik
_______________deklaroj se:

Përmbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e
vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të
dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës ________________

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 7

[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Operatori Ekonomik]
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DEKLARATË
Mbi konfliktin e interesave

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

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të
një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të
ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe
përgjegjësive të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar
në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohet në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të
drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat,
Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i
Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin
e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit
Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i
Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe
Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës
së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës,
telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë;
mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në
çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët
e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e
shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në
nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtj ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për
shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në
lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon
zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit
të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të
qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë
pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e
qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një
institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me
përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në
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kuptim të këtij ligji janë bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit
e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.

Unë i nënshkruari _____________________, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik
_______________deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005
“Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si
dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe
Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në Kreun III, Seksioni II te Ligjit Nr.
9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të
drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës ________________

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
____________________________

Vula

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

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesemarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në
datë_______________ nga Autoriteti Kontraktor ___________ me objekt
___________________me fond limit __________.

Unë i nënshkruari __________________me cilesinë ___________të operatorit ekonomik
___________________ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

 Operatori ekonomik ______________________ është i regjistruar në Qendrën
Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin
kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar
si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo
Fitimprurëse”.

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar për shkelje penale, në
përputhje me Nenin 45/1 të LPP,

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së
formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale,

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është në proces falimentimi (statusi
aktiv),

 Operatori ekonomik ____________________ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e
tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi
vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Data e dorëzimit të deklaratës ________________

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
____________________________

Vula
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Shtojca 9
[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë
objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të
deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për
Organizatat jo Fitimprurëse”.

b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me
veprimtarinë profesionale.
d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve
shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër
nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj
duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë
vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në
ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi
vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

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

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

b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Sigurimin e ofertës, (nuk kërkohet) sipas Shtojcës 4;
b.Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;
c.Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
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ç. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për
furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);
d. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqese autorizim nga prodhuesi ose nga distributori i
autorizuar nga prodhuesi, për pajisjet e ofruara. Në rast se do të paraqitet kjo e fundit,
duhet të vërtetohet lidhja midis distributorit të autorizuar dhe prodhuesit. Autorizimi
duhet te permbaje te dhena te plota te prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website kjo e
nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi nga ana e tij.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:  

1. Xhiroja mesatare vjetore gjatë tre viteve të fundit, të ketë një vlerë jo më pak se 30% të
fondit limit që prokurohet. Për këtë operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim nga
administrata tatimore për xhiron e realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e
zhvillimit të procedurës.

2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve 2015,
2016, 2017 të paraqitura pranë autoriteteve tatimore përkatëse.

2.3 Kapaciteti teknik:  

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme
të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit, nga data e zhvillimit të procedurës, në vlerën prej
30% të vlerës së fondit limit që prokurohet.

Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si
më poshtë:

a. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike operatori ekonomik duhet të

paraqesë vërtetime të lëshuara nga enti publik dhe fatura tatimore të shitjes, ku shënohen

datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

b. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik
duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe
sasitë e mallrave të furnizuara.

2. Operatori ekonomik duhe te te jete i pajisur nga Ministria e Shendetsise me Autorizim per
tregetimin e pajisjeve mjeksore.

3. Operatori eknomik duhet të paraqesë katalogun e mallrave objekt prokurimi, te markuar, me
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qëllim që AK të bëjë verifikimin e të dhënave teknike për mallrat e ofruar me ato të
përcaktuara në Specifikimet teknike.

4. Operatori ekonomik duhet te paraqese certifikate dhe deklarate konformiteti sipas
direktives perkatese per MDD.

5. Operatori ekonomik duhet te jete i pajisur me Certifikaten e menaxhimit te cilesise ISO
9001:2015, e cila te perfshije objektin per te cilin zhvillohet prokurimi.
Çertifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga
organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga
Republika e Shqipërisë.

6. Operatori ekonomik duhet te paraqese nje deklarate per garancine 1 vit te mallrave objekt
kontrate, dhe se gjate periudhes se garancise do jete pergjegjes per mirembajtjen e tyre.

7. Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin tekniko-profesional minimum 2 (dy) inxhinier
elektronik ose elektrik, për te cilin duhet te paraqesë dokumentet e mëposhtme,
(dokumentat në gjuhë të huaj të jenë përkthyera dhe noterizuara):

 Çertifikate ose çdo lloj dokumenti ekuivalent lëshuar nga prodhuesi ose
distributori i autorizuar për instalimin, venien në punë të pajisjes dhe trajnim.

 Listëpagesë të deklaruar në organet tatimore për periudhën korrik-shtator 2018
(Formulari numër E-SIG 025/a.1)

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-
dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte
për skualifikim.

Shtojca 10

SPECIFIKIMET TEKNIKE
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Specifikime Teknike

- Radiologji
1 Modeli i relievit të 1/2 të sistemit të qarkullimit njerëzor

të përmasave të njerezore, detajon këto struktura anatomike:
Sistemi arterial / venoz
zemër
mushkëri
mëlçi
shpretkë
veshka
Skelet i pjesshëm
Një ndihmesë e gjallë dhe anatomike e mësimdhënies e sistemit të qarkullimit të gjakut të
njeriut. Sistemi i qarkullimit qarkullues të dorëzuar në tabelën bazë për shfaqje të lehtë në një
klasë ose në zyrën e mjekut.

2.Manikin komplet per infermieret:
Eshte nje model pa dallimin e moshes
Pamje reale te femres ose mashkullit
Te gjitha lidhjet kane mundesi levizje reale
Simulatoret e shtuar lejojne praktikimin e 35 procedurave te kujdesjes.
Mundesi per kryerjen te procedurave te meposhtme:
ekzaminimi I prostates (stadi B)
Kujdesi Ostomise (kolostomi)
Trakeostomi
vendosje e tubave nazogastrike
Shplarje goje dhe nazale
injeksion intramuskulor
higjiene orale
pastrimi I syve, higjene personale, kujdes flokesh
teknika te pozicionimit te pacientit dhe transportit, nderrim rrobash
pastrimi I vesheve, vendosje dhe heqje e aparatit te degjimit
kujdesi per plaget, nderrim I bendeve
katheterizim I femrave dhe meshkujve
Levizje e plote:
Gjoksit qafes Shpatullave krahut gjunjet gishtave
Modeli duhet te kete
Oraganet femerore dhe mashkullore
paruke , proteze dhembesh , aparat degjimi
shiringe 12cc , lubrifikant , enet e kullimit
foley spirale 16

3.Zhvilluesi manual
(1 - 5 gallon përzierje të secilit)
4. 30x35 cm Fuji X-Ray Film
5. 18x24 cm Fuji X-Ray Film
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6. Kitet e Veshura ose te paveshura
perfshijne :
YFBD 45º Spine Wedge (7x21.25x7)
YFBE (2) 34º Wedge ((4x7x3)
YFBF 27º Wedge (10x10x6)
YFBG 21º Wedge (10x10x4.63)

7. X-Ray Mbajtës Kasetë Anesore

8. Ekrane 8 X 10 Blue 800 Speed X-Ray

9. Skema klasike e Sistemit Skeletik.
Çdo ilustrim është hollësisht i detajuar dhe i etiketuar. Grafiku përmban 3 ilustrime të mëdha që
tregojnë pikëpamjet ballore, anësore dhe të pasme të sistemit skeletor mashkullor.
Tetë ilustrime të vogla tregojnë:
një pjesë e kockave të gjata
veshkave auditive
ligamentet e dorës së djathtë (pikëpamjet dorsale dhe palmare)
ligamentet e këmbës së djathtë (pamje dorsal dhe plantar)
nyja e djathtë e gjurit (pikëpamjet e mëparshme dhe të pasme)
Krahasimi i legenit femëror me legen mashkullore tregohet nga një skicë me pika.
10. Anatomia e petëzuar Kockat e gjymtyrëve të sipërme
Poster shumë i detajuar që paraqet anatomi skeletore të krahut dhe gjithashtu përshkruan nyjet

lidhëse. Ai përfshin një pamje të plotë të krahut të çiftuar me ilustrime të ngushta me pamje të
përparme dhe të pasme për të siguruar një kuptim të plotë të anatomisë. E mbushur me
informacione, kjo do të shërbejë si mjet i përsosur që do të përmirësojë çdo demonstrim në zyrë
ose leksion në klasë. Tabela mat 20 inç x 27 inç dhe është e laminuar për qëndrueshmëri.
11. Trigger Point Harte vendosur bust dhe ekstreme Edicioni 2 :
Ky është një poster shumë i detajuar që paraqet anatomi skeletore të krahut dhe gjithashtu
përshkruan nyjet lidhëse. Ai përfshin një pamje të plotë të krahut të çiftuar me ilustrime të
ngushta me pamje të përparme dhe të pasme për të siguruar një kuptim të plotë të anatomisë. E
mbushur me informacione, kjo do të shërbejë si mjet i përsosur që do të përmirësojë çdo
demonstrim në zyrë ose leksion në klasë. Tabela mat 20 inç x 27 inç dhe është e laminuar për
qëndrueshmëri.
12. Rripat e mbikqyrjes të transferimit të Pacientëve :

rrip I forte 2 inch najloni per sigurimin e pacientit.
13. BLS Trainer Full-Body with Carry Bag
Manikin me permasa reale, I dizenjuar per instruksionet fondamentale te CPR ashtu si dhe nje
numer te madh ushtrimesh per sherbimin e pacientit. Duke perfshire: rruget e ajrit nje
perdorimshe per te praktikuar ventilimin higjenik goje me goje. Pjeset trupore te levizshme ne
menyre reale. rruget e frymemarrjen te bllokueshme kur koka eshte perpara. pjesa e kavitetit te
kraharorit, mushkerive, dhe zemres lehtesisht e askesueshme, dhe per praktikimin e manovres
Heimlich. Zmadhim real i gjoksit gjate ventilimit. vende te pulsit aterial karotid dhe femoral.
Hapje dhe mbyllje e syve. vendi femoral venoz. Injektim intra muskulor ne deltoide, kuadriceps.
gjunjet, krahet dhe kycet e perthyeshme. Te shkeputshme per paketim te lehte. Cante transporti.
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14. MRI Modeli i Anatomisë Torso të Njeriut:
Ky brez unik i MRI është i ndarë horizontalisht në 15 cope, duke dhënë një pamje të veçantë të
anatomisë njerëzore. Marrëdhëniet topografike të bustit përfaqësohen si relievë të ngjyrosur në
seksionet individuale. Për një studim më të afërt të anatomisë së brendshme të bustit, çdo disk
mund të zhvendoset horizontalisht dhe të rrotullohet rreth boshtit të saj sagital. Çdo disk brenda
bustit MRI mund të hiqet individualisht. Rezultatet janë një kuptim i ri i anatomisë njerëzore,
duke e bere me interesante për studentët. Trupi është 51,2 x 15,7 x 13,8 inç dhe peshon 52,47
lbs.

15. Breasty phnatom :
Materiali i modelit simulon ndjenjën e indeve të buta të vërteta për të kryer palpacione dhe
injeksione dhe tregon cilësi reale dhe ekogenicitet në imazhet me ultratinguj.
E Lehtë për t'u përdorur
Kosto efektive
Ekogenicitet real
Në dispozicion me Cysts ose Tumore
Për trajnimin bazë dhe përmirësimin e shkathtësisë
Modeli është një mjet i shkëlqyeshëm mësimor për trajnimin bazë dhe për përmirësimin e
shkathtësisë dhe aftësive të koordinimit të syve.

- Laboratorë Didaktikë dhe Kërkimore – Shkencorë DLK

1.Shtrat mjekësor:
Shtrat pacienti spitalor, me kater seksione
Me lartesi te rregullueshme min. 55-80 cm.
Pjesa e shpines dhe pjesa e kembeve te rregullueshme.
Kendi I levizjes se pjeses se kokes nga 0 deri min 65 grade
Kendi I levizjes se pjeses se kembeve nga 0 deri min 25 grade
Platforma e dyshekut: gjersia min 85cm, gjatesia min. 195cm
Panele fundore te zmontueshem nga ana e kokes dhe kembeve
Me kater rrota diam min 125mm, te rrotullueshme
Kapaciteti mabjtes min 220 kg
Jastek, dyshek, me veshje kunder ujit, antibakteriale

2.Manekin :
Eshte nje model pa dallimin e moshes
Pamje reale te femres ose mashkullit
Te gjitha lidhjet kane mundesi levizje reale
Simulatoret e shtuar lejojne praktikimin e 35 procedurave te kujdesjes.
Mundesi per kryerjen te procedurave te meposhtme:
ekzaminimi i prostates (stadi B)
Kujdesi Ostomise (kolostomi)
Trakeostomi
vendosje e tubave nazogastrike
Shplarje goje dhe nazale
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injeksion intramuskulor
higjiene orale
pastrimi i syve, higjene personale, kujdes flokesh
teknika te pozicionimit te pacientit dhe transportit, nderrim rrobash
pastrimi i vesheve, vendosje dhe heqje e aparatit te degjimit
kujdesi per plaget, nderrim i bendeve
katheterizim i femrave dhe meshkujve
Levizje e plote:
Gjoksit
qafes
Shpatullave
krahut
gjunjet
gjistave
Modeli duhet te kete
Oraganet femerore dhe mashkullore
paruke
proteze dhembesh
aparat degjimi
shiringe 12cc
lubrifikant
enet e kullimit
foley spirale 16

3. Barrelë ekzaminimi:
Dimensione te peraferta 180cm x 60 cm. Lartesia 75-80cm.
Siperfaqja e perbere nga nje segment fiks dhe nje segment me kend te rregullueshem.
Pesha mbajtese minimale: te pakten 100Kg

4. Model Kataterizimi urinar :
Praktikimi I katheterizimit urinar per mashkull dhe femer ne modelin anatomik
I pershtatshem per mesimin e teknikes se prekjes aseptike dhe vendosjen dhe heqjen e katheterit,
ashtu si dhe pregatitjen e pacientit per proceduren.
Trajnimi eshte me realistik ne saje te materialit I cili eshte fleksibel dhe ka ndjesi reale.
Modeli perdor catheter 16F dhe mund te perdoret per te demostruar procedurat e mbushjes se
ballonit
Modelet montohen individualiosht ne stenden e trajnimit dhe mund te perdoren ne tavoline ose
per stimulim pacienti.
Rezervuari I lengut lejon daljen e urines mbas kompletimit te suskseshem te procedures se
insertimit

5. Uturak shtrati meshkuj/femra

6. Simulator për administrimin e klizmes :
Praktikimi i katheterizimit urinar per mashkull dhe femer ne modelin anatomik
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I pershtatshem per mesimin e teknikes se prekjes aseptike dhe vendosjen dhe heqjen e katheterit,
ashtu si dhe pregatitjen e pacientit per proceduren.
Trajnimi eshte me realistik ne saje te materialit I cili eshte fleksibel dhe ka ndjesi reale.
Modeli perdor catheter 16F dhe mund te perdoret per te demostruar procedurat e mbushjes se
ballonit
Modelet montohen individualiosht ne stenden e trajnimit dhe mund te perdoren ne tavoline ose
per stimulim pacienti.
Rezervuari i lengut lejon daljen e urines mbas kompletimit te suskseshem te procedures se
insertimit

7. Komode/ karrike tualeti

8. Pulse Oximetër:
Kapaciteti mbajtes min 220 kg
Jastek, dyshek, me veshje kunder ujit, antibakteriale
Puls oksimeter gishti me ekran me ngjyra per kontrroll rutine dhe te vazhdueshem.
ekrani 1.8 inch me ngjyra
rezolucioni 160x128
energjia: DC3V
Bateri te rikarikueshme ose nje perdorimshe
Parametrat e SPO2 0% deri ne 100% (rezolucioni 1%)
Saktesia +-2%

9. Spirometër incentive:
Matje e volumit deri ne 2500 ml
Kompakt, dizajn ergometrik

10.Mates I fluksit:
Mates fluksi xhepi eshte I dizenjuar per menaxhimin e thjeshte dhe te besueshem te azmes
I lehte dhe I thjeshte ne perdorim, mundeson matje te sakta here pas here
I lehte per tu pastruar dhe ka pipez universale
volumi standart I matjes mbulon nga 60 deri ne 800 litra/min, ndersa volumi I ulet mbulon 50
deri ne 400 litra/min

11. Termometer Oral

12. Termometer Timpanik :
Alarm zanor kur arrihet matja e temperatures
ekran LCD per paraqitjen e temperatures
Bateri te ndrueshme
matje e temperatures ne celcius
Fikje automatike

13. Karrocë invalidësh:
Ndërtim i ngurtë, i fuqishëm tubular, me mekanizëm te paloses.
Me mbajtese krahu dhe këmbëve
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Mekanizmi i palosjes kujdeset për terren të pabarabartë.
specifikimet:
Gjatësia e përgjithshme - 1000-1100 mm
Gjerësia e përgjithshme - 650-720 mm (e hapur)
Gjatësia e përgjithshme - 910-950 mm

14. Paterica :
Këmbë të fortë, jo-gjarpëruese të parakrahut
Ergonomik, dorezë e butë anatomike •
Dorezë e butë • Reflektor • Rregullime në lartësi • Gomë e ngurtë në diametër të madh •
Miratuar deri në 130 kg peshë trupore

15. Bastun :
E perbere nga alumin, mbajtese jo te rreshkitshme dhe lartesi e rregullueshme
Madhesi e rregullueshme

16. Kollarë cervikale:
Mjekerr e Derdhur Anatomike,rrit imobilizimin nga kycja e mjekrres dhe permireson rehatine
Buzet e mbushura me Ethafoam permiresojne mbeshtetjen . Rregullimi i saktë i lartësisë rrit
imobilizimin.
Materialet me cilësi të lartë përmirësojnë estetikën dhe rrisin jetën funksionale të jakës

Mjekerr e Derdhur Anatomike,rrit imobilizimin nga kycja e mjekrres
Mjekerr e Derdhur Anatomike,rrit gjithashtu rehatine
Rregullimi i saktë i lartësisë rrit imobilizimin.
Buzet e mbushura me Ethafoam permiresojne mbeshtetjen
Trupi i shpuar përmirëson ventilimin dhe rehatine
Materialet me cilësi të lartë përmirësojnë estetikën dhe rrisin jetën funksionale të jakës

17. Pompë ushqyese/Model Ushqyerje Enterale :
Përdor Sistemin e Identifikimit të MISTIC (Njësia e Identifikimit të Llojit të Sistemit Magnetik)
për të njohur llojin e vendosur të pompës
Dhe ofron opsionet e duhura të programimit, si dhe intervalet e programuara të shtyerjes për të
eliminuar nevojën për tubet dhe vendosjen me dorë.
Kjo lejon shpërndarjen e programimit të hidratimit dhe ushqyerjes.
Meqë nuk ka një dhomë të pjekjes, pompë mund të përdoret kudo tek kushdo
Cilësimet paraprake të programimit mund të ruhen deri në 72 orë.
Monitoron praninë ose mungesën e lëngjeve për të përcaktuar gjendjen e rrjedhës së grupit të
ushqimit për të përcaktuar nëse pompa po përjeton ose një mbyllje në rrjedhën e sipërme ose një
qese të zbrazët.
Dizajni i pavarur nga qëndrimi eliminon nevojën për dhomën e pikave në pompë.
Alarm I degjueshem për të treguar gabimet ose kushtet e ngarkimit të pompës.
Dizajnuar me një funksion të mbajë me restart programueshëm dhe dorezë të integruar për
transport të lehtë.
E pajisur me ndërfaqe intuitive të përdoruesit dhe ekran të madh me LCD të ndriçuar
Me shtrënguesin e lëvizshëm dhe kordonin e energjisë.
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Portin I / O serial për rikthimin e të dhënave dhe përditësimet e softuerit
Njësia e baterisë NiMH, e zëshme, e rikarikueshme për 15 orë energji rezervë

18. Pompë elektrike për nënat e reja

19. Modele lindjeje:
Ky model i lindjes përbëhet nga dy modele te madhesise reale, të dizajnuara për të demonstruar
me saktësi mekanizmat e lindjes.
Grupi i lindjes përfshin një model plastik femëror të legenit dhe një kukull fetale fleksibile me
kordonin e kërthizës dhe placentën. Legeni është artikuluar me vertebrën e 5-të mesit të
përfshirë, dhe mund të ndahet në 4 pjesë.
Model për mamitë ose edukimin para lindjes, ky model i lindjes tregon qartë anatomi të nënës
dhe fëmijës, si dhe ndërveprimin e tyre gjatë punës dhe lindjes.
Dimensionet e modelit: 28 x 21 x 21 cm
Pesha e modelit: 1.5 kg

20. Pesë fazat e procesit të lindjes:
Përfaqësimi anatomik i lindjes njerëzore. 5 fazat e procesit të lindjes, të montuara individualisht
në baza:
Fetus në mitër, qafën e mitrës mbyllur
Fetus në mitër, qafa e hapur
Fetus në mitër, fillimi i kalimit të kokës
Fetus në mitër dhe legen, përfundimi i kalimit të kokës
Placenta ne mter
Procesi i lindjes njerëzore në 5 modele realiste anatomike.

21. Pelvis demostrimi lindjeje
Ky model i lindjes tregon ecjen e kokës fetale përmes legenit gjatë lindjes.
The childbirth demonstration pelvis simulator consists of a female pelvic skeleton with a
movable symphysis, Simulimi i legenit të demonstrues së lindjes përbëhet nga një skelet femëror
femëror me simfizë të luajtshme,
Kocka e legenit, sacrum, coccyx dhe 2 vertebra lumbare artikuluar për të akomoduar kalimin e
një fetusi
Kafkë montuar në një omni pozicionuar mbështetjen fleksibël lakuriq.
Nje model realist I procesit te lindjes. Legeni I lindjes ne nje tabele.

22. Puar aspirimi:

23. Pakete mesimdhenieje 10 kontraceptivet
Material mësimor grafik për edukimin seksual në shkolla, punësimin e të rinjve jashtë shkollës
dhe arsimin e të rriturve.
Rasti kontraceptiv është hartuar dhe zhvilluar nga përvoja praktike. Është i përshtatshëm për
edukimin e kontraceptivëve aktualë dhe përmban pikat e mëposhtme
1 Penis Polystyrene
24 Condome
5 Kondome femrash



Dokumentat Standarde të Tenderit

35

2 Mostrat paketa të pilulave.
1Pajisja intra-mitrale
1Kapaki qafës
1 Diafragme spermicide xhel
1 Aplikues për diafragmë spermicide xhel
1 Diafragme spermicide xhel
1 Kalendar Periodash
Komponentët e rastit kontraceptiv mund të devijojnë nga lista e dorëzimit, sepse ndihmat

individuale vizuale mund të përditësohen ose zëvendësohen nga produkte të tjera.

24.Model egzaminimi të gjoksit dhe testikujve

25. Pajisje për qepjen e plagëve
: Kit Life / form® Suture është një mjet trajnimi i lirë që ofron praktika të teknikave të sutures
në të gjitha nivelet.
iIpërshtatshëm për studentët që kanë nevojë të mësojnë, është gjithashtu e dobishme për
profesionistët e kujdesit shëndetësor të cilët dëshirojnë një përmbledhje të llojeve dhe teknikave
të ndryshme të sutures ose ndonjë aftësi tjetër të nevojshme për mbylljen e plagëve.
Instruktori ose studenti do të jetë në gjendje të bëjë prerje dhe të përcaktojë thellësinë e suturimit
të kërkuar dhe
Cila teknikë duhet të përdoret. I ërshtatshëm për praktikimin dhe demonstrimin e nyjeve lidhëse,
lidhjen dhe vendosjen e kapave, përdorimin e ngjitës kirurgjikale, sutjen e indit të thellë
(vendosje dhe mbyllje), dhe suturimin e indit nënlëkuror (vendosja dhe mbyllja).
Karakteristikat përfshijnë epidermë, dermis, fasadë, yndyrë, dhe shtresat e muskujve.
Lëkura do të lejojë vendosjen dhe mbylljen e sutures sipërfaqësore. Përfshin jastëk qepje, tabaka
për të mbajtur jastëk, mbajtëse të qëndrueshme rast, mbajtëse gjilpërë, gërshërë qepje, pincë
indeve, bisturi,
Qepje najloni, dhe mbajtëse e vogël për mbajtjen e instrumenteve. Masat jastëkuese 6 "L x 4" W
x 1-1 / 2 "D.

26. Aparat tensioni:
Modeli i fortë i qëndrueshëm dhe elegante me palme aneroid metali me zincalloy manometër me
llambë integrale dhe valvula e lirimit të ajrit për një përdorim të dorës,
Pajisur me një dorezë të posaçme të rregullueshme për majtas dhe djathtas, mbyllje me velo
najloni të zezë me kular të kalibruar dhe 1 fshikëz tub.
Lehtë për tu lexuar: Dial i madh Ø 65 mm. Butoni unik i shtypjes së butonit të lirimit të ajrit
ofron një deflacion të saktë mini. Pajisur me një qese dhe kuti me najlon të bukur.

27. Otoskop:
Otoscop plastike të cilesise se lartë profesionale me dritë halogjene ekstra të ndritshme të
siguruar nga sistemi optik i fibrave optike.
Lente zmadhuese 3 herë Cilësi e larte. Prodhimi për testin e membranës pneumatike.
Pajisur me 7 spekulim me një përdorim të vetëm (Ø 2,5 dhe 4 mm) në një qese najloni të
koordinuar me ngjyra. Pa latex

28. Manekin bebe :
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Ujitja e syrit dhe veshit (simulohet)
Paketimi i hundës
Vesh, sy, hundë dhe kujdes gojë
Trakeostomy kujdesje dhe thithje trakeale
Futja, kujdesja dhe largimi i tubave NG
Perkujdesje dhe ushqim me tub gastrostomy I mundshem
Procedura të ndryshme të shpërndarjes së oksigjenit
Këmbët dypalëshe dhe injeksione deltoide intramuskulare
Gamë të plotë të lëvizjes për trajtim realist të pacientëve
Lehtëson administrimin e supozitorëve rektal
Kujdes Ileostomy stoma
Vendosja, sigurimi dhe kujdesi i tubave endotraheal
Futja dhe thithja e rrugeve ajrore oropharyngeal dhe nasopharyngeal
Lehtëson praktikën e matjes së lartësisë dhe peshës dhe provimit fizik
Fontanel Variable Normal
Genitalë te këmbyeshëm mashkullor dhe femëror me rezervuar urinar
Katetarizim i plotë urinar
Do të mbajë kateter të brendshëm ose të drejtë
Artikulimi i krahut IV me lëkurë të zëvendësueshme dhe sistemi i infuzionit të venave lejon
terapi intravenoze periferike dhe kujdesin në vend
Venipunkturë e mundur në fossa antecubital dhe dorsum të dorës
Artikulim këmbë IV me lëkurë dhe venat
Venipunkturë e mundshme në faqet mediale dhe laterale të malleolit
Simulimi i shkopit te thembra
Artikulim , këmbë IO infusible me mandrinë dhe lëkurën e zëvendësueshme
Tibia e simuluar dhe pikë referimi në tuberozitet tibial dhe malleol medial
Kullimi i thembrës do të lidhet me rezervuarin për ushtrime infuzionesh

29. Model busti CPR i rritur/fëmijë:
Karakteristikat e manikineve CPR:
1. Mund të kryejë ajrore të hapur
2. Mund të kryejë frymëmarrje artificiale dhe compression kardiak të jashtëm
3. Gjatë kryerjes së aspiratës artificiale, gjykoni vëllimin e inflacionit nga gjoksi;
4. Kompresimi i kraharorit të jashtëm, thellësia e saktë e shtypjes: 5-6cm
1) Vend i korrigjuar i ngjeshjes, zëri i shpejtë korrigjues
2)Vend i tepërt i ngjeshjes, zhurma alarmuese e zhurmshme
5. Frekuenca e operimit: ≥100 herë / min, me tingullin "tik-tak"
6. Ushqimi: bateri
Lloji i njësisë: copë
Pesha e Paketës: 15.0kg (33.07lb.)
Madhësia e paketës: 80cm x 33cm x 46cm (31.50in x 12.99in x 18.11in)

30. Boks me drite UV per mesimin e larjes se duarve:
Ky boks me drite UV mundëson oficerët e kontrollit të infeksionit ose qendrat e trajnimit për të
demonstruar teknika të sakta për larje dhe pastrim të duarve.
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Ajo menjëherë do të nxjerrë në pah çdo defekt dhe do të rrisë vetëdijen për problemet e
mundshme të higjienës.
Kabineti i Inspektimit UV Light Box demonstron rëndësinë e duarve që lahen shpesh dhe mirë,
duke kërkuar teknikën e duhur dhe fërkimet për të zvogëluar rreziqet e infektimeve të
përdoruesve dhe kontaminimit ndër
Drita UV për Trajtimin me Larje me Dore është ideale për kirurgjitë e GP, spitalet,

- Fizioterapia
1.TENS :
Kanalet: Kanal i dyfishtë, për përdorim me 2 ose 4 elektroda
- Amplitudë Pulsioni: Adjustable, kulmin 0-100 mA në ngarkesë 500 ohm çdo kanal
- Forma e valës: shifra gjysmëpërçuese boshtore
- Shkalla e Pulsës: 2 - 150 Hz (rregullueshme), 1Hz për hap
- Gjerësia Puls: 50 - 300 μs (rregullueshme), 10μs për hap
- Timer: Rregullueshme në increments 5-minutësh nga 5 - 60 minuta, ose (C) vazhdueshëm

2. Ultratinguj:
Nderfaqe grafike e qarte me ndricim te forte
Protokollet e trajtimit të bazuar në dëshmi dhe algoritmet e dozave
Lehtë për të pastruar - reduktimin e infeksionit të mundshëm kryq
Thjeshtë për të vendosur
I lehte dhe portativ
Mundësuar si standard
Bateria opsionale e ringarkueshme e disponueshme
Kokë me ultratinguj të vogjel opsional
Ultratinguj me frekuencë të dyfishtë (1MHz & 3MHz)
Rezultatet e nxitjes: dy dhe katër pole Interferential, Diadynamik, TENS, Sinusoidal, Galvanik
dhe ndërprerje Galvanik, Faradik, Trabert, Medi Wave, rryma dhe Mikro Output aktuale

3. Krevat druri:
Tek: W 98cm x L 199cm
Koka e krevatit: 72cm
Këmbë dhe Lartësia: 46cm
Hapesira poshte krevatit: 25cm

4. Shkalle Suedeze:
240x 89 x 12.5 cm

5. Pasqyre murale lisho
100x170 cm

6. Pasqyre murale kuadrata
100x170cm

7. Top ushtrimesh 65 cm
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8. Karroce per mbajtje aparatesh:
Manovrueshmeri e madhe: 4 ø 80mm castors
Rezistence e larte : Salduar plotesisht me Argon
2 or 3 tabaka
Celik Inoksidabel (qoshe të rrumbullakosura) ose tabaka të sheshtë të izoluar
2 dimensione: 60x40cm & 75x50cm
18/10 Mbajtes ose shtytes Celiku Inoksidabel (lartesi 120mm)*
Kornizë në tubacion katror (ø 25mm) në çelik inksidabel 18/10 ose çeliku i butë me fund epox

9. Jastek me forma te ndryshme

10. Pedane proprioceptive:
Pedane per ushtrime proprioceptive, rrethore ose drejtkendore, kunder rreshkitjes

11. Shkopinj ushtrimesh

12. Set Psikomotriciteti:
4 borde rrotulluese me mbushje
8 kone me veprim të mëdhenj
• 4 bare për gjimnastikë
• 4 unaza gjimnastike
• 1 parashutë gjigante ø 4 m
• 4 topa gjimnastikë
• 4 litarë kërkuese
• 8 pëlhura pambuku
• 1 libër "Ide psikomotore"
Të përshtatshme për grupe me deri në 8 persona.

13. Set Ergoterapie:
Set që përbëhet nga tabela bazë (GjaxGjexLa): 490x210x160 mm)
5 rrotullon 30-40-60-80-100 mm
5 topa 40-60-80-100-120 mm

14. Lloje te ndryshem shopash dhe patericash:
Paterica 4 kembeshe, paterica njekembeshe

- Laboratori
1. Cellcounter

- Autoanalizator hematologjik me e popullata.

- Jo me pak se 30 teste/ore.

- 22 parametra, 3 popullata leukocitare. WBC, LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%,
HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDWcv, RDWsd, PLT, PCT, MPV, PDWcv,
PDWsd, P-LCC*, P-LCR*

- Program per gjak te paraholluar.
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- Volumi i mostrimit jo me i madh se 30uL

- Me hollim te brendshem.

- Mundesi kalibrimi automatik me 3 dhe 7 pika kalibrimi si dhe mundesi korigjimi manual
per te faktoreve per WBC, HGB, RBC, PLT, MCV (or HCT), RDW, MPV.

- Kompletuar me 3 reagent: 20 litra Diluent, 1 liter lyse, 1 liter cleaner.

- Memorie per ruajtjen e jo me pak se 10000 te dhena.

- Kontroll cilesie me grafik 64 ditor sipas Levey-Jennings.

- Me printer te brendshme per leter me gjeresi 58mm.

- Me mundesi per lidhje me printer te jashtem.

- Ekran touchscreen me ngjyra.

2. Rotator (Homogjenizues gjaku)

- Me tundje dhe rrotullim

- Me 6 tuba rrotullues

- Shpejtesi 5-70 rpm

- Operim i vazhdueshem

- Fuqia ≤30 W

3. Fotometer

- Diapazoni spectral: 0-2.5OD

- Gjatesite e vales: 7 pozicione: 340, 405, 500, 546 nm, 620 nm; dhe 2 pozicione te lira

- Diapazoni i detektimit: 340-700nm

- Burimi drite halogjene 10W

- Mundesi matjeje me flow cell ose me kyveta

- Metoda matjeje: End Point, kinetike, diferenciale dhe Abs.

- Mundesi ruajtjeje per jo me pak se 2000 rezultate

- Me modul per kontrollin e cilesise

- Kompletuar me 10 kite (glukoze, triglyceride, GOT, GPT, bilirubine, LDH, kolesterol,

protein, acid uric, urea)

- Me mundesi inkubimi ne 25,30,37oC per jo me pak se 18 tuba Ø 13 mm ( inkubator i

inkorporuar ose i jashtem).

- Te jete i pajisur me printer termik te brendshem.

-
4. Koagulometer

- Koagulometer gjysem automatic

- Me 1 kanal matjeje.

- Burim drite LED

- Ndjeshmeria optike 0.001 OD

- Me miksim ne kanalin e matjes

- Te mundesoje minimalisht matjen e (PT), (aPTT ), (TT), (FIB), (DD), (AT)

- Kalibrimi te mundesohet deri ne 9 pika.
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- Te kryeje kontrollin e funksionimit te sistemit gjate ndezjes .

- Gjatesia e vales: 405nm

- Volumet e mostres: 75µl = TT ; 50µl = PT, aPTT, DD; 33µl = AT; 10µl = FIB

- Minimalisht 4 pozicione per inkubim mostre.

- Minimalisht 1 pozicion per inkubim reagent.

- Sistem i hapur per reagentet.

- Kompletuar me 10 flakone tromboplastine

5. Urinometer

- Kapaciteti minimalisht 50 stripe/ore

- Memorie per te pakten 200 teste

- Ekran me prekje

- Kalibrimi: automatik, me vetekalibrim

- Te mundesoje matjen e: gjakut, urobilinogen, bilirubin, protein, nitrite, ketone, klukoze,

ph, densitet, leukocite.

- Kompletuar me 10 kuti me 100 cope stripe

- Mundesi lidhje me PC me porte USB ose RS232, dhe me tastiere me porte PS/2.

6. Centrifuge

Maximum RCF: te pakten 3400

Maximum RPM: te pakten 6000 /min

Kapaciteti maksimal : te pakten 8 x 15ml

EN / IEC 61326-1, class B

7. Banje-Mari

- Volumi: ≥ 14L

- Diapazoni i temperatures: +5oC mbi temoeraturen e ambienti deri ne minimalisht 95oC.

- Kontrolli i temperatures: me sensor Pt100 klasi A.

- Kohuesi: kohues dixhital i programueshem nga 1min deri ne minimalisht 99 ore.

- Ekran dixhital i cili te afishoje njekohesisht temperaturen aktuale dhe ate te programuar

me resolucion temperature 0.1oC.

- Sistemi i mbrojtjes: ndalim i ngrohjes ne rast se temperatura kalon 10oC nga temperature

e programuar

- Mqterial inoksi Brenda dhe jashte.

- I pajisur me tundes per banjo mari, me shpejtesi prej 40 deri 150 tundje ne minute, me

levizje horizontale perpara/mbrapa.
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8. Pipeta automatike

Me vellime te ndryshme ne diapazonin 2-1000 ul

9. ELISA/manual

- Aparat gjysem automatik per Motoden ELISA.

- Kapaciteti: 1 pllake

- Sistem leximi per 96 qeliza

- Diapazoni spektral: minimalisht 400-700nm

- Diapazoni dinamik: minimalisht 0-3.5A

- Saktesia: 0-2 A : jo me pak se ±1% ose ±0.007A

- Precizioni: 0- 2 A : jo me i vogel se ± 0.5 % or ± 0.005 A

- Minimalisht 8 pozicione per filtra.

- Gjatesi vale te paravendosura: minimalisht 405, 450, 492, 630 nm

- Koha e leximit per (96 puseta): < 5sekonda ne menyren e vazhduar

- Analizimi: End Point

- Metodat e llogaritjes: kualitative-cutt off; kuantitative-llogaritja e absorbances

- Algoritmet e llogaritjes: ABS, Single standard, point to point, kinetic, %ABS, linear

regression, exponent regression, logarithm regression, power regression, cubic spline, 4
PL

- Standartet per teste: deri ne 8 standarte/ 5 kontrolle negative/ 5 kontrolle positive/ 5

kontrolle cilesie.

- Kompletuar me 5 kite Elisa

- Inkubim: 1-60sec me miksim gjate inkubimit.

- Mundesi lidhjeje me printer.

-
10. Kompjuter dhe printera

11.Frigorifer/ngrires

Kapaciteti total rreth 300 litra

12.Tavolina pune

Per laborator

1500x750 mmx900mm

13. Kolltuk profesional per marrjen e gjakut

14. Lavamane specifike per laborator



Dokumentat Standarde të Tenderit

42

- Specifikime DLPK

1. Sistem diagnostik spirometric+oksimetri + Printer + softwarte +Spireta+ Microsoft
Windows 7, Screen resolutrion:1024 x 768, Hard Disk 500 MB, USB:• SPIROMETER PER
PERDORIM PNEUMO DHE ALERGOLOGJIK
•Me Display LCD minimum 7 inch me ngjyra dhe touch screen
• Me Interface USB, Bluetooth me Frekuence: 2402-2480 MHz, me tolerance: 20 ppm
• Jetegjatesia e bateruise te pakten 10 vite perdorimi
• Me Flow/volume sensor Bi-directional turbine
• Me sensor semiconductor Temperature (0-45°C)
• Menyra e dedektimit me rreze infra te kuqe
• Parametrat spirometrike
• FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75,
• FEF75–85, Lung Age, Extrap. Volume, FET, Time to PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC,
• FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/
• FEV6, FEV1/PEF, FEV1/FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50,
• FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV,IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT,
• Volumi maksimal I matjes 10 L
• Me Flow rate +/- 16 L/s
• Me saktesi matje volumi+/- 3% or 50 mL
• Me saktesi matje rrjedhje +/- 5% or 200 mL/s
• Me rezistence dinamike per 12 L/s <0.5 cmH2O/
• Me Memorje rregjistrimi te pakten 10,000 teste spirometrike.

2. Elektrokardiograme 12 kanale +sistem software: • ECG me 12 kanale me interpretim
per nje diagnostikim te hollesishem te problemeve kardiake
•Me ekran LCD mikmimumi 4.5 inch dhe me nje regjistrim Automatik ose manual
• Me printer thermal te intedruar me rezolucion te larte
• Me nje memorje prej minimum 10 sekonda per cdo lidhje dhe me ndalim dhe vazhdim te
regjistrimit sipas kerkeses se mjekut.
• E lehte dhe e kollajte per tu transportuar ne paciente te ndyshem sipas nevojes
• Me nje autonomi baterie te pakten 2.5 ore
• Me sensivitet te sinalit si me poshte: INPUT IMPEDANCE: >100 Mohm,FREQUENCY
RESPONSE: 0.05: 145 Hz, CMRR: >100 dB TIME CONSTANT: >3.2 sec,ACQUISITION: 12
bit 800 samples/sec/channel-isochrones,LEADS: 12 Standard or Cabrera,SENSITIVITY: 5
mm/mV; 10 mm/mV; 20 mm/mV ± 5
• E pajisur me filtra : muscles tremors 35 Hz digital; power line interferences,50 Hz 60 Hz
digital; high pass 0.5 Hz digital
• AKSESORE:
• KABELL ECG
• Elektroda EKG

3. Ph meter ezofageal, Digitrapper Ph-Z testing system+ 100 sondame dy sensore: Aftësi e
dyfishtë: pH-impedancë ose vetëm pH
Madhësia kompakte dhe peshë e lehtë (150 gramë)
Të dhënat e drejtpërdrejta ngarkohen me USB
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I Lehtë për tu pastruar
Proces i kalibrimit të shpejtë Sonde me madhesi 4.7 ose 6 Fr Intubimi i lehtë për shkak të
dizajnit të kateterit, Latex free. e dukshme ne X-ray

4. Barrele ekzaminimi:
Dimensione te peraferta 180cm x 60 cm. Lartesia 75-80cm.
Siperfaqja e perbere nga nje segment fiks dhe nje segment me kend te rregullueshem.

5. Karroce per mbajtjen e pajisjeve:
E perbere nga dy rafte.
Materiali celik inoks.
Me rrota te levizshme.
Madhesia rreth 65x45cm

6. sphigmomanometer me zhive:
Aparat tensioni me zhive
Me shkalle 2 mmHg
Matje nga 0-300 mmHg
Precizioni +/- 3mmHg
Kase alumini
Mjaft praktik dhe i shpejte

7. Sphygmomanometer aeroid me pompe te integruar+ Stetotskop:
Aparat tensioni me manshete nailoni, me manometer I cili mund te fiksohet ne manshete.
Shkalla e matjes 0-300mmHg.
Leshimi I ajrit ne mbyllje max 4mmHg/min.
Rregullim manual I deflacionit ne 2/3 mmHg/sek.
Shkalle e gradueshme cdo 2 mmHg.
Me stetoskop.

8. Stetoskope per te rritur (Littman):
Stetoskop, gjatesia 69cm.
Diametri I kokes: 51mm.
9. Doppler per enet e gjakut portabel me sonde 5Mhz/8mHZ:
Dizajn kompakt
  Ekran i ndritshëm OLED me ekran FHR në kohë reale
   Sonda 4/5 / 8MHz për zbulimin e rrjedhjes së gjakut
  Çaktivizim automatik gjatë vendosjes së sondës në raft
  Monitorimi në kohë reale për përdorim të përditshëm
  Bateritë normale AA për zëvendësime të lehta
  Bateria e integruar Li-ion siguron kohë të gjatë pune
  Dizajni unik i stendës së karikimit

10. Finger- pulse oksimater
Per monitorimin e:
SpO2- niveli i oksigjenit i gjakut arterial,
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kontroll joinvaziv i sistemit te frymemarrjes,
monitorim i vazhdueshem i pulsit.

11. Stativ sediment Wintrobe

12. Hemocytometter + Blood Cell Counter, 8 Unit
Hemacytomerter precizioni i kompletuar me:
pipeta eritrocitesh,
pipeta leukocitesh,
me xhama mbulues per plane optike etj.
Te shoqerohet me numerues dixhital me 8 fusha me limit numerimi minimalisht 1000.

13. Pipete Volumetrike + pipeta reserve
Volumi 100-1000 ul

14. Perzieres automatic
Numri i pozicioneve: 60
Madhesia e tubave: 10mm; 12.5mm; 15.5mm

15. Monitor LSD 50 "+ TV +DVD player
Permasa : 50inch
Zeri: 2 x 8W dolby digital
Dalje: Skart, HDMI, USB,
Konsumi : ≤80W

16. Peshore dixhitale (peshe , gjatesi, BMI) + monitor LCD :
Peshorja disponon:
• Matja e Gjatësisë
• Matja e peshës
• Matja e BMI- Body mass index ( Indeksi i mases trupore)
• Pesha Standarte
• Ndriçim LED ne pjesen e siperme
• Printer me lazer (nuk nevojitet bojë ) - "Letra si e kases " (opsionale)
• Ekran LED per afishimin e te dhenave (psh. Nqs mbaron letra )
• Sistem Audio (opsionale)

17.Kondicioner 12BTU
Kondicioner Mural me kapacitet 12000BTU
Energjia ftohese jo me shume se 3.5KW
Energjia ngrohese jo me shume se 3.9KW

18. EEG sistem (eegTM mylab 32 channel);
• EEG E LEVIZSHME NE KARRROCEN PERKATESE ME KOMPONENTET:
• ortable EEG system on trolley having:
• PC/Laptop Computer
• Stimulator LED me frekuence te larte deri ne 60Hz
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• Softweri I avancuar per nmanaxhimin dhe rishikimin e te dhenave te pacienteve duke perfshire
dhe mapping
• Koka usb me te pakten 35 dalje
• Te kete minimum 22 kanale Monopolare AC/DC – dhe
• Te kete minimum 8 kanale bipolare AC/DC Inputs (4 Pairs) 4 GND – 3NE
• Te kete dalje te dedikuar per Pulse Oxymeter with SpO2 + HR + PLET (opsional)
• Te jete e pajisur me TTL Trigger IN/OUT ose TTL FLASH out (only LAN Version)
• Graph color LCD Screen 128x162, with 4 user customizable keys
• Me konektor te dedikuar per lidhjen e elektrodave te kokes.
• Te kete amplifikator per zhurmen Noise: <0.3μV RMS typical
• CMRR: 160dB typical (differential)
• Diapazoni I Impedance: Zic= 180MΩ // 120pF
• Diapazoni I Input: +/- 8mVpp AC, signal over +/- 300mVpp DC offset +/- 256mVpp signal
• Diapazoni I Input per kanalet poligrafike: +/- 600mVpp DC
• Gjeresia e vales : DC – 8KHz
• Me mostra sampling: 24 bits
• Te kete Resolucion: 8 nV/bit Monopolar / Bipolar (AC) or 250 nV/bit Monopolar / Bipolar
(DC)
• Mostra Frequency sampling deri ne 32.768Hz
• Me kontroll te Impedances ne te gjithe kanalet nepermjet softwerit ose amplifikatorit
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Shtojca11
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

PLANIFIKIMI I
KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

Mall: Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes
Kuadër

Kontrata
Nr.

Titulli i Kontratës Përshkrim i shkurtër i kontratës

01
02
03
…
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Shtojca 12

( Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Krijimi i kabinetit të radiologjisë në FSHMT

Nr.

Pershkrimi Njesia

Sasia

       

1 Modeli i relievit të 1/2 të sistemit të qarkullimit cope 1

2 Manikin komplet per infermieret: cope 1

3 Zhvilluesi manual kit 3

4 30x35 cm Fuji X-Ray Film cope 2

5 18x24 cm Fuji X-Ray Film cope 2

6 Kitet e Veshura ose te paveshura set 1

7 X-Ray Mbajtës Kasetë Anesore cope 1

8 Ekrane 8 X 10 Blue 800 Speed X-Ray cope 2

9 Skema klasike e Sistemit Skeletik. cope 1

10 Anatomia e petëzuar Kockat e gjymtyrëve të sipërme cope 1

11 Trigger Point Harte vendosur bust dhe ekstreme cope 1

12 Rripat e mbikqyrjes të transferimit të Pacientëve : cope 1

13 BLS Trainer Full-Body with Carry Bag cope 1

14 MRI Modeli i Anatomisë Torso të Njeriut cope 1

15 Breasty phnatom : cope 2

Pajisje për Laboratorë Didaktikë dhe Kërkimore – Shkencorë DLK
Nr. Emërtimi Njesia Sasia

1 Shtrat mjekësor: cope 1

2 Çarҫafë komplet 2
3 Dyshek cope 1
4 Jastëk cope 3
5 Veshje cope 2
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6 Manekin : cope 1
7 Urinar burrash cope 4
8 Urinar grash cope 4
9 Barrelë ekzaminimi: cope 2
10 Model Kataterizimi urinar : cope 2
11 Uturak shtrati meshkuj/femra cope 4
12 Simulator për administrimin e klizmes : cope 1
13 Komode/ karrike tualeti cope 1
14 Pulse Oximetër: cope 2
15 Spirometër incentive: cope 1
16 Mates I fluksit: cope 2
17 Termometer Oral cope 4
18 Termometer Timpanik : cope 2
19 Karrocë invalidësh: cope 1
20 Paterica : cope 2
21 Bastun : cope 1
22 Kollarë cervikale: cope 2
23 Pompë ushqyese/Model Ushqyerje Enterale cope 1
24 Pompë elektrike për nënat e reja cope 1
25 Modele lindjeje: cope 1
26 Pesë fazat e procesit të lindjes: cope 1
27 Pelvis demostrimi lindjeje : cope 1
28 Puar aspirimi: cope 2
29 Pakete mesimdhenieje 10 kontraceptivet set 1
30 Model egzaminimi të gjoksit dhe testikujve cope 1
31 Pajisje për qepjen e plagëve : set 1
32 Aparat tensioni: cope 5
33 Otoskop: cope 1
34 Manekin bebe : cope 1
35 Model busti CPR i rritur/fëmijë: cope 1

36 Boks me drite UV per mesimin e larjes se duarve cope 1

Krijimi i kabinetit te Fizioterapise ne FSHMT.
Nr. Emërtimi Sasia
1 TENS 1
2 Ultratinguj: 1
3 Krevat druri: 10
4 Shkalle Suedeze: 2
5 Pasqyre murale lisho 2
6 Pasqyre murale kuadrata 1
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7 Top ushtrimesh 4
8 Karroce per mbajtje aparatesh: 3
9 Jastek me forma te ndryshme 5
10 Pedane proprioceptive: 1
11 Shkopinj ushtrimesh 5
12 Set Psikomotriciteti: 1
13 Set Ergoterapie: 1

14 Lloje te ndryshem shopash dhe patericash: 5

Pajisje për Laboratorë Didaktikë dhe Kërkimore – Shkencorë

Nr. Emërtimi Sasia

1
Sistem diagnostik spirometric+oksimetri + Printer + softwarte +Spireta+

Microsoft Windows 7, Screen resolutrion:1024 x 768, Hard Disk 500 MB, USB 1

2 Elektrokardiograme 12 kanale +sistem software 1

3 Ph meter ezofageal, Digitrapper Ph-Z testing system+ 100 sondame dy sensore 1

4 Barrele ekzaminimi 1

5 Karroce per mbajtjen e pajisjeve 1

6 sphigmomanometer me zhive 5

7 Sphygmomanometer aeroid me pompe te integruar+ Stetotskop 10

8 Stetoskope per te rritur (Littman) 5

9 Doppler per enet e gjakut portabel me sonde 5Mhz/8mHZ 1

10 Finger- pulse oksimater Pulox S 300 5

11 Stativ sedimenti Wintrobe 2

12 Hemocytometter + Blood Cell Counter, 8 Unit 2

13 Pipete Volumetrike + pipeta rezerve 2

14 Perzieres automatik 1

15 Monitor LSD 50 "+ TV +DVD player 1

16 Peshore dixhitale (peshe , gjatesi, BMI) + monitor LCD 1

17 Kondicionere 12 BTU 3

18 EEG sistem (eegTM mylab 32 channel) 1
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Laboratori Teknik

Nr Emertimi Njesia Sasia

1 Cell counter cope 1

2 Rotator (Homogjenizues gjaku) cope 1

3 Fotometer cope 2

4 Koagulometer cope 1

5 Urinometer cope 1

6 Centrifuge cope 2

7 Banjo Mari cope 1

8 Pipeta automatike 10-1000ml(fikse dhe te gradueshme)
cope

20

9 Aparat Elisa cope 1

10 Kompjuter dhe printera cope 2

11 Frigorifer /grires cope 2

12 Tavolina pune cope 2

13 Kolltuk profesional per marrjen e gjakut
cope

1

14 Lavamane specifike per laborator cope 4

Afatet e lëvrimit: 60 ditë nga lidhja e kontratës.
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Shtojca 13
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR1

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

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

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e
kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e
kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e
dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit
publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të
LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i
interesuar në nismat tona të prokurimit.
Me respekt
< Emri >

Shtojca 14

[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]
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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data]

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

* * *

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

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

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera ______________________________

(me numra dhe fjalë)

2._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera ___________________________

(me numra dhe fjalë)

Etj.____________________________

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

2._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

* * *
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të
shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e
shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe
referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda
____________ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme
prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____________________________

Ankesa: ka ose jo______________

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

* * *

[ Titullari i autoritetit kontraktor]
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Shtojca 15

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1._________________________________________

2. _________________________________________

3._________________________________________

* * *

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj]

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse
të ofruara:

1._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera _____________________________

(me numra dhe fjalë)

2._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera ____________________________

(me numra dhe fjalë)

Etj.____________________________

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1._________________________________ _____________________________

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

Emri i plotë i shoqërisë _________________numri i NIPT-it

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë
ekonomikë të suksesshëm:

1._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera _____________________________/ Pikët totale të marra _______________

(me numra dhe fjalë)

2.________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera ____________________________/ Pikët totale të marra ________________

(me numra dhe fjalë)

Etj.______________________________

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe
referenca e kontaktit], brenda ____________ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij
njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____________________________

Ankesa: ka ose jo______________

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

[Titullari i autoritetit kontraktor]
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Shtojca 16

KUSHTET E PËRGJITHSHME
Mallrat – Tender i Hapur

Neni 1: Qellimi

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

1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërise parashikon se dispozitat e Kodit
Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit
Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës.
Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e
dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.

1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në
KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik.
Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e
dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e
palëve.

1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e
paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.

1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se
ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2: Përkufizime

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

2.2 “çmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin
e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.

2.3 “Incoterms” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit
të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me
transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.
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2.4 “Lëvrimi” do të thotë të gjitha aktivitetet dhe veprimet që mundësojnë marrjen e Mallrave
në vendin e shpërndarjes siç specifikohet në kontratë si paketimi, transportimi, sigurimi,
tarifat, procedura doganore, ngarkimi dhe shkarkimi, instalimi, mbledhja, bashkimi,
kontrollimi i veprimeve dhe mbikëqyrja e gjithë kësaj veprimtarie.

2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate
dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen Mallrat. Ky term kudo qe përdoret ka kuptim
të njëjtë me ate te perkufizuar ne ligj.

2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas
dispozitave të kësaj kontrate furnizon Mallrat.

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

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

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

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

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

Neni 3: Hartimi i Kontratës

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

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

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

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

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

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

Neni 5: Informacioni Konfidencial

5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha
dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me
kontratën.

5.2 Kontraktuesi mund t’i japë nënkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione
të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar për nënkontraktuesin të
kryejë punën e tij sipas kontatës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në
kontratën e tij me nën-Kontraktuesin një dispozitë që parashikon ruajtjen e
konfidencialitetit siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6: Pronësia Intelektuale

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

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

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

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

Neni 7: Origjina e Mallrave

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

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

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

7.4 Origjina e mallrave ka dallim nga kombësia e Kontraktuesit ose nenkontraktuesit që
siguron mallrat.

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

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

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

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

Neni 9: Përputhshmëria e Mallrave me Standardet Teknike

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

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

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

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

Neni 10: Pjesët e Këmbimit

10.1 Nëse është e parashikuar në kontratë, Kontraktuesi duhet të përfshijë me Mallrat e lëvruara
një sasi pjesësh këmbimi, në përputhje me specifikimet teknike dhe çdo dispozitë
përkatëse të kontratës.
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10.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, pjesët e këmbimit do të dorëzohen
bashkë me Mallrat.

10.3 Kontraktuesi duhet të garantojë disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për një periudhë
të specifikuar në ofertën e tij dhe të barabartë me jetëgjatësinë e përdorimit të Mallrave.

10.4 Në rast të një vendimi të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi
duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një kohe të arsyeshme/mjaftueshme për t’i
lënë mundësi atij që të prokurojë sasi të mjaftueshme për përdorim të mëvonshëm.

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

Neni 11: Ambalazhimi

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

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

Neni 12: Testimet dhe Inspektimet

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

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

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

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

12.5 Ekzekutimi i testeve, apo inspektimi i Mallrave nuk e shkarkojnë Kontraktuesin nga
garancitë apo detyrimet e tjera sipas kontratës.
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Neni 13: Kushtet e Dorëzimit

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

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

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

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

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

Neni 14 Transportimi i Mallrave

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

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

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

Neni 15: Siguracioni

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

Neni 16: Verifikimi dhe Pranimi i Mallrave

16.1 Përpara pranimit, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të verifikojë, inspektojë dhe testojë
Mallrat. Këto veprime duhet të kryhen menjëherë pas dorëzimit të Mallrave. Kontraktuesi
ka të drejtë të marrë pjesë në këtë proces dhe të shqyrtojë raportet përkatëse të prërgatitura
nga Autoriteti Kontraktor ose agjentët e tij.
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16.2 Autoriteti Kontraktor pranon ose refuzon Mallrat menjëherë pas dorëzimit duke njoftuar
me shkrim Kontraktuesin në lidhje me vendimin e tij për të pranuar ose refuzuar Mallrat.

Neni 17: Garancitë

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neni 18: Çmimi i Kontratës

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

Neni 19: Afatet e Pagesës

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

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

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

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

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

Neni 20: Vonesa në Bërjen e Pagesës

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor,
megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e
kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në
përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet
kontraktore e tregtare”.

Neni 21: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

21.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose
procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon
dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose
çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Kontraktuesi është ndikuar në
përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22: Forca Madhore

22.1 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të
likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim
ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i
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verifikimit te rasteve të Forcës Madhore.

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

22.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë
Autoritetin Kontraktor. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep direktiva të ndryshme,
Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën
praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që
nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 23: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

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

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

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

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

23.5 Autoriteti Kontraktor mund pranojë zgjatjen e afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në
interesin publik për ta bërë këtë. Ne rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë
zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë me përpikmëri Autoritetin Kontraktor me
shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit.
Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort
me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të
nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 24: Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

24.1 Dëmet e likuiduara për dorëzimin e vonuar do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore::
a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë

4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës
por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates.

b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë
2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës
por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates.
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c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë
1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës
por kjo vlerë do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates.

Neni 25: Negociatat dhe Amendamentet

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

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

25.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas
kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i
autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të
cilën ajo lëshohet.

Neni 26: Ndryshimi i Porosisë

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

Neni 27: Ndërprerja për Mosplotësim

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

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

27.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen për
mosplotësim dhe t’i japë Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur
ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja
do të jetë e menjëhershme.

Neni 28: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

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

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

Neni 29: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

29.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim
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duhet ndërmarrë për t’i shërbyer sa më mirë interesit publik.

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

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

Neni 30: Nënkontraktimi

30.1 .Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të
shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës
së tij një pale të tretë.

30.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontraktojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit
Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë
Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin
që provon aftësinë e nën kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin
për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e
aprovon apo jo atë.

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

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

Neni 31: Transferimi i të Drejtave

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

Neni 32: Sigurimi i Kontratës

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

32.2 Shuma e sigurimit të kontratës duhet t’i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për
çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas
kontratës.

32.3 Garancia e sigurimit të kontratës do t’i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas
datës së pranimit të Mallrave. Megjithatë, pesë (5) përqind e depozitës do të mbahet deri
në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të kontratës.
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Neni 33: Baza Ligjore

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

Neni 34: Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

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

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

Neni 35: Përfaqësimi i Palëve

35.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë
përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në
çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës.

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

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

Neni 36: Lajmërimet

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

36.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 37: Llogaritja e Afateve

37.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike.
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Shtojca 17
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA
Mallrat – Procedurë e Hapur

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës.
Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojne Kushtet e veçanta të
kontratës.

Neni 1: Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është __________________________________________________

1.2 Kontraktuesi është _________________________________________________________

Neni 2: Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga
Kontraktuesi për të siguruar egzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i Kontratës do t’i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit
sipas formularit të mëposhtëm:________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Neni 3: Fillimi i Zbatimit

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

Neni 4: Inspektimet dhe Testimet

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

Neni 5: Kushtet e Dorëzimit

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

5.2 Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor______ ditë para çdo dorëzimi
të Mallrave.
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5.3 Lajmërimi i dorëzimit duhet të bëhet me shkrim, faks, postë, e-mail etj, tek:____________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

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

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

Neni 6: Kushtet e Pagesës

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

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

Neni 7. Pagesa Paraprake

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

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

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

Neni 8. Shërbimet në Lidhje me to

8.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së
shërbimeve të lidhura
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Neni 9. Zbritja e garancisë së kontratës

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

_______________________________________________________________________

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.
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Shtojca 18

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË
NËNSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri ___________________________________________

Adresa ___________________________________________

Tel/Fax ___________________________________________

E-mail ___________________________________________

Faqja në Internet ___________________________________________

I.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror Institucion i Pavarur

 

Njesi e Qeverisjes Vendore Tjetër

 

Seksioni 2. Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit__________

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje Qira Leasing Blerje me këste Një kombinim i tyre

    

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po  Jo 

Nëse Po, lloji i Marreveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik 

Me disa operatorë ekonomikë 
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Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po  Jo 

2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1 Fondi limit _____________________________________________

2. Burimi i Financimit ______________________________________

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër_______________________

2. 5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  

Kohëzgjatja në muaj ose ditë 
ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.6 Ndarja në LOTE:  

Po  Jo 

Nëse Po, numri i LOTEVE: 

2.7 Opsionet:  

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka): 

ose: nga në     

2.8 Kontrate me nenkontraktim:  

Po  Jo 

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E Hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  



Dokumentat Standarde të Tenderit

72

A) çmimi më i ulët  

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme 

lidhur me rëndësinë: Çmimi pikë 

etj. pikë

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushen e Teknologjisë të Informacionit dhe
Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia
Kombetare e Shoqërise së Informacionit:

Po  Jo 

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe
Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë
miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Po  Jo 

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _______________Data e Kontratës //

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri ___________________________________________

Adresa ___________________________________________

Tel/Fax ___________________________________________

E-mail ___________________________________________

Faqja e Internetit ___________________________________________

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri ___________________________________________
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Adresa ___________________________________________

Tel/Fax ___________________________________________

E-mail ___________________________________________

Faqja e Internetit ___________________________________________

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

Vlera _______________ (pa TVSH) Monedha __________

Vlera _______________ (me TVSH) Monedha __________

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : ____

Vlera _______________ (pa TVSH) Monedha __________

Vlera _______________ (me TVSH) Monedha __________

4.4 Informacione shtesë

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi //
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Shtojca 18/1

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e
Njoftimeve Publike]

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri ___________________________________________

Adresa ___________________________________________

Tel/Fax ___________________________________________

E-mail ___________________________________________

Faqja në Internet ___________________________________________

2. Lloji i procedurës: ___________________________________________

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër_______________________

4.Numri i referencës së procedurës/lotit____________________________

5. Fondi limit _____________________________________________

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

Vlera _______________ (me TVSH) Monedha __________

Vlera e nenkontraktimit______________me TvshMonedha __________________

7. Data e lidhjes së kontratës ____________

7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit

Emri ___________________________________________

Adresa ___________________________________________

Nr. NIPT ___________________________________________
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Shtojca 19

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[ Shtojcë për t’u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

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

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës ]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti]

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

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të
përcaktuar fitues] t’i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë
[emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe
vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që
do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e
siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me
shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e
kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.
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[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 20

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: Autoriteti Kontraktor

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në
partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqërish).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi
Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe
prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe
prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e
zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e
zonës)
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Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi
Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e
tenderit, duke përfshirë llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë
(psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e
Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulence (SHK),
Konkurs Projektimi (KP).

2. Autoriteti Kontraktor
Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përllogaritur e Prokurimit
Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës
Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës
Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

Data (viti/muaji/dita)
6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës
(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve
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Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin
ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në
dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet
perkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse
është e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një
kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një
listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht çdo
njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe
shtojcat, propozimin tuaj . Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial,
nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version
të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të
përmbajtjes.

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e
nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë autoritetit kontraktor

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari
të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks:
E-mail:

Nënshkrimi dhe Vula e ankuesit

Shtojca 21

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR

( KU TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME



Dokumentat Standarde të Tenderit

79

[Përdorimi i ketij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet
Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër)

Nr __

DATA:

Kjo kontratë lidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e
tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të
përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu
siç janë të specifikuara në kushtet e përcaktuara në:

 Këtë kontrate

 Formularin e Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi

 Specifikimet Teknike

 Formularin e çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i marreveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet per
njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/sherbimeve/puneve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët
ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i
përfshirë në këtë marreveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet
që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me
artikuj për furnizim me sasitë e tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë
Autoritetin Kontraktor për t’i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë
më pak apo më shumë sasi se sa ato te parashikuara.

1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t’i lejohet të bëjë
ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor
vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në
rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa
artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:
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______________________

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit
të Ofertës.

2.2 Çmimet e njësive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t’i nënshtrohen ndryshimeve
për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin Për Autoritetin Kontraktues

Emri: Emri:

Pozita: Pozita:

Nënshkrimi: Nënshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:

Shtojca 22

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR

( KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)

PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME
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Emri i Autoritetit Kontraktues,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nënshkruajnë këtë Marrëveshje kuadër për objektin : < vendosni titullin > me
numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të
cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve
ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete, por përcakton kushtet
për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t’i dërgojë kontraktuesit
“Ftesën për Oferte” kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti
Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nenshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithe operatoret ekonomike, palë në
marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për
Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të
kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e
tenderit.

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor
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duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t’ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike,
palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kritereve të
përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

__________________________________

Nënshkrimet dhe datat

PërKontraktuesin Për Autoritetin Kontraktues

Emri : Emri:

Pozita: Pozita:

Nënshkrimi: Nënshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:

Shtojca 23

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga  Autoriteti  Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri                            ___________________________________________

Adresa                         ___________________________________________

Tel/Fax                        ___________________________________________

E-mail                          ___________________________________________
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Faqja në Internet         ___________________________________________

1.    Lloji i procedurës: ________________________________________

2.      Numri i Referencës: ___________________________

3. Objekti i kontratës _______________________

4. Fondi limit  ____________________________________________

5.      Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar,
neni 24, pika 1:  

a)  ;

 b) ;

 c) ;

 ç) ;

 d) ;

 dh) ;

Etj. ______________________________________

6. Informacione shtesë

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi   _


