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I .   NJOFTIMI I KONTRATËS 

 

Seksioni 1.  Autoriteti Kontraktor 

 

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri             OSHEE Group sh.a 

Adresa         Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H.1, Njësia Administrative                                                     

Nr.7, 1023, Tiranë. 

Tel/Fax                      042274185 

E-mail             prokurime@oshee.al (person pergjegjes: Elis Bushati,  

                                   me nr.tel. 0694146337 email elis.bushati@oshee.al) 

Faqja në Internet        www.oshee.al 

 

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor: 

Institucion qëndror Institucion i pavarur 

 

Njësi 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 

 

2.1Numri i referencës së procedurës:  REF-61620-06-17-2020 

 

 

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime” 

 

Konkurs Projektimi Shërbime Konsulence Shërbime të tjera 

  X

 

     

2.3    Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër 

 

Po  Jo X 

 

mailto:prokurime@oshee.al
http://www.oshee.al/
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2.4            Lloji i Marrëveshjes Kuadër 

 

 Me një  

 Me disa operatorë ekonomikë              

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara        Po                      Jo    

 

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

të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloj Marrëveshje Kuadër 

 

 

 

 

    

2.5  Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja 

Kuadër:___________(Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të 

cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër). 

 

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: 

Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 

 

2.8  Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër 

 

1. Fondi limit: 119,010,935.33 (Njeqind e nentembedhjete milion e dhjete mije e nenteqind e 

tridhjete e pese pike tridhjete e tre) lekë pa TVSH. 

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

njësi është  __________________________________________ 

3. Burimi i Financimit : nga te ardhurat e OSHEE GROUP sh.a 

4.  Objekti  i kontratës:  “Rritja e sigurise dhe kapaciteteve te Infrastruktures se Network” 
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2. 9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   

Afati i sherbimit do te jete per instalim, konfigurim dhe implementim brenda 120 diteve nga 

nenshkrimi i kontrates. Garancia do te jete 12 muaj pas implementimit. 

ose  

duke filluar nga  / /   me përfundim në  / /  

 

2.9.1  Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër  

 

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

shumë se (4) vjet) 

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

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

2.10 Vendi i kryerjes së shërbimeve, objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: OSHEE SH.A 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.11 Ndarja në Lote:   

 

Po  Jo X 

Nëse po,  

2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve  

(Objekti  dhe fondi limit i loteve) 

1_____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

etj. 

 

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

e veçantë.  

 

2.13 Opsionet:   

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka): ska 

Ose: nga  në    

 

2.14 Do të pranohen variantet:   

Po  Jo X 
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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 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

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  

 

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  

 

Seksioni 3             Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik  

 

3.1   Kriteret e Pranimit sipas Shtojcës  8 

 

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

se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor) Operatori Ekonomik paraqet  

Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 3.  Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës 

është _________ Lekë (shuma e shprehur në fjalë). 

 

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet 

është si më poshtë: 

Loti 1   ______ Lekë  

                                                 
2 Sigurimi i ofertes nuk kërkohet në procedurat e prokurimit  me vlerë më të ulët se kufiri i lartë monetar 
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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: 

 

 

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

A)  çmimi më i ulët  - X 

Ose 

B) oferta ekonomikisht më e favorshme   

lidhur me rëndësinë:  Çmimi  pikë      

                                       etj.    pikë  

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

                                              

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

Data: 13/07/2020(dd/mm/vvvv)   Ora: 11:00 

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: 13/07/2020(dd/mm/vvvv)   Ora: 11:00 

Vendi: www.app.gov.al  

 

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

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

 

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

 

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

 

http://www.app.gov.al/
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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 18/06/2020 
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Njoftimi i kontrates për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në 

Buletinin e Njoftimeve Publike 

 

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

 

Emri             OSHEE Group sh.a 

Adresa        Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H.1, Njësia Administrative                                                     

Nr.7, 1023, Tiranë. 

Tel/Fax                      042274185 

E-mail             prokurime@oshee.al (person pergjegjes: Elis Bushati,  

                                                                       me nr.tel. 0694146337 email elis.bushati@oshee.al) 

Faqja në Internet        www.oshee.al 

  

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  e hapur-sherbime 

 

3. Objekti  i kontratës: “Rritja e sigurise dhe kapaciteteve te Infrastruktures se Network”. 

 

4. Numri i referencës së procedurës: REF-61620-06-17-2020 

 

5. Fondi limit:  119,010,935.33 (Njeqind e nentembedhjete milion e dhjete mije e nenteqind e tridhjete 

e pese pike tridhjete e tre) lekë pa TVSH. 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  Afati i sherbimit do te jete per 

instalim, konfigurim dhe implementim brenda 120 diteve nga nenshkrimi i kontrates. Garancia do te 

jete 12 muaj pas implementimit.. 

     

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: date 13.07.2020 ne oren 

11:00 ne www.app.gov.al.  

 

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: date 13.07.2020 ne oren 11:00 

ne www.app.gov.al.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prokurime@oshee.al
http://www.oshee.al/
http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/
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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 ekonomikë, oferta duhet të 

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

përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit. 

 

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

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

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

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

  

1.6  Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm: 

 

a) Formulari i Ofertës Ekonomike, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT.  

 

b) Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas Shtojcës 1/1. 

 

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

___________ , 

___________ , 

___________ . 

 

ç) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 7. 

 

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

 

 Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.  

 

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

në Marrëdhëniet e Punës„, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me çdo punëmarrës 

dhe që respekton të drejtat e punëmarrësve, sipas dispozitave të Kodit të Punës (ku përfshihen 
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edhe të drejtat e gruas shtatzënë, gruas që sapo ka lindur dhe/ose gruas me fëmijë në gji, të 

parashikuara në nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe të legjislacionin të punës në 

tërësi. 

 

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

  

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

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

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

__________shërbimeve; 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 ekonomikë duhet të 

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

 

1.9 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë 

ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor 

përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t’i 

komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. 

Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: “MODIFIKIM 

OFERTE” ose “TËRHEQJE OFERTE”. 

 

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund te modifikojë në 

çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa 

patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në 

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

Seksioni 2   Përllogaritja e ofertës ekonomike  

 

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

DT, duke përcaktuar shërbimet që do të ekzekutohen 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 Ekonomike, çmimet totale të ofertës të të 

gjitha Shërbimeve, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe 

përbën vlerën totale të ofertës. 
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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-konkurrimi midis operatorëve ekonomikë, palë në marreveshjen kuadër. 

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

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

pasojë refuzimin e ofertës.   

 

2.6  Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, 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. 

 

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme. 
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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. 

 

Në rastin e prokurimit të marrëveshjes kuadër, kur objekt i kësaj marrëveshje janë biletat e transportit 

ajror ndërkombëtar, në vend të çmimit do të përdoret marzhi i fitimit i shprehur në përqindje. 

 

3.2      Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra 

 

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, 

nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë 

Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të 

vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t’a ketë miratuar këtë komunikim që 

i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të 

refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.    

 

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

 

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

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

lidhet me një gabim aritmetik;  

 

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

shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht 
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duhet të korrigjohet shuma në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me 

mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojë nëntotali dhe totali duhet të 

korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse 

ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të 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 shërbimet 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 

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 
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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. 

 

3.3.3 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 20 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.  

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT: 

 

Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike 

Shtojca 1/1: Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur 

Shtojca 2: Formulari i Ftesës për Ofertë (në rastin e Marrëveshjes Kuadër) 

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit të Ofertës 

Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial 

Shtojca 5: Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike dhe të Termave të Referencës nga 

operatori ekonomik 

Shtojca 6:  Deklaratë për konfliktin e interesit 

Shtojca 7:  Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve te pergjithshme 

Shtojca 7/1: Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës 

Shtojca 8:   Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes 

Shtojca 9:   Specifikimet teknike 

Shtojca 10: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër 

Shtojca 11: Sherbimet dhe Grafiku i ekzekutimit 

Shtojca 12: Termat e Referencës 

Shtojca 13. Formulari për Njoftimin e Skualifikimit   

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit  

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit te operatorëve ekonomikë të suksesshëm në Marrëveshjen    

Kuadër 

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës 

Shtojca 17: Kushtet e Veçanta të Kontratës 

Shtojca 18: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar 

Shtojca 19: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve 

Publike 

Shtojca 20: Formulari i Sigurimit të Kontratës 

Shtojca 21: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor 

Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara 

Shtojca 23: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara 

Shtojca 24: Formulari i Njoftimit të Anullimit 
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Shtojca 1  

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik] 

 

 

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE 

 

Emri i Ofertuesit_____________________ 

 

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] 

* * * 

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti] 

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

APP-se 

* * * 

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 Shërbimeve 

 

Njesia / 

Sasia 

 

Çmimi 

Njësi 

 

Çmimi 

Total 

 

Afati 

1 GARANCI PËR SUPORT 

INFRASTUKTURA VDI & 

NETWORK 

   12 muaj 

1.1 Garanci për Suport për Cisco Routers Vite / 1   12 muaj 
1.2 Garanci për Suport për Cisco SAN 

Switch ekzistues 

Vite / 1   12 muaj 

1.3 Garaci per suport licensave Cisco Prime 

Infrastructure ekzistuese 

Vite / 1   12 muaj 

1.4 Rinovim i licensave SolarWinds 

ekzistuese 

Vite / 1   12 muaj 

1.5 Garanci Support VMware vSphere Vite / 1   12 muaj 
1.6 Garanci Support VMware vCenter Vite / 1   12 muaj 
1.7 Garanci Support Support Horizon 7 Vite / 1   12 muaj 

2 INFRASTRUKTURA NETWORK     
2.1 FV. WAN Router TIP 1 (kontrate e 

ngjashme) 

Cope / 6   120 dite 

2.2 FV. WAN Router TIP 2 (kontrate e 

ngjashme) 

Cope / 24   120 dite 

2.3 FV. Switch i Menaxhueshëm me 48 

porta PoE+ 

Cope / 10   120 dite 

2.4 FV. Upgrade i licensave Cisco Prime 

Infrastructure 

Cope / 1   120 dite 
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2.5 FV. Upgrade e Licencave CheckPoint 

VPN/Mobile Remote Access  

Cope / 1   120 dite 

2.6 FV. Software për monitorimin e trafikut 

në kohë reale 

Cope / 1   120 dite 

2.7 FV. Software për videokonferencë dhe 

online meeting 

Cope / 1   120 dite 

2.8 FV. Platforma e lëvrimit të aplikimeve Cope / 1   120 dite 
2.9 FV. Upgrade, Karte Uplink me 4 porta 

GE SFP+ 

Cope / 3   120 dite 

2.10 FV. Upgrade, Kartë rrjeti me 8 porta GE Cope / 2   120 dite 
2.11 FV. Modul SFP 10Gbase SR për fibër 

optike multimode 

Cope / 20   120 dite 

2.12 FV. Modul SFP 10Gbase LR për fibër 

optike single mode 

Cope / 4   120 dite 

2.13 FV. Modul SFP BaseT Cope / 21   120 dite 
2.14 FV. Modul SFP 1000base për fibër 

optike multimode 

Cope / 4   120 dite 

2.15 FV. Ndërtimi i rrjetit LAN në 30 degë  Set / 30   120 dite 
2.16 FV. Switch i menaxhueshëm 24 porta Cope / 24   120 dite 
2.17 FV. Switch i menaxhueshëm 48 porta Cope / 6   120 dite 

3 VDI (Virtual Desktop Infrastructure) 

 
   120 dite 

3.1 FV. Server Rackmount Cope / 2   120 dite 
3.2 FV. NAS BackUp 48TB RAW Cope / 1   120 dite 
3.3 FV. Upgrade i kapacitetit Storage VDI Cope / 6   120 dite 
3.4 FV. Upgrade Ram per Server VDI Cope / 50   120 dite 
3.5 FV. Upgrade Licenca VMware Set / 2   120 dite 
3.6 FV. Deduplication Hardware Appliance Cope / 1   120 dite 

4 SHËRBIM INSTALIM DHE 

KONFIGURIMI 

 

   120 dite 

4.1 Shërbime Instalimi dhe konfigurimi 

Onsite 

Set / 1   120 dite 

4.2 Shërbime Mirëmbajtjeje/Suporti Onsite 

dhe Remote 

Vite / 1   12 muaj 

Çmimi Neto )  

TVSH (%)  

Çmimi Total  

 

 

Nënshkrimi i ofertuesit ______________ 

 

Vula                              ______________ 

 

Shënim: 

Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____( e kerkuar ne dokumentat e tenderit)  
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Shtojca 1/1 

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik] 

 

DEKLARATË 

 

Për paraqitje Oferte të Pavarur 

 

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

datë:_________________; nga Autoriteti Kontraktor: __________________; me objekt: 

_____________________; me fond limit: __________________. 

 

Unë i nënshkruari _____________________, me cilësinë e përfaqësuesit të operatorit 

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

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

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

në çdo aspekt: 

 

Unë vërtetoj, në interes të:__________________________që: 

(Emri i operatorit ekonomik)  

 

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

 

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

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

aspekt; 

 

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

Ofertuesit; 

 

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

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

 

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

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

bashkim operatorësh ekonomik, që: 

 

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

bërë nga Autoriteti Kontraktor; 

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

të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.  

 

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

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

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

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

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

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

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

                                                   
 

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

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

 

a) çmimet ;  

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

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

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

  

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

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

shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit 

të mësipërm 6. b). 

 

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

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

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

deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b). 

 

 

________________________________________________________________ 

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

 

 

_________________                                                   ______________________ 

(Titulli sipas pozicionit në punë) (Data) 
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Shtojca 2  

[Shtojcë për t’u plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së 

procesit të mini-konkursit] 

 

FTESA PËR OFERTË  

 

 (shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor) 

fton për të paraqitur oferta  në procedurën për kryerjen e shërbimeve të mëposhtme:  

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

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

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

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

Tenderit (DT).  

 

Vendi i kryerjes së shërbimit  

(jepni një përshkrim të shkurtër) 

 

Kohëzgjatja e shërbimit ______________________ 

 

Oferta duhet të paraqitet 

………………………………………………………………………………………………………[Je

p adresën e saktë] 

Përpara  

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

[Përcaktoni datën dhe orën përfundimtare] 

 

 

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese  

 

 

Forma e komunikimit:  

 

Me shkrim __                                                     Elektronik ( email, fax etj.) _____ 
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Shtojca 3 

 

[Letër me logon e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve] 

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

 

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS  

 [Data _______] 

 

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] 

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

 

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës] 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti] 

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

APP-se 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,  

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

bankës / kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] 

si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik. 

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

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

me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme: 

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

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

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

një gjë të tillë; 

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

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

tenderit. 

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

tender]. 

  

 

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit] 
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Shtojca 4 

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

 

 

 

 

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.  
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Shtojca 5 

 

 

[ 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 

 

V ula 
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Shtojca 6 

 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik] 

 

DEKLARATË  

Mbi konfliktin e interesave  

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

datë _________________ nga Autoriteti Kontraktor________________ me objekt ____________ me 

fond limit __________. 

 

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

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

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

bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es. 

 

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

_______________deklaroj nën përgjegjësinë time personale se: 

 

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

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

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

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

 

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në Kreun III, Seksioni II te Ligjit Nr. 9367, 

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

tërthortë me personin  juridik që unë përfaqësoj. 

 

 

Data e dorëzimit të deklaratës  ________________ 

 

Emri,   Mbiemri,   Nënshkrimi   

____________________________ 

 

 

Vula 
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Shtojca 7 

 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik] 

 

 

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME 

 

 

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

datë_______________ nga Autoriteti Kontraktor ___________ me objekt ___________________me 

fond limit __________. 

 

Unë i nënshkruari __________________me cilesinë ___________të  operatorit ekonomik 

___________________    deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: 

 

   Operatori ekonomik ______________________ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të 

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

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

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

 

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

të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.  

 

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

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

brenda operatorit ekonomik, si më poshtë: 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________etj. 

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

penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP3. 

 

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së 

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

 

 

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është në proces falimentimi (statusi 

                                                               aktiv). 

 

 

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

Deklaratë.  
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 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 _____________ 

Nënshkrimi i ofertuesit ______________ 

 

Vula                              _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

brenda operatorit ekonomik duhet te dekalrojne emer, atesi, amesi, mbiemer, datelindje, 

vendlindje, me qellim verifikimin e tyre ne Regjistrin Kombetar te Vendimeve Penale. 
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Shtojca 7/1 

 

                          [ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik] 

 

DEKLARATË MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMËRISË SË DISPOZITAVE LIGJORE 

NË MARRËDHËNIET E PUNËS 

 

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

_______________ nga Autoriteti Kontraktor ___________ me objekt _______________me fond 

limit __________.  

 

Unë i nënshkruari __________________me cilësinë e ___________të operatorit ekonomik 

__________________, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që: 

 

 Operatori ekonomik ________________________garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit 

dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi. 

 

 Operatori ekonomik___________________lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës 

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

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

 

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

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

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

tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH. 

 

 

 

Data e dorëzimit të deklaratës _____________  

Përfaqësuesi i ofertuesit 

Nënshkrimi 

Vula 
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Shtojca 8 

[ 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 7.  

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. 

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet te dorezohen: 

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: 
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a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1; 

b. Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur, sipas Shtojcës 1/1 

c. Sigurimi i ofertes, (nëse është i zbatueshëm) sipas Shtojcës 3; 

ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5; 

d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6; 

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

Shtojces 7/1; 

e.Vërtetim 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. 

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë: 

 (të plotësohet nga autoriteti kontraktor),  

3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

1.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

 

1. kopje të certifikuara të bilanceve të paraqitura në autoritetet përkatëse (Administrata Tatimore) te 

tre viteve te fundit. 

2. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore per tre vitet e fundit, ku xhiroja mesatare e tre viteve të mos 

jete me vlerë më të ulët se 45,000,000 leke pa tvsh. 

3. një vërtetim 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. Mosshlyerja e 

detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç 

rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vertetimin e 

lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është i 

detyruar që ta lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e depozitimit të kërkesës 

nga operatori ekonomik.  

  

3.3 Kapaciteti teknik:   

 

3.3.1 Për të provuar përvojën e mëparshme, operatori ekonomik ofertues duhet te paraqes dëshmi për 

shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit, në një vlerë jo më të vogel 

se 45,000,000 (dyzet e pese milion) leke pa tvsh.  

-si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik dhe 

faturave tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. 

 



Dokumentat standarde të tenderit 

 

31 

 

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

fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. 

 

3.3.2 Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të jetë i çertifikuar sipas standardeve ndërkombëtare ISO 

9001 ose ekuivalente të sistemit të menaxhimit të cilësisë (të vlefshme), ISO 27001 ose ekuivalente 

për Sigurinë e Informacionit (të vlefshme) dhe ISO/IEC 20000-1:2011 (per menaxhimin e sherbimeve 

te teknologjise se informacionit). Qëllimi i certifikimit të kompanisë duhet të jetë sipas fushës së 

objektit që do të prokurohet.  

 

Çertifikatat të jenë lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi 

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

Shqipërisë. 

 

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, sipas nenit 74 te VKM-914 date 29.12.2014, secili 

operator ekonomik duhet te dorezoje certefikata ISO sipas zërave te punëve/mallrave/shërbimeve qe 

do te marr përsipër te realizoj sipas aktmarrëveshjes. 

 

3.3.3 Operatori Ekonomik duhet te paraqese Autorizim nga Prodhuesi/distributori i autorizuar, ku te 

autorizohet operatori per shitjen e produkteve ne territorin e Shqiperise per te gjithe zerat e prokurimit 

sipas paragrafit 2 dhe 3 te shtojces nr.1. Autorizimi i Prodhuesit/distributorit te autorizuar duhet te 

perfshije detaje per kontaktin. Ne rast te paraqitjes se Autorizimit nga Distributori te vertetohet lidhja 

midis prodhuesit dhe distributorit. 

 

3.3.4 Operatori ekonomik duhet te zoteroje kompetencen apo specializimin teknik per “Advanced 

Security Architecture Specialization” ose ekuivalente referuar zerave respektive te objektit te 

prokurimit. Te paraqitet certifikata e kompetences ose adresa web ne te cilen mund te verifikohet. 

 

3.3.5 Ne përbërje të stafit të Operatorit Ekonomik duhet të jenë: 

 

 Te pakten 1 (nje) person te certifikuar PMP per menaxhimin e projekteve (Certifikimi duhet te jete 

aktiv, i verifikueshem ne listen e publikuar nga PMI) . 

 Te pakten 1 (nje) inxhinier elektronik te diplomuar ne kete fushe dhe te dedikuar per sisteme 

kontrolli dhe pajisje IT (te paraqitet diploma perkatese). 

 Te pakten 1 (nje) specialist te certifikuar per te implementuar dhe suportuar zgjidhjen e ofertuar 

“Backup appliance disk-to disk”. 

 Te pakten 1 (nje) specialist te certifikuar ne nivel Profesional “CCNP” per sigurine per te suportuar 

dhe mirembajtur zgjidhjen ekzistuese Cisco IPsec Dynamic Multipoint VPN (DMVPN).  

 Te pakten 1 (nje) specialist te certifikuar ne nivel Profesional “CCNP” per network per te suportuar 

dhe mirembajtur zgjidhjen ekzistuese Cisco Routing & Switching. 

 Te pakten 1 (nje) specialist te certifikuar ne nivel Profesional “CCNP” per sigurine ose ekuivalente 

per te implementuar zgjidhjen e ofertuar.  

 Te pakten 1 (nje) specialist te certifikuar ne nivel Profesional “CCNP” per network ose ekuivalente 

per te implementuar zgjidhjen e ofertuar. 
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 Te pakten 1 (nje) specialist te certifikuar ne nivel profesional per te instaluar dhe konfiguruar 

zgjidhjen e ofertuar per Platformën e lëvrimit të aplikimeve. 

 Te pakten 1 (nje) specialist te certifikuar ne nivel security expert per te instaluar dhe konfiguruar 

upgrade te zgjidhjes ekzistuese Check Point Remote Access VPN. 

Per te gjithe punonjesit e mesiperm, duhet te paraqiten certifikatat perkatese si dhe operatori ekonomik 

duhet te vertetoje se i ka te punesuar per nje periudhe jo me pak se 5-muaj nga data e hapjes se tenderit. 

Nje punonjes mund te kete nje ose disa certifikime, per te permbushur kriteret e mesiperme per 

certifikimet. Per kete qellim operatori ekonomik duhet te paraqesi: 

 

 Certifikatat perkatese per secilin nga specialistet e mesiperm; 

 Listepagesat e dorezuara nepermjet formes elektronike ne organet kompetente, per 5 muajt e 

fundit; 

 Vertetim nga organet tatimore perkatese per numrin total mujor te punonjesve te siguruar te 

pakten per 5 muajt e fundit. 

 

 

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

të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim. 
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Shtojca 9 

  

[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

SPECIFIKIMET TEKNIKE 

KUJDES  

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

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

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

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

 

Skicimet, parametrat teknik etj: 

 

 

 

Specifikimi i Materialeve: 

 

 

 

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to: 
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Shtojca 10 

 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në marrëveshjen kuadër] 

 

PLANIFIKIMI I 

KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

 

  Shërbim: 

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 11 

 

 ( Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor) 

 

(Kjo Shtojcë në rastin e  Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatë 

rihapjes së procesit të mini-konkursit) 

 

 

SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT 

 

 

Shërbimi që kërkohet:  ”Rritja e sigurise dhe kapaciteteve te Infrastruktures se Network” 

 

 

 

 

 

 

Afatet e ekzekutimit:  Afati i sherbimit do te jete per instalim, konfigurim dhe implementim brenda 

120 diteve nga nenshkrimi i kontrates. Garancia do te jete 12 muaj pas implementimit.. 
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Shtojca 12 

 

( Shtojcë për t’u plotëesuar nga Autoriteti Kontraktor) 

 

SPECIFIKIMET TEKNIKE - TERMAT E REFERENCËS 
 

 

ANEKS 1 

Specifikime Teknike (terma reference) 
 

# Përshkrimi Njësia Sasia 

1 GARANCI PËR SUPORT INFRASTUKTURA VDI & NETWORK 

1.1 Garanci për Suport për Cisco Routers vite 1 

1.2 Garanci për Suport për Cisco SAN Switch ekzistues vite 1 

1.3 Garaci per suport licensave Cisco Prime Infrastructure ekzistuese vite 1 

1.4 Rinovim i licensave SolarWinds ekzistuese vite 1 

1.5 Garanci Support VMware vSphere vite 1 

1.6 Garanci Support VMware vCenter vite 1 

1.7 Garanci Support Support Horizon 7 vite 1 

2 INFRASTRUKTURA NETWORK 

2.1 FV. WAN Router TIP 1 copë 6  

2.2 FV. WAN Router TIP 2 copë 24 

2.3 FV. Switch i Menaxhueshëm me 48 porta PoE+ copë 10 

2.4 FV. Upgrade i licensave Cisco Prime Infrastructure copë 1  

2.5 FV. Upgrade e Licencave CheckPoint VPN/Mobile Remote Access  copë 1  

2.6 FV. Software për monitorimin e trafikut në kohë reale copë 1 

2.7 FV. Software për videokonferencë dhe online meeting copë 1 

2.8 FV. Platforma e lëvrimit të aplikimeve copë 1  

2.9 FV. Upgrade, Karte Uplink me 4 porta GE SFP+ copë 3  

2.10 FV. Upgrade, Kartë rrjeti me 8 porta GE copë 2  

2.11 FV. Modul SFP 10Gbase SR për fibër optike multimode copë 20  

2.12 FV. Modul SFP 10Gbase LR për fibër optike single mode copë 4  

2.13 FV. Modul SFP BaseT copë 21  

2.14 FV. Modul SFP 1000base për fibër optike multimode copë 4 

2.15 FV. Ndërtimi i rrjetit LAN në 30 degë set 30 

2.16 FV. Switch i menaxhueshëm 24 porta copë 24 

2.17 FV. Switch i menaxhueshëm 48 porta copë 6 

3 VDI (Virtual Desktop Infrastructure) 

3.1 FV. Server Rackmount cope 2 

3.2 FV. NAS BackUp 48TB RAW cope 1 

3.3 FV. Upgrade i kapacitetit Storage VDI cope 6 
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3.4 FV. Upgrade Ram per Server VDI cope 50 

3.5 FV. Upgrade Licenca VMware set 2 

3.6 FV. Deduplication Hardware Appliance cope 1 

4 SHËRBIM INSTALIM DHE KONFIGURIMI 

4.1 Shërbime Instalimi dhe konfigurimi Onsite Set 1 

4.2 Shërbime Mirëmbajtjeje/Suporti Onsite dhe Remote vite 1 

 

1. GARANCI PËR SUPORT INFRASTUKTURA VDI & NETWORK  

Garanci për Suport për Cisco Routers, SAN Switches, Cisco Prime Infrastructure, Solar Winds, 

Vmware vSphere & vCenter, Horizon 7) 

Objektivi i garancisë për support: 
OSHEE sh.a, më anë e këtij prokurimi, ka për qëllim të sigurojë funksionalitetin e këtyre pajisjeve dhe 

riparimin e tyre, sipas specifikimeve të përcaktuara ne këtë dokument, ne mënyrë që problematikat 

dhe defektet hardware dhe software të mos afektojnë punën. 

Garancia për suportet e kërkuara: 

Kompania duhet të ofrojë garanci për suport për pajisjet e network-ut, aktualisht në gjendje pune dhe 

sipas tabelës së dhënë në vijim. 

 

 

Termat e Garancisë për Suport: 

 Kompania duhet të këtë skuadër të dedikuar për suportin, mundësi të qendërzimit të thirrjeve 

dhe të një kontakti të vetëm që koordinon dhe menaxhon thirrjet e OSHEE Group sh.a. 

 Kompania duhet të sigurojë kohë të shpejtë të pranimit të thirrjes, maksimumi 1 orë nga log-

ini i thirrjes së OSHEE Group sh.a. 

 Tekniku duhet të paraqitet në vendndodhjen e OSHEE Group sh.a. brenda 4 (katër) orëve nga 

log-ini i thirrjes dhe raportimit të problemit, në rast se thirrja konsiderohet urgjente dhe brenda ditës 

së nesërme të punës për thirrje jo urgjente. Tekniku gjatë kohës së paracaktuar duhet të fillojë 

diagnostikimet on-site dhe mbështetje për zgjidhjen e problemeve. 

 Kompania duhet të sigurojë gatishmërinë e suportit 24/7. 

 Kompania duhet të sigurojë garanci për suport të plotë te hardware-t me zëvendësim falas të 

pajisjes ose pjesëve të këmbimit në rast defekti. 

 Në rast të ndërrimit të pajisjeve, kompania ofruese e Garancisë për suport duhet te ndërrojë 

pajisjet e dëmtuara dhe të kryejë konfigurimet bazë të nevojshme pas ndërrimit. 

 Kompania duhet të sigurojë diagnostikime proaktive me mbështetje të vendorit dhe hapje case 

TAC, Update te software-ve të Sistemit te Operimit (OS), duke përfshirë minor, major releases. 

 Kompania duhet të kryejë update te Software-ve. 

 Kompania duhet të kryejë ndryshime në konfigurime dhe rikonfigurime sipas kërkesave të 

OSHEE sh.a, në varësi të ndryshimit të dizajnit te Network-ut. 

 

Nivelet e Garancisë për suport dhe proceset: 

Kompania duhet të ofrojë shërbime të Garancisë për suport dhe mirëmbajtjes sipas niveleve të 

shërbimit dhe metodikës te përshkruar me poshtë: 

1. Suport proaktiv. 
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Kompania duhet të ndërmarrë, në mënyrë periodike nje herë ne javë, shërbime dhe suport proaktiv, te cilët 

do të mundësojnë dedektimin në kohë të problematikave dhe do të mundësojnë ndërmarrjen në kohë të 

hapave rekuperuese, për të mos patur ndërprerje të shërbimit. Të gjitha shërbimet e suportit proaktiv, do 

të kryhen pranë ambienteve të OSHEE GROUP sh. a, përveç rasteve kur OSHEE GROUP sh.a. përcakton 

një vendndodhje të re për kryerjen e këtyre shërbimeve. 

 

2. Shërbime Riparimi në vendndodhje (mjediset e OSHEE GROUP sh.a).  
 

Kompania duhet të jetë e disponueshme gjatë intervalit kohor, nga e Hëna në të Dielë, 24/7, për të ofruar 

Shërbime të Riparimit ne përgjigjje të "Alarmeve Madhore" të raportuara nga personeli i autorizuar i 

OSHEE GROUP (“Emergency On-Call Hours"). Për këtë qëllim, me termin Alarm Madhor do të kuptohet 

parashtrimi i kërkesës për shërbime riparimi te ndërmarra në rast të keqfunksionimit të Sistemeve të 

mbuluara që i pengon ato të operojnë në përputhje me Specifikimet dhe shkaktojne ndërprerje të 

menjehershme e te konsiderueshme te Sistemit dhe që nuk mund të shmangeshin me anë të ndërhyrjeve 

dhe riparimeve minore të kryera nga stafi teknik i OSHEE GROUP sh.a, të rekomanduara nga Kompania. 

Problemet që nuk i përkasin "Alarmeve Madhore", duhet të adresohen nën Shërbime te Suporti proaktiv. 

3. Njoftimi dhe Njohja e Alarmeve Madhore.  
OSHEE sh.a. do të njoftojë Kompaninë me telefon, postë elektronike ose duke sinjalizuar nëpërmjet një 

ndërfaqeje web të vënë në dispozicion dhe do të presë të kontaktohet nga Kompania me telefon, gjatë 

"Emergency On-Call Hours". Kompania duhet të kontaktojë OSHEE Group sh.a. dhe të konfirmojë 

marrjen e Alarmit Madhor, brenda 30 minutave nga marrja e njoftimit nga personeli i autorizuar i OSHEE 

Group sh.a. Në momentin e njohjes së thirrjes nga Kompania, OSHEE Group sh.a. do të vendosë në 

dispozicion informacione të paracaktuara në Procedurat e Troubleshooting nga Kompania, dhe do ta 

asistojë atë gjatë diagnostikimit të problemit te raportuar. OSHEE Group do te bashkepunoje me kerkesen 

e Kompanise për ta ndihmuar ate, ne përcaktimin e shkakut të problemit të raportuar dhe në përcaktimin e 

nevojës për vizitë në vendndodhje për të kryer Shërbimet e Riparimit. 

 

4. Përgjigja ndaj Alarmeve Madhore.  
Nëse Kompania nuk mund të përcaktojë nepërmjet Informacionit të mbledhur nga Procedurat e 

Troubleshooting shkakun e Alarmit madhor, atëherë ajo duhet të dërgojë një Teknik Shërbimi pranë 

OSHEE Group sh.a, brenda intervalit kohor prej dy (2) oresh nga momenti marrjes  së njoftimit për Alarm 

Madhor. Me të mbërritur, tekniku i kompanisë do të mbështetet me asistencë nga OSHEE Group sh.a.dhe 

do t 'i jepet liri veprimi në mjediset dhe sistemet e mbuluara, për të filluar menjëherë procedurat e 

diagnostikimit dhe riparimit. 

 

5. Veprimtaritë e Diagnostikimit dhe Riparimit. 

Me të mbërritur në vendndodhje, tekniku i shërbimit duhet të fillojë procedurat e diagnostikimit dhe 

riparimit. Këto veprimtari duhet të vazhdojnë deri sa: 
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(a) Alarmi madhor të jetë korrektuar ose të jetë "zgjidhur në mënyrë të tërthortë",  

(b) tekniku të jetë zëvendësuar nga një person tjetër, 

(c) Kompania të përcaktojë, se problemi i raportuar nuk është shkaktuar nga ndonjë keqfunksionim i 

Sistemeve të mbuluara ose  

(d) Kompania arrin në konkluzion që diagnostikimi ose korrektimi i mëtejshëm mund të shtyhet deri 

në mbërritjen e pjesëve të këmbimit. 

Teknikët e shërbimit të kompanisë duhet të jenë të trajnuar, certifikuar dhe autorizuar për të 

ndërvepruar në mënyrë të drejtpërdrejtë me prodhuesin. Në rast se do të jetë i nevojshëm zëvendësimi 

i pjesëve të këmbimit, atëherë kompania duhet të kryejë të gjitha procedurat respektive me prodhuesin 

për lokalizimin e pjesës, heqjen, eksportin, transportin, importin, vendosjen dhe rikonfigurimet 

përkatëse. Kostot e pjesëve të dëmtuara dhe kostot e shërbimit do të merren përsipër nga kompania 

për të gjithë periudhën e kontratës. 

Garancia për shërbimet e tjera: 

Kompania duhet të krijojë/diskutojë me OSHEE GROUP sh.a. një axhendë periodike kontrollesh si 

më poshtë: 

1. Javore 

(i) Kontrolle të log-eve të pajisjeve të rrjetit; 

(ii) Mirëmbajtje proaktive. 

2. Mujore 

(i) Testim / kontroll i kompletuar i pjesëve më kritike të infrastrukturës HW të OSHEE 

GROUP sh. a; 

(ii) Kontroll i detajuar i gjithë log-eve hardware, analizë e tyre; 

(iii) Rekomandime për upgrade të mundshme hardware 

 

1.1 Garanci për Suport për Cisco Routers. 
 

Tabela me SN si më poshtë: 

Nr. Serial Kodi i Produktit Përshkrimi i Produktit Kohëzgjatja 

FCZ2316C18V C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

FCZ2316C18L C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

FCZ2316C18U C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

FCZ2316C18J C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

FCZ2316910D C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

FCZ2316C18T C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

FCZ2316910M C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 
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FCZ2316910B C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

FCZ2316910N C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

FCZ23169106 C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

FCZ2316C18N C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

FCZ2316C18W C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

FCZ2316911T C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

FCZ2316910P C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

FCZ2316C18M C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

FCZ2316910K C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

FCZ23169108 C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

FCZ2316910L C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

FCZ2316C18X C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

FCZ2316910F C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

FCZ2316910G C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

FCZ2316910C C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

FCZ2316C18Q C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

FCZ2316C18P C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

FCZ2316C18R C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

FCZ2316C18S C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

FCZ2316910J C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

FCZ2316910H C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

FCZ2316C18K C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 
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FCZ2316910E C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

FCZ23169109 C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

FCZ2316C18G C1111-4P 
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet 

Router 
1 vit 

 

1.2 Garanci për Suport për Cisco SAN Switch ekzistues 

OSHEE sh.a. kërkon të mbulojë me garanci për suport pajisjet ekzistuese nga prodhuesi.  

Koha e mbulimit me garanci për suport: 1 vit. 

 

1.3 Garaci per suport licensave Cisco Prime Infrastructure ekzistuese 

OSHEE sh.a. kërkon të mbulojë me garanci për suport nga prodhuesi licencat Cisco Prime ekzistuese.  

 Numri i kontratës : 202442618 

 Garancia e ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare 

 

1.4 Rinovim i licensave SolarWinds ekzistuese 

OSHEE sh.a. kërkon të rinovoje licencat ekzistuese SolarWinds që ka në përdorim në infrastrukturën 

aktuale. 

 Numri i kontratës : SW22426632 

 Rinovimi i ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare. 

 

1.5 Garanci Support VMware vSphere 

 

OSHEE GROUP sh.a. kërkon të bëjë rinovimin e garancisë per suport të licencave ekzistuese 

Vmware vSphere 6 standard për 10 procesorë. 

Kohëzgjatja e garancisë/abonimit kërkohet të jetë për periudhën 1-vjeçare. 

Garancia/Suporti duhet të ofrojë dhe të përfshijë specifikimet si më poshtë: 

Përshkrim Numri Serial Sasia Kohëzgjatja 

MDS 9148S 16G FC switch, w/ 12 active ports JPG23130083 1 1 vit 

MDS 9148S 16G FC switch, w/ 12 active ports JPG2312009W 1 1 vit 

VMware contract Number 24673883 

Orët e operimit 12x5 orë në ditë nga e Hëna në të Premte 

Kohëzgjatja e garancisë/abonimit 1 vit 

Update të produkteve Të përfshihen 

Upgrade te produkteve Të përfshihen 
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1.6 Garanci Support VMware vCenter 

 

OSHEE Group sh.a. kërkon të bëjë rinovimin e garancisë për suport të licencave ekzistuese Vmware 

vCenter 6 standard. 

Kohëzgjatja e garancisë/abonimit kërkohet të jetë për periudhën 1-vjeçare. 

Garancia/Suporti duhet të ofrojë dhe të përfshijë specifikimet si më poshtë: 

 

1.7 Garanci Support Support Horizon 7 

 

OSHEE Group sh.a. kërkon të bëjë rinovimin e garancisë për suport të licencave ekzistuese Vmware 

Horizon 7 standard për 120 përdorues. 

Kohëzgjatja e garancisë/abonimit kërkohet të jetë për periudhën 1-vjeçare. 

Garancia/Suporti duhet të ofrojë dhe të përfshijë specifikimet si më poshtë: 

Menyra e aksesit të suportit Nëpërmjet telefonit dhe web 

Menyra e përgjigjes së suportit 
Nëpërmjet telefonit, e-mail dhe vend 

(onsite) 

Numri i kërkesave për support I palimituar 

Remote support Të përfshihet 

Akses online për dokumentacion, diskutimet në 

forume si dhe informacione teknike  
Të përfshihen 

VMware contract Number 24673883 

Orët e operimit 12x5 orë në ditë nga e Hëna në të Premte 

Kohëzgjatja e garancisë/abonimit 1 vit 

Update të produkteve Të përfshihen 

Upgrade te produkteve Të përfshihen 

Menyra e aksesit të suportit Nëpërmjet telefonit dhe web 

Menyra e përgjigjes së suportit 
Nëpërmjet telefonit, e-mail dhe vend 

(onsite) 

Numri i kërkesave për support I palimituar 

Remote support Të përfshihet 

Akses online për dokumentacion, diskutimet në 

forume si dhe informacione teknike  
Të përfshihen 

VMware contract Number 24673883 
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2. SPECIFIKIMET TEKNIKE INFRASTRUKTURA NETWORK. 

OSHEE Group sh.a. kërkon të përmirësojë rrjetin e komunikimit të degëve dhe qendrës së shërbimeve, 

të tillë që të ofrojë të gjitha funksionalitet kryesore për komunikimin e të dhënave midis Data Center 

në Zyrat Qendrore dhe degëve në qytete. 

2.1 FV. WAN Router TIP 1 

Specifikimet 

Nr. portave  Jo më pak se 6 (gjashtë) porta Gigabit 

Ethernet(RJ45), prej të cilave 1 (një) 

porte WAN GE dhe 1 portë WAN 

combo SFP. 

DRAM Jo më pak se 4GB.  

Flash Jo më pak se 4GB.  

Portë menaxhimi Të paktën një portë menaxhimi. 

Module të integruara Të përfshijë të paktën 1 (një) modul switch me 

të paktën 4 porta gigabit ethernet RJ45. 

Protokollet e rrjetit IPv4, IPv6, static routes, RIPv2, Open 

Shortest Path First (OSPFv2, OSPFv3), 

Border Gateway Protocol (BGP), BGP 

Router Reflector, Intermediate System-to-

Intermediate System (IS‑IS), Multicast 

Internet Group Management Protocol 

(IGMPv3), Protocol Independent Multicast 

sparse mode (PIM SM), PIM Source Specific 

Multicast (SSM), Distance Vector Multicast 

Routing Protocol (DVMRP), IPv4-to-IPv6 

Multicast, MPLS, Layer 2 and Layer 3 VPN, 

IPSec, Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 

(L2TPv3), Bidirectional Forwarding 

Orët e operimit 12x5 orë në ditë nga e Hëna në të Premte 

Kohëzgjatja e garancisë/abonimit 1 vit 

Update të produkteve Të përfshihen 

Upgrade te produkteve Të përfshihen 

Menyra e aksesit të suportit Nëpërmjet telefonit dhe web 

Menyra e përgjigjes së suportit 
Nëpërmjet telefonit, e-mail dhe vend 

(onsite) 

Numri i kërkesave për support I palimituar 

Remote support Të përfshihet 

Akses online për dokumentacion, diskutimet në 

forume si dhe informacione teknike  
Të përfshihen 
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Detection (BFD), IEEE802.1ag, and 

IEEE802.3ah Dynamic Host Configuration 

Protocol (DHCP) server, DHCP client. 

Ndërfaqet logjike Ethernet, 802.1q VLAN, Point-to-Point 

Protocol (PPP), Multilink Point-to-Point 

Protocol (MLPPP), Frame Relay, Multilink 

Frame Relay (MLFR), Generic routing 

encapsulation (GRE),  High-Level Data Link 

Control (HDLC), PPP over Ethernet 

(PPPoE). 

Vizibiliteti dhe kontrolli i Aplikimeve Pajisja duhet të mundësojë ofrimin e 

funksioneve të mëposhtme: 

·         Rrugëzim, filtrim dhe klasifikim të 

trafikut në nivel apikacioni layer 7 për të 

paktën 1000 aplikacione të ndryshme. 

·         Analizim i detajuar përdorimin e 

aplikacioneve. 

·         Planifikimi për menaxhimin e kapacitetit 

të rrjetit nëpërmjet raporteve të 

personalizuara. 

·         Zbatim të politikave për optimizimin e 

trafikut sipas prioriteteve në perdorimin e 

aplikacioneve. 

·         Përmirësim të kualitetit të shërbimit 

për çdo perdorues duke përdorur politika të 

njëjta. 

·         Virtualizimin e tabelës së rrugëzimit, 

adresave dhe shërbimeve. 

VPN 

Standarti Software i operimit te ofroje protokollet 

VPN; Routed-based IPsec, Policy-based 

Ipsec, PPPoE, DHCP, DNS, L2TP. 

Autentifikim Software i operimit te ofroje protokollet e 

autetifikimit; MD5, SHA, te suportoje RSA 

me gjatesi celesi min 2048 bit, RADIUS. 

Enkriptim Software i operimit te ofroje protokollet e 

enkriptimit; Data Encryption Standard (DES), 

Triple Data Encryption Standard (3DES), IKE 

and Advanced Encryption Standard (AES) 

encryption AES-128, AES-192, AES-256. 

Performance (IMIX) 

Throughput Të përfshijë kapacitet 250Mbps IPSec me të 

njëjtat parametra teknike të hardware. 

Menaxhimi  WebUI, SNMP, RMON, CLI, TR-069T 
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Licensimi Pajisja të ketë licensa të përhershme e jo të 

rinovueshme 

I montueshem ne rack 

Garancia  1 vit garanci nga prodhuesi për hardware dhe 

software 

       

 

2.2 FV. WAN Router TIP 2 

 

Specifikimet 

Nr. portave  Jo më pak se 6 (gjashtë) porta Gigabit 

Ethernet(RJ45), prej të cilave 1 (një) 

porte WAN GE dhe 1 portë WAN 

combo SFP. 

DRAM Jo më pak se 4GB. 

Flash Jo më pak se 4G.  

Portë menaxhimi Të paktën një portë menaxhimi. 

Module të integruara Të përfshijë të pakten 1 (një) modul switch me 

të paktën 4 porta gigabit ethernet RJ45 

Protokollet e rrjetit IPv4, IPv6, static routes, RIPv2, Open 

Shortest Path First (OSPFv2, OSPFv3), 

Border Gateway Protocol (BGP), BGP 

Router Reflector, Intermediate System-to-

Intermediate System (IS‑IS), Multicast 

Internet Group Management Protocol 

(IGMPv3), Protocol Independent Multicast 

sparse mode (PIM SM), PIM Source Specific 

Multicast (SSM), Distance Vector Multicast 

Routing Protocol (DVMRP), IPv4-to-IPv6 

Multicast, MPLS, Layer 2 and Layer 3 VPN, 

IPSec, Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 

(L2TPv3), Bidirectional Forwarding 

Detection (BFD), IEEE802.1ag, and 

IEEE802.3ah Dynamic Host Configuration 

Protocol (DHCP) server, DHCP client 

Ndërfaqet logjike Ethernet, 802.1q VLAN, Point-to-Point 

Protocol (PPP), Multilink Point-to-Point 

Protocol (MLPPP), Frame Relay, Multilink 

Frame Relay (MLFR), Generic routing 

encapsulation (GRE),  High-Level Data Link 

Control (HDLC), PPP over Ethernet 

(PPPoE). 

Vizibiliteti dhe kontrolli i Aplikimeve Pajisja duhet të mundësoje ofrimin e 

funksioneve të mëposhtme: 
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·         Rrugëzim, filtrim dhe klasifikim të 

trafikut ne nivel apikacioni layer 7 për të 

paktën 1000 aplikacione te ndryshme. 

·         Analizim i detajuar i përdorimit të 

aplikacioneve. 

·         Planifikim për menaxhimin e  

kapacitetit të rrjetit nëpërmjet raporteve të 

personalizuara. 

·         Zbatim të politikave për optimizimin e 

trafikut sipas prioriteteve në perdorimin e 

aplikacioneve. 

·         Përmirësim të kualitetit të shërbimit 

per çdo përdorues duke përdorur politika të 

njëjta. 

·         Virtualizimin e tabelës së rrugëzimit, 

adresave dhe shërbimeve 

 

VPN 

Standarti Software i operimit të ofrojë protokollet 

VPN; Routed-based IPsec, Policy-based 

Ipsec, PPPoE, DHCP, DNS, L2TP. 

Autentifikim Software i operimit të ofrojë protokollet e 

autetifikimit; MD5, SHA, të suportojë RSA 

me gjatësi çelësi min 2048 bit, RADIUS. 

Enkriptim Software i operimit të ofrojë protokollet e 

enkriptimit; Data Encryption Standard (DES), 

Triple Data Encryption Standard (3DES), IKE 

and Advanced Encryption Standard (AES) 

encryption AES-128, AES-192, AES-256. 

Performance (IMIX) 

Throughput Të përfshijë minimumi kapacitet 50 Mbps 

IPSec. 

 

Menaxhimi  WebUI, SNMP, RMON, CLI, TR-069T 

Licensimi Pajisja të kete licensa të përhershme e jo të 

rinovueshme 

I montueshëm ne rack 

Garancia  1 vit garanci nga prodhuesi për hardware dhe 

software 

 

2.3 FV. Switch i Menaxhueshëm me 48 porta PoE+ 

 

Funksionalitete të 

pajisjes 

Pajisja duhet të jetë e menaxhueshme dhe e instaluesheme në rack. 

Pajisja të përfshijë 48 porta GE PoE+ dhe 4 porta uplink 10 GE SFP+ 
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Pajisja duhet të ofrojë bandwith për funksionin stak të paktën 155 

Gbps dhe deri në 8 pajisje fizike. 

Pajisja duhet të ketë të përfshirë kit për funksion stack. 

Pajisja duhet të ofrojë kapacitet switching me të paktën 175 Gbps. 

Pajisja duhet te ofrojë Performance me të paktën 130 Mpps. 

Pajisja duhet të ofrojë në layer 2 deri ne 32,000 MAC adresa. 

Pajisja duhet të përfshijë kapacitet 4 Gb për memorje DRAM dhe 

flash storage  minimumi 4 Gb. 

Pajisja duhet të ketë një portë menaxhimi të veçantë RJ45. 

Pajisja duhet të përfshijë një nderfaqe USB 2.0 gjatë përdorimit të 

sistemit dhe hedhjes së konfigurimeve. 

Pajisja duhet të suportojë transivera DWDM dhe CWDM për të 

maksimizuar kapacitetin që ofrojnë kabllot e fibrave. 

Pajisja te kete te perfshire ne konfigurim nje power supply hot-swap 

dhe te kete mundesi shtimin e nje power supply te dyte  ne te ardhmen 

(ne rast nevoje nga AK) per te ofruar redundancy ne nivel power 

supply dhe ftohesve (fans). 

Pajsja duhet te kete mundesi per zgjerim nepermjet nje slot-i te lire. 

Pajisja duhet të ketë LED për të shfaqur statusin e funksioneve 

kryesore si: link activity, port status, power, syetem, power supply 

status etj. 

Pajisja duhet të ofrojë role Active, standby, member. 

Pajisja të ofrojë protokolle për authentikim dhe menaxhimin në 

distancë: SNMPv 1,2: RMON I,II, ftp, http, https etj. 

Standartet 

IEEE 802.3. 

IEEE 802.3u.  

IEEE 802.3z.  

IEEE 802.1D.  

IEEE 802.1Q.  

IEEE 802.3ab.  

IEEE 802.1p. 

IEEE 802.3x. 

IEEE 802.3ad (LACP).  

IEEE 802.1w.  

IEEE 802.1x,. 

IEEE 802.1s.  

IEEE 802.3ah. 

IEEE 802.1ab (LLDP).  

Standarte të ndryshëm 
CISPR 22 Class A, GOST, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, 

NOM, VCCI Class A ITE, EN55024, CB, EMC, MIC, IEC 60950-1, 
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2.4 FV. Upgrade i licensave Cisco Prime Infrastructure 

OSHEE Group sh.a. ka të implementuar platformën Cisco Prime Infrastructure për çdo pajisje rrjeti 

brenda infrastrukturës së saj. 

EN 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, RoHS, CSA C22.2 No. 

60950-1, FCC Part 15 B Class A 

Software 

Software duhet të ofrojë automatizim të fuksionaliteteve si: 

konfigurimeve, përdorimit të pajisjes, monitorimit. 

Software duhet të ofrojë provizionim automatik të përditësimit të 

software dhe konfigurimeve gjatë instalimit fillestar. 

Software duhet të përfshijë një gamë të gjerë veçorish automatizimi 

si: Netconf, Restconf, YANG, PnP Agent, PnP.  

Software duhet të përfshijë vizibilitet të detajuar për trasmetimin e të 

dhënave nga pajisja deri në destinacion final nëpërmjet 

mekanizmave: SPAN, RSPAN. 

Software duhet të përfshije siguri në çdo portë me çdo lloj shpejtësie  

të pajisjes për authentikim dhe enkriptim të çdo paketë të transmetuar 

midis dy pajisjeve me standart MACsec-128.  

Sistemi të përfshijë minimumi 1000 virtual interface. 

Sistemi duhet të ketë funksionalitete për të mos afektuar trafikun 

gjatë procedutave të mirëmbajtjes  si: kohë rregullimi, ndërrim 

hardware, përditësime të software.  

Software duhet të suportojë disponueshmëri të lartë për funksionet si: 

cross-stack EtherChannel, multiple spanning tree, per-vlan rapid 

spanning tree, switch port auto recovery. 

Software të përfshijë funksione layer 2 si:  

Layer 2, Routed Access (RIP, OSPF - 1000 routes), PBR, PIM Stub 

Multicast (1000 routes), PVLAN, VRRP, QoS, FHS, 802.1X, 

MACsec-128, CoPP, SXP, IP SLA Responder. 

Software të ketë të përfshirë me anë të licensave të pajtueshme 

funksionalitete thelbësore si: 

- Politika bazë për sigurine dhe monitorimin nepërmjet një 

dashboard të rrjetit, klientëve, aplikacioneve. 

- Role menaxhimi për zbulime, raportime, topologji, imazh të 

software, licensim dhe menaxhim të konfigurimeve. 

- Day-0 automation - aplikacione plug-and-play, kredenciale të 

pajisjeve, automatizim të LAN, pajisje në bord, cilësime të 

rrjetit etj. 

Licensa software 
Licensimi për funksionet Layer 2 bazë duhet të jetë i përfshirë me 

pajisjen dhe të jetë i përhershëm. 

Garancia 
Garancia të ofrohet për periudhën 1 vjeçare për support hardware dhe 

software nga prodhuesi. 
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Në këtë prokurim, OSHEE Group sh.a. kërkon të bëjë upgrade me licensa për Cisco Prime 

Infrastructure për produktet që do të ofrohen nga Operatori Ekonomik. 

 

 Licensat e Cisco Prime Infrastructure që do të ofertohen nga Operatori Ekonomik duhet të jenë 

në përputhshmëri të plotë me: Rutera-t Tip.1, Rutera-t Tip.2 dhe Switch Layer 2 i 

menaxhueshëm Tip1/Tip2 që do të ofertohen në ketë prokurim. 

 Garancia e ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare. 

2.5 FV. Upgrade të Licencave CheckPoint VPN/Mobile Remote Access  

 

OSHEE Group sh.a. ka të implementuar zgjidhjen CheckPoint Security Gateway me disponueshmëri 

të lartë në infrastrukturën e saj. 

 

Në këtë prokurim, OSHEE Group sh.a. kërkon të bëjë upgrade me licensa për CheckPoint 

VPN/Mobile remote akses për unlimited përdorues të njëkohshëm të Security Gateway per Primary 

site. 

 Garancia e ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare. 

 

Part Number Pershkrimi Sasia 

CPSB-MOB-U Check Point Mobile Access Blade for unlimited concurrent connections 1 

CPCES-CO-

STANDARD-ADD 
Standard Collaborative Enterprise Support For 1 Year 1 

 

2.6 FV. Software për monitorimin e trafikut në kohë reale 

Karakteristikat e kerkuara 

Zgjidhja duhet të ofrojë si software për minimum 100 ndërfaqe rrjeti.  

Zgjidhja duhet të kryejë analizim të detajuar të trafikut duke përdorur të dhëna të mbledhura nga 

NetFlow / Netstream / cflowd / J-Flow / sFlow / IPFIX / AppFlow. 

Zgjidhja duhet të ofrojë performancë të lartë gjate bashkëveprimit përdorues – aplikacion dhe të 

jetë e përshkallezueshme. 

Zgjidhja duhet të suportojë mbi 40k flows për sekondë. 

Zgjidhja të ofrojë një vizibilitet të plotë të trafikut, performancës së rrjetit, statistikave të ndryshme 

të rrjetit nëpërmjet një konsole të vetme. 

Zgjidhja të ofrojë shikueshmëri grafike të përdorimit të trafikut në kohë reale dhe statusin e link-ve 

të minutës së fundit. 

Zgjidhja të gjenerojë rapore ditore, javore, mujore apo sipas kohës së dëshiruar, të cilat të tregojnë 

pikat kulmore të përdorimit të bandwith-it nga dita e parë. 

Administratorët e rrjetit të kenë mundësi të monitorojnë përdorimin e bandwith-it bazuar në: portë, 

adresë IP, rrjet apo aplikacione specifikisht. 

Administratorët e rrjetit duhet të kenë mundësi të monitorojnë nëpërmjet grupimeve të 
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aplikacioneve apo planifikimin e tyre, sipas nevojave të përdoruesve. 

Zgjidhja të ofrojë monitorim midis dy site-ve bazuar në adresat IP, prej te cilave mund te shikohet 

qartësisht përdorimi i bandwith-it, shpejtësia, paketat e transportuara bazuar në grupime IP, 

përdorimi i aplikacioneve, burimi dhe destinacioni i ngjarjeve të përmenduara bazuar në grupet IP. 

Dashboard të personalizueshëm si: shtimi i pajisjeve on top të infrastrukturës, ndërfaqeve, grupim 

të ndërfaqeve, grupe IP bazuar në shpejtësi, vëllim, përdorim etj. 

Zgjidhja duhet të gjenerojë alerte të sistemit 24x7 për ngjarjet, të cilat thyejnë rregullat e vendosura 

nga administratorët e sistemit si: vendosja e limit të përdorimit të bandwith-it, shpejtësia e 

transmetimit, afatet kohore të njoftimit apo përshtatja e sistemit për të gjeneruar alerte. 

Zgjidhja të jetë plotësisht e integrueshme me Cisco Application Visibility and Control duke 

gjeneruar raporte: NBAR2 application reports, URL hit count, QoS class hierarchy, ART 

monitoring. 

Zgjidhja duhet të ofrojë funksionalitete si: zgjidhje të shpejtë të problemeve pa afektuar punën e 

përdoruesve, klasifikim të trafikut, vizibilitet të trafikut në nivel layer 7, përmirësim të 

performancës së trafikut për aplikacionet kritike të biznesit. 

Zgjidhja duhet ofroje mundesi monitorimi nga pajisje mobile. 

 Zgjidhja te ofroje raporte bazuar ne parametra kritike si: Jitter, Packets Lost, Round Trip Time. 

Specifikimet teknike minimale të hardware dhe software:  

processor min. 2.4 GHz quadcore, min. 4 GB memory , min. 200 GB kapacitet i mbrojtur, 64-bit 

operating system, Linux, Windows Server 2012 dhe më të ri, SQL 2012 dhe më ri.  

Në zgjidhje të përfshihet licensimi i përhershëm për një periudhe 1 vjeçare. 

 

 

2.7  FV. Software për videokonferencë dhe online meeting 

Karakteristikat e kërkuara 

Zgjidhja duhet të ofrojë takime online per konferenca audio, video dhe web për individë, 

departmente apo kompani. 

Zgjidhja të menaxhohet nga të paktën një përdorues. 

Zgjidhja të përfshijë mbi 100 pjesëmarrës me audio për takim online. 

Zgjidhja duhet të ofrojë minimalisht 20 pjesëmarrës me video dhe audio. 

Pjesëmarrësit duhet të kenë mundësi të bëhen pjesë e takimit online nga çdo vendndodhje që ka 

qasje në internet. 

Zgjidhja të ofrojë opsione audio si: SIP, VoIP, çdo telefon PSTN. 

Zgjidhja duhet të ofrojë chat për çdo pjesëmarrës individualisht si edhe chat për të gjithë 

pjesëmarrësit. 

Zgjidhja duhet të ofrojë fleksibilitet në përdorimin e platformes për: mbledhje, trajnime, event apo 

support. 

Zgjidhja të ofrojë minimalisht 20 Gb kapacitet për ruajtjen e skedarëve dhe min. 10 Gb për 

recording. 
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Zgjidhja të ketë mundësi të rregjistrojë takimin online, si edhe të rishikojë dhe ndajë përmbajtjen e 

takimit. 

Zgjidhja të ofrojë hapesirë pune të sigurtë, ku secili mund të kontribuojë në çdo kohë me mesazhe, 

audio, video, thirrje. 

Zgjidhja të ketë mundësi të integrohet me asetet IT ekzistuese si: shërbimi i thirrjeve, shërbimi 

kalendarik, direktori shërbimesh, video, siguria e të dhënave. 

Zgjidhja të përfshijë licencë të pajtueshme për një periudhë 1 vjeçare. 

 

 

 

 

 

2.8 FV. Platforma e lëvrimit të aplikimeve.  

Zgjidhja të ofrohet si një platformë fizike e gjeneratës së fundit me shërbimet më inovative në fushën 

e sigurisë dhe lëvrimit të aplikimeve. 

Zgjidhja duhet të suportojë funksionalitet e mëposhtme: 

 FastView Web Performance Optimization 

 Application Performance Monitoring 

 Web Application Firewall 

 Authentication Gateway 

 Advanced Denial of Service.  

Zgjidhja duhet të ofrohet si pay-as-you grow me throughput minimalisht 6Gbps dhe të ketë mundësi 

të ofrojë nëpërmjet licensave shtesë deri në 26 Gbps pa rritur kapacitetet e hardware. 

Zgjidhja të ofrojë 5 virtual load balancer dhe të ketë zgjerueshmëri deri në 24 nëpërmjet licencës.  

Të paktën 630k lidhje/sekondë në Layer 4. 

Të paktën 850k lidhje/sekondë në Layer 7.  

Zgjidhja të ofrojë performancë te larte SSL me standarte më të fundit RSA (CPS) 2k keys 

 Të paktën 600 lidhje SSL/sec 2k Keys. 

 Të paktën 2k throughput SSL 2k keys. 

 Enkriptim trafiku 10 Gbps. 

Zgjidhja duhet të ofrojë izolim të plotë mes shërbimeve virtuale, për të ofruar SLA të ndryshme të 

aplikimeve të lëvruara. 

Zgjidhja të ofrojë monitorim fleksible dhe të avancuar të aplikimeve si dhe ridrejtim trafiku në layer 

4 deri në 7.  

Të suportojë funksionalitet DR/BCC nëpërmjet funksionalitetit “global server load balancing”.  

Zgjidhja të suportojë në HA mode/Cluster  

Zgjidhja duhet të suportojë funksionalitet për optimizim Link-u / multi-homing  

Të ofrojë server offloading nëpërmjet akselerimit SSL, agregimit dhe kashimit TCP.  

Të ofrojë performancë të shpejtë të aplikimeve të prezantuara duke përdorur kompresim dhe optimizim 

TCP.  

Të ofrojë menaxhim të bandwidth të secilit aplikacion nëpërmjet teknikave rate shaping.  

Zgjidhja e propozuar duhet të ketë aftësinë për të konfiguruar shërbime të shumëfishta në të njëjtën IP 

virtuale me porta të ndryshme.  



Dokumentat standarde të tenderit 

 

52 

 

Algoritmi i Load Balancing duhet të ofroje minimalisht funksionalitet perkatese ip based persistency, 

session-based cookie persistency and headers inspection, url redirection, hash ip, round robin, shortest 

repose time and least connections  

Zgjidhja duhet te ofroje monitorim dhe raportim ne kohe reale 

Pajisja duhet te aksesohet nepermjet SSH, HTTPs dhe CLI 

Loget HTTP mund te konfigurohen në pajisjen me opsione si url, header, referrer, source and 

destination servers  

Zgjidhja te beje detektim te erroreve ne kohe reale – tracking deri ne perfundim te transaksionit. 

Zgjidhja te ofroje monitorim te SLA-se te aplikacioneve dhe pergjigjes te cdo transaksioni user-i 

Zgjidhja te ofroje protokolle rutimi OSPF, RIP, RIP II, BGP. 

Zgjidhja duhet te kete te perfshire: 

 Të paktën 8 x 1GbE RJ45 porta trafiku. 

 Të paktën 2 x SFP+ 10G porta me module SR multimode 

 Te pakten nje processor quad-core.  

 Te pakten 32 GB memorje RAM. 

 Te pakte 500 GB SSD drive.  

 Te pakten nje portë USB per instalimin dhe rikthimin e software. 

 Te pakten nje portë seriale menaxhimi RJ45. 

 Pajisja të perfshije fane Front to Back. 

 Pajisja të perfshije dy power supply redundante. 

Suporti dhe implementimi  
Ne zgjidhje te perfshihet suport per update te software per 1 vit me nivel kontrate sherbimi 24x7x4.  

Ne zgjidhje te perfshihet suporti nga vendori per riparim ne vendin e instaluar te pajisjes nen suport 

dhe garanci. 

Instalimi, konfigurimi dhe testimi duhet te behet nga ofertuesi, zgjidhja duhet te dorezohet e plote 

(Turnkey Solution)  

Zgjidhja te ofroje mundesi per te pare dhe hapur trouble ticket me qendren suportin e autorizuar te 

prodhuesit te pajisjes. 

2.9   FV. Upgrade, Kartë Uplink me 4 porta GE SFP+. 

OSHEE Group sh.a. kërkon të bëjë upgrade me module uplink për switchet ekzistues Cisco 3850. 

 Modulet uplink duhet të kenë 4 porta GE SFP+  

 Garancia e ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare. 

 

2.10 FV. Upgrade, Kartë rrjeti me 8 porta GE. 

OSHEE Group sh.a. kërkon të bëjë upgrade me module rrjeti për Ruterat ekzistues Cisco 2921. 

 Modulet rrjeti duhet të kenë 8 porta Gigabit Ethernet.  

 Garancia e ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare. 

 

2.11 FV. Modul SFP 10Gbase SR për fibër optike multimode. 

OSHEE Group sh.a. kërkon të blejë module Hot-swappable SFP 10Gbase short range për 

infrastrukturën e rrjetit në data center. 

 Modulet 10GBASE-SR duhet të jenë kompatibël për fibër multimode me konektor LC. 

 Modulet të ofrojnë vetëm 10GBASE Ethernet. 
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 Modulet duhet të jenë të reja dhe kompatibël me kartat uplink për switchet ekzistuese Cisco 

9200. 

 Garancia e ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare. 

 

2.12 FV Modul SFP 10Gbase LR per fiber optike single mode. 

OSHEE Group sh.a. kërkon të blejë module Hot-swappable SFP 10Gbase long range për 

infrastrukturën e rrjetit ne data center. 

 

 Modulet 10GBASE-LR duhet të jenë kompatibël për fiber single mode me konektor LC. 

 Modulet të ofrojnë vetëm 10GBASE Ethernet. 

 Modulet duhet të jenë të reja dhe kompatibël me Switch-et ekzistues Cisco 3850. 

 Garancia e ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare. 

 

2.13 FV. Modul SFP BaseT. 

OSHEE Group sh.a. kërkon të blejë module Hot-swappable SFP BaseT për infrastrukturën e rrjetit në 

data center. 

 Modulet SFP BaseT duhet te jenë kompatibël për kabëll bakri. 

 Modulet të ofrojnë vetëm BaseT Ethernet. 

 Modulet duhet të jenë të reja dhe të jene kompatibël me Switch-et ekzistues Cisco 3850 dhe 

Cisco 9200. 

 Garancia e ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare. 

 

2.14 FV. Modul SFP 1000base per fibër optike multimode. 

OSHEE Group sh.a. kërkon të blejë module Hot-swappable SFP 1000base short range për 

infrastrukturën e rrjetit ne data center. 

 Modulet 1000BASE duhet të jetë kompatibël për fiber multimode me konektor LC. 

 Modulet të ofrojnë vetëm 1000 BASE Ethernet. 

 Modulet duhet të jenë të reja dhe të  të jenë kompatibël me Ruterat  e serisë ISR 2900/4000. 

Garancia e ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare. 

 

2.15 FV. Ndërtimi i rrjetit LAN ne 30 degë 

 

OSHEE Group sh.a. kërkon të ndërtohet rrjeti i brendshëm LAN për 30 degë të saj të pozicionura 

në Tiranë dhe rrethe. Rrjeti duhet ndërtuar i tillë që secili kabull të jetë end to end. Pra, secili kabull 

duhet të vijojë nga switch-i deri tek pajisja (PCapo printer) pa u ndërprerë me swich-e të tjerë. Të 

gjithë kabujt duhet të qepen në patch pannel në rack për secilën degë. Pajisjet që nevojiten për të 

realizuar të gjithë rrjetin janë si vijon:: 

LISTA E PAJISJEVE: 

Rack 12U      30 copë 

PDU per rack ≥ 6 poste shuko   30 copë 

Kabull LAN cat5e ftp    3500 mt 
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Kanalina per kabujt    1000 mt 

Patch Pannel cat5e 24 porta   24 copë  

Patch Pannel cat5e 48 porta   6 copë 

Patch kabull 1mt     500 copë 

Panel menaxhim kabujsh    30 copë 

LISTA E DEGEVE: 

Rajoni Emërtimi i zyrës 

1 KNK Fresku 

2 KNK MMame + GO  

3 KNK UNaza e Re 

4 KNK Laprakë (Kupola) 

5 KNK Vorë  

6 GO Vorë 

7 KNK MShyri +GO 

8 KNK QS + Zyra e TL 

9 KNK Peqin 

10 KNK Prrenjas 

11 KNK Librazhd 

12 KNK1 Lushnjë 

13 KNK FKrujë 

14 KNK Krujë 

15 Njesia FKrujë 

16 KNK Laç 

17 KNK Shijak 

18 Drejtoria Shkodër 

19 Njësia Shkodër 

20 KNK1 Shkodër 

21 KNK2 Shkodër 

22 KNK3 Shkodër 

23 Njësia Lezhë 

24 KNK Koplik 

25 KNK Lezhë 

26 Agjencia Shijak 

27 GO Golem 

28 GO Rrogozhinë 

29 KNK1 Fier 

30 KNK Gramsh 
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2.16 FV. Switch i menaxhueshëm 24 porta 

Karakteristika Minimale Teknike  

Ndërfaqet dhe karakteristikat hardware  

 

Porta 10/100/1000Mbps RJ45  

(Auto Negocim /Auto 

MDI/MDIX)  

 

≥ 24  

Porta SFP  Opsionale  

Porta Uplink (baker/fiber)  

100/1000Mbps SFP Slots  

2-4 / Combo Opsionale  

Porta Combo  Opsionale  

Porta Console RJ-45/RS-232  1  

Instalimi në Rack  19’’ Rack Mountable  

 

HYRJE "INPUT"  

Tensioni Nominal  100~240 V AC  

Frekuenca  50/60 Hz  

 

 

PERFORMANCA DHE FLEKSIBILITETI  

Switching Capacity  ≥ 48 Gbps  

Throughput  ≥ 36 Mpps  

Flash Memory  128 MB  

RAM  512 MB  

Jumbo Frame  Opsionale  

Tabelë të Adresave MAC  16k  

Fan  Opsionale  

 

STANDARDET  
IEEE 802.3 - 10BASE-T  Po  

IEEE 802.3u - 100BASE-T  Po  

IEEE 802.3ab - 1000BASE-T  Po  

IEEE802.3z - 1000BASE-X  Po  

IEEE 802.3ad - Agregim linku  Po  

IEEE 802.3x - full duplex on 

10BASE-T, 100BASE-TX, and 

1000BASE-T ports  

 

 

Po  

IEEE 802.1d - Spanning Tree 

Protocol  

 

Po  

IEEE 802.1s - multi STP  Po  

IEEE 802.1w - RSTP  Po  

IEEE 802.1q - VLAN  Po  

IEEE 802.1x - Port-based 

Network Access Control  

 

Po  

IEEE 802.1p - QoS Classification  Opsionale  
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IEEE 802.3af - PoE  Opsionale  

IEEE 802.3at - PoE  Opsionale  

 

 

 

SISTEMI OPERATIV  
 

Të Jetë i Orientuar për Operacionet 

LAN  

 

Po  

Të Ketë Mundësi për Upgrade  Po  

 

QUALITY OF SERVICE  
Priority Queues  Po  

Queue Scheduling  SP, WRR  

 

VECORITË NË LAYER 2 DHE 3  
IGMP Snooping  V1/V2/V3  

Spanning Tree  STP/RSTP/MSTP  

LLDP  Po  

BPDU Filtering/Guard  Po  

Detektim të Loopback  Po  

802.3x Flow Control  Po  

VLAN  4k, (Voice VLAN Opsional)  

Agregim të Linkeve  802.3ad LACP  

Adresimi IPv6  Po  

Limitim të Shpejtësisë  Port/Flow  

Policy-Based Routing (PBR)  Jo  

Routimi  Jo  

SIGURIA  

Access Control List  L2 - L4  

TCP/UDP Ports  Po  

Protokollin DSCP  Po  

Authentication  RADIUS, IEEE 802.1X, Port/MAC,  

SSH v1/v2, SSL  

Storm Control  Broadcast, Multicast, Unicast  

 

MENAXHIMI  

Web-based GUI dhe CLI  Po  

RS-232 Console / RJ-45 Console  Po  

Telnet, SSH  Po  

Monitorim të CPU  Po  

SNTP  Po  

Upgrade të Firmware  TFTP ose ndërfaqes Web  

Ekran LED  Opsionale  

SNMP v1/v2c/v3  Po  

SYSLOG  Po  
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Periudha e Mbulimit të Garancisë 

“Warranty”:  

 

1 Vit  

 

 

 

2.17 FV. Switch i menaxhueshëm 48 porta 

 

Karakteristika Minimale Teknike  

Ndërfaqet dhe karakteristikat hardware  

 

Porta 10/100/1000Mbps RJ45  

(Auto Negocim /Auto 

MDI/MDIX)  

 

 48  

Porta SFP  Opsionale  

Porta Uplink (baker/fiber)  

100/1000Mbps SFP Slots  

2-4 / Combo Opsionale  

Porta Combo  Opsionale  

Porta Console RJ-45/RS-232  1  

Instalimi në Rack  19’’ Rack Mountable  

 

HYRJE "INPUT"  

Tensioni Nominal  100~240 V AC  

Frekuenca  50/60 Hz  

 

PERFORMANCA DHE FLEKSIBILITETI  

Switching Capacity  ≥ 96 Gbps  

Throughput  ≥ 70 Mpps  

Flash Memory  128 MB  

RAM  512 MB  

Jumbo Frame  Opsionale  

Tabelë të Adresave MAC  16k  

Fan  Opsionale  

 

STANDARDET  
IEEE 802.3 - 10BASE-T  Po  

IEEE 802.3u - 100BASE-T  Po  

IEEE 802.3ab - 1000BASE-T  Po  

IEEE802.3z - 1000BASE-X  Po  

IEEE 802.3ad - Agregim linku  Po  

IEEE 802.3x - full duplex on 

10BASE-T, 100BASE-TX, and 

1000BASE-T ports  

 

 

Po  

IEEE 802.1d - Spanning Tree 

Protocol  

 

Po  

IEEE 802.1s - multi STP  Po  

IEEE 802.1w - RSTP  Po  
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IEEE 802.1q - VLAN  Po  

IEEE 802.1x - Port-based 

Network Access Control  

 

Po  

IEEE 802.1p - QoS Classification  Opsionale  

IEEE 802.3af - PoE  Opsionale  

IEEE 802.3at - PoE  Opsionale  

 

 

 

SISTEMI OPERATIV  
 

Të Jetë i Orientuar për Operacionet 

LAN  

 

Po  

Të Ketë Mundësi për Upgrade  Po  

 

QUALITY OF SERVICE  
Priority Queues  Po  

Queue Scheduling  SP, WRR  

 

VECORITË NË LAYER 2 DHE 3  
IGMP Snooping  V1/V2/V3  

Spanning Tree  STP/RSTP/MSTP  

LLDP  Po  

BPDU Filtering/Guard  Po  

Detektim të Loopback  Po  

802.3x Flow Control  Po  

VLAN  4k, (Voice VLAN Opsional)  

Agregim të Linkeve  802.3ad LACP  

Adresimi IPv6  Po  

Limitim të Shpejtësisë  Port/Flow  

Policy-Based Routing (PBR)  Jo  

Routimi  Jo  

SIGURIA  

Access Control List  L2 - L4  

TCP/UDP Ports  Po  

Protokollin DSCP  Po  

Authentication  RADIUS, IEEE 802.1X, Port/MAC,  

SSH v1/v2, SSL  

Storm Control  Broadcast, Multicast, Unicast  

 

MENAXHIMI  

Web-based GUI dhe CLI  Po  

RS-232 Console / RJ-45 Console  Po  

Telnet, SSH  Po  

Monitorim të CPU  Po  

SNTP  Po  
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Upgrade të Firmware  TFTP ose ndërfaqes Web  

Ekran LED  Opsionale  

SNMP v1/v2c/v3  Po  

SYSLOG  Po  

Periudha e Mbulimit të Garancisë 

“Warranty”:  

 

1 Vit  

 

Vërejtje: Pajisjet duhet te jene kompatibel dhe te integrueshme me sistemet qe OSHEE ka aktualisht 

ne përdorim per monitorimin e pajisjeve te rrjetit dhe aplikimin e politikave te sigurise, Cisco Prime 

dhe Cisco ISE. 

3. VDI (Virtual Desktop Infrastructure) 

Objekti i furnizimit përfshin mirmbajtjen dhe zgjerimin e infrastruktures aktuale VDI (Virtual Desktop 

Infrastructure) me qëllim për përmirësimin e sigurisë dhe menaxhimin e centralizuar të përdoruesëve 

të sistemit të OSHEE Group. Tek Datacenter-i i OSHEE Group do të shtohen burimet procesuese dhe 

magazinuese të të dhënave. Me anë të kësaj infrastrukture, kompjuteri i çdo punonjësi te zyrave te 

KNK ku do të implementohet sistemi, do te mund të menaxhohet e kontrollohet nga qendra. Siguria 

do të rritet, pasi të gjithë të dhënat dhe informacionet e përpunuara nga një përdorues (Thin Client) do 

të ekzistojnë vetëm në Servera dhe Storage qendrore të ndodhur në Datacenter-in e OSHEE Group 

sh.a. Kapaciteti i aftësive procesuese të njësive kompjuterike të ndodhura në degët e Oshee sh.a. nëpër 

qytete ka pasur gjithmonë problematikat e saj për shkak te ngarkesës të sistemit e software-it aplikativ 

që rritet nga implementimi i funksionaliteteve të shërbimeve të reja, duke sjellë në vazhdimësi 

furnizimin e shpeshtë me pajisje të reja. Nepermjet VDI e gjithë ngarkesa do të jetë në serverat 

qendrore, duke e pasur më shumë në kontroll. Në varësi të llojeve të ndryshme të ngarkesave të punës 

të krijuara, shërbimi mund të sigurohet nga dy infrastruktura të ndryshme fizike dhe elektrike. 

Infrastruktura duhet të zgjerohet bazuar në një arkitekturë me densitet të lartë, bazuar në teknologjitë 

e fundit software të virtualizimit të VMware. Ndërlidhja ndërmjet server qendror dhe pajisjeve 

kompjuterike (Thin Client) që do të marrin shërbimin do të realizohet me ngritjen e një rrjeti VPN Site 

to Site, për komunikim të sigurtë dhe performancë të lartë.  Për këtë është e nevojshme instalimi i 

pajisjeve router (gateway) në të gjithë institucionet lokale, të cilët duhet të suportojnë protokollet e 

nevojshme të komunikimit për implementimin e VPN me enkriptim enterprise të sigurtë dhe 

përmirësimi i pajisjeve router ekzistues në qendrën e OSHEE Group sh.a. 

 Arkitektura e VDI është e ndërtuar nga komponentët hardware e software, të cilat janë: 

- Server qendror që ofron sherbimin e Virtual Desktop.   

- Server back-up për sigurinë e vazhdimësisë së sistemit në rastet e dështimit të ndonjë serveri 

qendror te VDI. 

- Server/Storage për ruajtjen dhe aksesimin e të dhënave në rrjet. 

- Kompjuter Thin Client,  i cili duhet të marrë shërbimin Virtual Desktop. 

- Router (Gateway) për ngritjen e rrjetit VPN Site to Site.  

- Software virtualizimi. 
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3.1 FV. Server Rackmount 

 

KARAKTERISTIKAT MINIMALE TEKNIKE 

Pikët min për Procesor sipas:   ≥ 24000 Pikë (secila cpu) 

cpubenchmark.net 

Numri max i procesoreve:    ≥ 2 

Procesor te instaluar:    ≥ 2 
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Slote Ram:      ≥ 24 

Kapaciteti max Ram    ≥ 3072 TB 

Ram te instaluar:     ≥ 320 GB DDR4 ECC  

Kapaciteti slote SAS/HDD:   ≥ 4  

Raid Controller Onboard     Raid 0, Raid 1 

“Slots”:      (4) PCI/PCI-E nga të cilat min. (2) PCI-E x16 

Portat e Komunikimit                                             Min. (1) USB 2.0, (2) USB 3.0, (1) VGA, (1) 

RJ45 Management Rrjeti (onboard) (4) 

10/100/1000 LAN Integrated Gigabit 

Ethernet Port, (2) Porta Fiber channel 16Gb/s

  

Modular PSU     2 

Fuqia e PSU     ≥ 450W 

Hot Plug PSU     Po 

Dimensionet:     I montueshem ne Rack 1U 

Aksesore      Set instalimi ne Rack 

 

 

 

 

3.2 FV. NAS BackUp 48TB RAW 

 

 Karakteristikat Minimale Teknike  

- Duhet te suportoje RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 

- Pajisja duhet te jete e konvergjuar per perdorim si Storage dhe Application server.  

- Shpejtesi te larte komunikimi me 10GbE ose me 40GbE nepermjet kartave shtese. 

- Lidhje Remote per menaxhimin e skedarëve në storage lokal, remote dhe cloud. 

- Disponueshmeri te larte dhe “Migration” te Virtual Machine duke mundesuar rikuperim te 

shpejte te operacioneve sa herë që ndodhin dështime në sistemit. 

- Duhet te jete me sistem dual controller per te ofruar disponueshmeri ne rastet e deshtimit te 

nje kontrolleri. 

 

- Stacion Virtualizimi 

Virtual Machine (VM) per te perdorur sisteme operative si Windows, Linux, Unix dhe 

Android 

Te suportoje    VM import dhe export 

VM clone 

VM snapshot 

VM backup dhe restore 

- Stacion Backup  

Back-up i planifikuar dhe ne kohe reale  

Enkriptim, Kompresim, file Filtrim i skedareve, dhe limit i norms se transferimit 

Desktop backup  

Backup it e dhenave  ne pajisje te shumta magazinimi te jashtme 

- Siguria 
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Mbrojta nga aksesi ne rrjet me bllokimet automatike: SSH, HTTP(S), FTP 

Kontroll aksesi CIFS host per dosjet e shperndara 

Kriptimi te te dhenave bazuar ne volumin 256-bit AES i vertetuar nga FIPS 140-2 

Enkriptim AES 256-bit per hard drive te jashtem 

- Specifikime Harduer 

CPU core    ≥ 6-core, min 1.90GHz 

Slote RAM    ≥ 8 

Memorie RAM   ≥ 96 GB 

Kapaciteti Max Ram   te suportoje min deri ne 512GB 

Kapaciteti Hard Drive   ≥ 24x2.5" 

 Nderfaqja Hard Drive  SAS 12Gb/s  

 Porta LAN 10/100/1000 Mbps ≥ 6 

 Porta LAN SFP+ (10 Gbps)  ≥ 4  

Slote PCIe    ≥ 2 (min 1x PCIe Gen3 x8) 

Porta USB    ≥ 4 ( min USB 3.1) 

Form Factor    Rackmount (e monueshme ne rack) 

 

Hard Disk te perfshire 

Sasia 24 cope 

Nderfaqja hard drive NL SAS 

Madhesia 2.5” 

Kapaciteti SAS HDD ≥ 2 TB 

Shpejtesia e Hard Drive    ≥ 7200 rpm 

3.3 FV. Upgrade i kapacitetit Storage VDI  

Upgrade per ETERNUS DX/200 S4 2.5DE 

KARAKTERISTIKAT MINIMALE TEKNIKE  
Nderfaqja hard drive SAS 

Madhesia 2.5” 

Kapaciteti SAS HDD ≥ 2.4 TB 

Shpejtesia e Hard Drive    ≥ 10000 rpm 

 

3.4 FV. Upgrade Ram per Server VDI 

Upgrade RAM per Server: PRIMERGY RX2530 M4  

 

16GB 1Rx4 DDR4-2666 R ECC PN: S26361-F4026-L216 

 

3.5 FV. Upgrade Licenca Vmware 

- Sasia e licencave duhet te jete e mjaftueshme per te mbuluar te gjithe sasine e CPU te 

instaluar ne serverat e ofertuar ne zerin 3.1 

 Software i virtualizimit duhet të sigurojë një shtresë Virtualizimi që operon direkt në (bare 

metal) hardware server me asnjë varësi nga Sistemet Operative e përgjithshme për 

besueshmëri më të madhe dhe siguri. (Lloji hypervisor 1.) 

 Software i virtualizimit duhet te ofroje disponueshmeri te larte, replication, mbrojtjen e të 

dhënave dhe te ofroje aftesi sigurie 
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 Software i virtualizimit do duhet të ketë aftësinë për të lëvizur Makinat Virtuale nga një host 

në një tjetër pa asnje downtime ne menyre qe të sigurohet vazhdimësia e biznesit. 

 Software i virtualizimit do duhet të suportoje dhe funksionoje për sistemet operative 

heterogjene si Windows Server dhe Linux. 

 Software i virtualizimit do duhet të sigurojë thjeshtë dhe me kosto efektive backup dhe 

recovery për makina virtuale te cila duhet të lejojnë Administratorët për të bere backup të 

dhënat virtuale e makinës në disk pa nevojën e agjentëve, kjo zgjidhje rezerve do duhet te 

kete built-in gjatësi variabël “de-duplication” 

 Software i virtualizimit duhet te jete i manaxhueshem nga platfomra aktuale e manaxhimit 

VMware Vcenter. 

 Software i virtualizimit duhe te perfshije Hypervisor per cdo host/server burimet hardware te 

te cilit do te virtualizohen. 

 Software i virtualizimit duhet te oforje mbrojtjen e te dhenave dhe replikim te makinave 

virtuale 

 Software i vitualizimit duhet te ofroje Fault Tolerance (1 vCPU) 

 Garanci per Suport 1 Vit te ofruar nga Prodhuesi i Software Vmware 

 

3.6 FV. Deduplication Hardware Appliance 

 Zgjidhja duhet te suportohet dhe duhet te integrohet plotesisht me Backup dhe Archive 

Software egzistues ne perdorim EMC Networker.  

 Zgjidhja duhet te dergoje ne pajisje nepermejt rrjetit duke perdorur protokollet CIFS, 

NFS, NDMP dhe DD Boost. 

 Zgjidhja duhet te suportoje mundesine e perdorimit te kapacitetit te plote llogjik si dhe 

mundesi zgjerimi ne te ardhmen.  

 Zgjidhja duhet te jete e montueshme ne rack. 

 Zgjidhja duhet perfshije mundesi tranferimi te te dhenave jo me pak se 8 TB/Hr.  

 Zgjidhja duhet te ofroje mundesi rritje te kesaj shpejtesie deri ne 24TB/Hr. 

 Zgjidhja duhet ofroje mundesi per numrin maximal te Librarive Virtuale dhe Tape qe 

suporton Sistemi i Backup-it. 

 Zgjidhja duhet te perfshije nje kapacitet fizik (row-baased capacity) jo me pak se 34 TB. 

 Zgjidhja duhet te suportoje nje kapacitet llogjik jo me pak se 8PB.  

 Zgjidhja duhet te perfshije; 4 x 10 GbE BaseT porta, 2 x 16 GbFC porta 1 x 1 Gb Porte 

Menaxhimi. 

 Zgjidhja dhe kapacitetiti i ofruar nga HDD duhe te jete i mbrojtur me RAID6. 

 Zgjidhja duhet te ofrohet me disqe 7.2K rpm, 6G, SAS 2 (Hot Plug). 

 Zgjidhja duhet te kete support per inline data deduplication. 

 Dedublikimi “Deduplication” duhet te kryhet me nje madhesi te ndryshueshme blloku 

(variable block size). 

 Pervec deduplikimit “Deduplication”, the dhenat e ruajtura ne pajisje duhet gjithashtu te 

kompresohen.  

 Opsionet e algoritmeve te kompresimit qe mund te perzgjidhen duhet te jene lz, gz dhe gz 

“fast” me kompresim te shpejte. 

 Pajisja duhet te ofroje mundesi enkriptimi (data-at-rest encryption) 
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 Zgjidhja duhet te suportoje Global Deduplication (pergjate gjithe hapesires, midis 

folderave te ndryshem, VTL etj ne menyre qe te eleminoje te dhenat e dubluara midis 

kopjeve. 

 Zgjidhja duhet te suportoje verfikimin dhe integritetin te te dhenave te shkruajtura dhe 

ruajtura ne te. 

 Zgjidhja duhet te ofroje replikim ne te dy drejtimet burim/destinacion si point-to-point 

dhe multi-to-one. 

 Zgjidhja duhet te perfshije enkriptim ne gjendje normale dhe gjate replikimit. 

 Zgjidhja duhet te perfshije kompresim te te dhenave. 

 Zgjidhja duhet te perfshije integrim me infrastrukturen virtuale per replikim te te dhenave 

te plote te te dhenave dhe jo vetem ne nivel makine virtule.  

 Zgjidhja duhe te suportoje integrim native me aplikacionet enterprise (Oracle, Microsoft 

SQL, SAP, IBM DB2, SAP HANA) duke perdorur plug-in software ne aplikacionet e 

lartpermendura per te aktivizuar deduplikimin para se te dhenat te transmetohen ne 

destinacionin e ruajtjes. Ne kete rast mund te perdoret dhe Backup-i native i vet 

aplikacionit enterprise. 

 Zgjidhja duhet te suportoje arkivimin e te dhenave me mundesine per ti ruajtur dhe 

mbrojtur (retention lock), por licensa per kete funksion nuk duhet te jete e perfshire ne 

oferte. 

 Zgjidhja duhet te perfshije mundesine e vazhdueshmerise se sherbimeve ne rast prishje te 

komponenteve si; Burim Ushqimi, Fan, Lidhjet Ethernet, Disqe. 

 Zgjidhja duhet te perfshije rikthim te te dhenave ne nivel File-i.  

 Zgjidhja duhet te perfshije nje nderfaqe menaxhimi intuitive si GUI dhe CLI. 

 Zgjidhja duhet te perfshije mundesine paraqitjes se nivelit te kompresimit, shpejtesise se 

kalimit te te dhenave, raportime per trafikun ne hyrje dhe dalje.  

 Zgjidhja duhet te perfshije gjenerimin e nje raporti automatik dhe nderlidhje me qendren 

e sherbimeve te prodhuesit. 

 Zgjidhja duhet te ofroje integrim dhe replikim te enkrituar te te dhenave me sistemin 

egzistues Deduplication Hardware Appliance EMC DD6300 ne primary site. 

 Algoritmi i enkriptimit qe duhet te suportohet per replikimin e te dhenave midis sistemit 

egizstues dhe sistemit te ri duhet te jete AES-128bit. 

 Zgjidhja duhet te kete Garanci min. 1 Vit 24x7x4 te ofruar nga vete prodhuesi. 

4. SHËRBIM INSTALIM DHE KONFIGURIMI  

 

4.1 Instalim dhe konfigurim për upgrade/furnizim/vendosje të produkteve në këtë 

prokurim 

Operatori ekonomik duhet të bëjë instalimin dhe konfigurimet që janë ofruar në këtë prokurim duke 

mos shkaktuar down-time në sistemet kryesore të kompanisë. 

SHËRBIMET QË DUHET TË KRYHEN 

 Furnizim, WAN Ruter Tip1/Tip2 

- Përgatitje e skenarit për implementimin. 

- Verifikimi dhe instalimi fizik. 

- Implementimi dhe konfigurimi, sipas kërkesave te klientit. 
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- Testimi dhe aksesimi i tyre. 

- Dokumentim i implementimit 

 Furnizim, Switch Core me 24 porta SFP+. 

- Përgatitje e skenarit për implementimin. 

- Verifikimi dhe instalimi fizik. 

- Implementimi dhe konfigurimi, sipas kërkesave te klientit. 

- Testimi dhe aksesimi i tyre. 

- Dokumentim i implementimit 

 Furnizim, Switch i Menaxhueshëm me 48 porta PoE+ Tip1/Tip2. 

- Përgatitje e skenarit për implementimin. 

- Verifikimi dhe instalimi fizik. 

- Implementimi dhe konfigurimi, sipas kërkesave te klientit. 

- Testimi dhe aksesimi i tyre. 

- Dokumentim i implementimit 

 

 Upgrade me licensa Cisco Prime Infrastructure 

- Përgatitje e skenarit për implementimin. 

- Verifikimi i licensave ekzistuese. 

- Implementimi dhe konfigurimi i licensave në platformën ekzistuese. 

- Konfigurimi i licensave sipas pajisjeve përkatëse. 

- Testimi dhe aksesimi i tyre. 

- Dokumentim të implementimit 

 Upgrade me licensa CheckPoint VPN/Mobile Remote Access 

- Përgatitje e skenarit për implementimin. 

- Verifikimi i licensave ekzistuese. 

- Implementimi dhe konfigurimi i licensave në platformën ekzistuese. 

- Konfigurimi i licensave sipas pajisjeve përkatëse. 

- Testimi dhe aksesimi i tyre. 

- Dokumentim të implementimit 

 Furnizim me software per monitorimin e trafikut ne kohe reale 

- Përgatitje e skenarit për implementimin. 

- Verifikimi i licences. 

- Implementimi dhe konfigurimi i licences. 

- Testimi dhe aksesimi. 

- Dokumentim të implementimit 

 Furnizim me software per video conference dhe online meeting. 
- Përgatitje e skenarit për implementimin. 

- Verifikimi i licences. 

- Implementimi dhe konfigurimi i licences. 

- Testimi dhe aksesimi. 

- Dokumentim të implementimit 

 Furnizim, Sistemi per informacionin e sigurise dhe menaxhimin e ngjarjeve 

- Përgatitje e skenarit për implementimin. 

- Verifikimi i licensave. 
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- Implementimi dhe konfigurimi i licensave. 

- Konfigurimi i licensave sipas pajisjeve përkatëse. 

- Testimi dhe aksesimi i tyre. 

- Dokumentim të implementimit 

 Furnizim, Platforma e levrimit te aplikimeve. 
- Përgatitje e skenarit për implementimin. 

- Verifikimi dhe instalimi fizik. 

- Implementimi dhe konfigurimi, sipas kërkesave te klientit. 

- Testimi dhe aksesimi i tyre. 

- Dokumentim i implementimit 

 Upgrade, Karte Uplink me 4 porta GE SFP+. 

- Përgatitje e skenarit. 

- Verifikim i komponentëve etj. 

- Instalimi i moduleve te kartave. 

- Testimi i tyre. 

- Dokumentim i implementimit. 

 Upgrade, Karte rrjeti me 8 porta GE. 

- Përgatitje e skenarit. 

- Verifikim i komponentëve etj. 

- Instalimi i moduleve te kartave. 

- Testimi i tyre. 

- Dokumentim i implementimit. 

 

 

 Furnizim, Moduleve/Transceiver te pajisjeve 

- Përgatitje e skenarit. 

- Verifikim i komponentëve etj. 

- Instalimi i moduleve. 

- Testimi i tyre. 

- Dokumentim i implementimit. 

 

Shërbime Instalimi dhe konfigurimi të software, hardware si dhe verifikimi i garancive për 

suport për periudhën nje vjecare për gjithe produktet në këtë prokurim. 

 

-Përgatitja e skenarit e detajuar për ndërtimin, instalimin, konfigurimin e shërbimeve. 

-Përgatitja e skemave të implementimit. 

-Testimi i shërbimeve të implementuara. 

-Dokumentimi i çdo instalimi, konfigurimi sistemesh: software, hardware. 

-Dokumentimi i suportit, mirëmbajtjes së sistemeve të implementuara. 

 

4.2 Sherbime Mirmbajtje/Suporti Onsite dhe Remote 
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Shtojca 13            

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

 

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR4 

 

[Vendi dhe data] 

 

 

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] 

 

 

[Adresa e ofertuesit] 

 

 

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

 

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

në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” .  

 

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës 

dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u 

refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme : 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit 

publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.  

 

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i 

interesuar në nismat tona të prokurimit. 

 

Me respekt 

< Emri > 
 

                                                 
4 Ky njoftim  duhet të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore  
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Shtojca 14    

                                                                           

[ Shtojcë për t’u plotësuar Autoriteti Kontraktor] 

 

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 3  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 shpallur fitues] 

1. ________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3._________________________________________ 

   

* * * 

Procedura e prokurimit:  ______________________ 

Numri i referencës së procedurës/lotit: 

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

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

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

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e 

çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1._________________________________          _____________________________ 

  Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____________________________ 

         (me numra dhe fjalë) 

2._________________________________          _____________________________ 

    Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera ____________________________ 

(me numra dhe fjalë) 

Etj.____  

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

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

2._________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë               numri i NIPT-it  

 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

* * * 

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

të suksesshëm: 

1._________________________________          _____________________________ 

 Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _______________/ Pikët totale të marra ____  

                     (me numra dhe fjalë) 

2.________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera ___________/Pikët totale të marra  ____ 

(me numra dhe fjalë) 

Etj.__  

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e 

kontaktit], brenda ____________ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur 

draft marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____________________________ 

 

Ankesa: ka ose jo______________ 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 
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Shtojca 16  

KUSHTET E PËRGJITHSHME TE KONTRATES 

Shërbimet – Procedura e Hapur 

Neni 1 Qëllimi  

1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e Shërbimeve të 

prokuruara me anë të procedurës së hapur. 

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. 

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 marrveshja e shkruar e lidhur midis Blerësit Publik dhe Kontraktuesit që 

përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkangjitjet dhe 

formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo 

dokumenti. 

2.2 “Cmim 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 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Shërbimet që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve 

të kontratës. 

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

2.5  “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas 

dispozitave të kësaj kontrate blen sherbimin. 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 shet Shërbimet. 
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2.7 “Shërbime” do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Kontraktuesi sipas kontratës. 

2.8 “Termat e References” shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojne detyrat, kërkesat, 

objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen. 

Neni 3 Hartimi i Kontratës 

3.1 Shpallja e fituesit do të sherbejë per hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset 

brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit.   

3.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke 

materializuar të gjitha marrëveshjet midis palëve.    

Neni 4 Praktikat Korruptive, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve 

4.1 Autortiteti Kontraktues mund t’i kërkojë Gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën në se 

zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive.  Veprimet korruptive përfshijnë veprimet 

e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit për Prokurimin Publik. 

4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose njësi që 

ka marrë pjesë në pregatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.  

4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktues të inspektojë llogaritë dhe procesverbalet 

që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar 

nga Autoriteti Kontraktues. 

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 nenkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të 

tjera që merr nga Autoriteti Kontraktues deri në masën e kërkuar për nën-kontraktuesin në 

mënyrë që ai të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë 

në kontratën e tij me nënkontraktuesin një dispozitë që premton ruajtjen e konfidencës siç thuhet 

në Paragrafin 5.1 më sipër. 

Neni 6 Prona Intelektuale 

6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës 

intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë Kontrates do t’i përkasin Autoritetit Kontraktues 

i cili mund t’i përdorë ato sipas gjykimit të tij. 

6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Furnizuesi, pas përfundimit të 

kontratës, duhet t’i dorëzojë Autoriteti Kontraktues të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, 

diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose 

materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga Kontraktuesi gjatë kontratës. Kontraktuesi 
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mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t’i përdori për 

qëllime që s’kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. 

6.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktues nga mospërgjegjësia për shkelje të të 

drejtave të pronës intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose kryerja e Shërbimeve sipas 

kontratës. 

6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoriteti Kontraktues në lidhje më ndonjë 

shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i gjërave të 

furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t’i japë Autoriteti Kontraktues të gjitha provat 

dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim. 

Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Kontraktuesit 

7.1 Kontraktuesi duhet t’i kryejë Shërbimet dhe përmbushi detyrimet e tij me të gjitha përpjekjet, 

eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale te pranuara ne 

përgjithsi. 

7.2 Kontraktuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të 

avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurta. 

7.3 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet të 

veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Autoriteti Kontraktues, në pajtim me rregullat dhe 

kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështesi dhe ruajë gjithmonë interesin 

publik. 

7.4 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet të 

ushtrojë kujdes të plotë në mardhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk duhet të 

marrë pjesë në veprime që janë jashte kompetences së tij në përfaqsimin e Autoritetit 

Kontraktues. 

Neni 8 Detyrimet e Veçanta të Kontraktuesit 

8.1 Kontraktuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e References. 

8.2 Kontraktuesi duhet t’i paraqesë Autoritetit Kontraktues të gjitha sherbimet, në sasitë e 

përcaktuara, siç kërkohen nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha raportet, 

dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë. 

8.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në 

kontratë. 

Neni 9 Specifikime dhe Skicime 

9.1 Në se kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të pregatisi të gjitha specifikimet 

dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranuara dhe të njohura në përgjithsi të pranueshme për 

Autoritetet Kontraktues dhe të marri parasysh standartet  më të fundit.  
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9.2 Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të sigurojë se të gjitha specifikimet, 

skicimet dhe kërkesat e tjera janë pregatitur në bazë asnjanëse përsa i përket nxitjes së 

konkurencës në prokurimin e objekteve të skicimit.  

Neni 10 Lejet dhe Liçensat 

10.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurimin e lejeve ose liçensave sipas kërkesave të Ligjeve 

të Republikës së Shqipërisë për kryerjen e Shërbimeve në këtë kontratë vec rastit kur palet bien 

dakord ndryshe. 

Neni 11 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor 

11.1 Kontraktuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues përpara 

heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në oferten e Kontraktuesit. 

11.2 Kontraktuesi do të zëvendësojë çdo punonjës në se Autoriteti Kontraktues zbulon se personi ka 

kryer veprime të jashtëligjshme ose Autoriteti Kontraktues është mjaft i pakënaqur nga puna e 

personit. 

11.3 Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Kontraktuesi duhet të 

sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më te mira. 

11.4 Kontraktuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me përjashtim 

kur shkaku i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të Autoriteti 

Kontraktues.  

Neni 12  Vendndodhja 

12.1 Shërbimet duhet të kryhen në vendin ose vendet e specifikuara në kontratë. 

12.2 Në se nuk është specifikuar vendi, Autoriteti Kontraktues rezervon të drejtën të aprovojë vendin 

ose vendet e kryerjes së Shërbimeve, megjithatë, aprovimi nuk duhet të vonohet ne mënyrë të 

paarsyeshme. 

Neni 13 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale 

13.1 Kontraktuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe 

praktikave të njohura në përgjithsi për profesionin për ta zhdëmtuar Autoriteti Kontraktues për 

dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve. 

13.2 Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Kontraktuesi duhet të 

sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithsi si të mjaftueshme nën rrethanat e 

Shërbimeve që po sigurohen. 

Neni 14 Çmimi i Kontratës 

14.1 Çmimi i kontratës duhet të jetë çmimi i ofruar në oferten e Kontraktuesit dhe i pranuar nga 

Autoriteti Kontraktues. 
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Neni 15 Afatet e Pagesës 

15.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhen në kohë siç 

specifikohet në kontratë. 

15.2 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa duhet bërë në 

monedhë Shqiptare. Kursi i shkëmbimit i monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes se 

Shqiperise në ditën kur është dërguar njoftimi i kontratës për botim. 

15.3 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për 

pagesë duhet t’i bëhet Autoriteti Kontraktues me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet 

të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan shërbimet e 

kryera për të cilat duhet paguar. 

15.4 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa për shërbimet do të 

bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita qe janë kryer Shërbimet, dorëzimi është paraqitur 

ose arritur, ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më e vonë. 

15.5 Data e pagesës do të jëte dita që fondet debitohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktues. 

Neni 16 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 17 Ndryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve 

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

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

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

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

kontratës.. 

Neni 18 Forca Madhore 

18.1 Kontraktuesi nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e depozitës së kontrates, dëmet e 

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 ndodhjes 

së Forcës Madhore. 

18.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje e paparashikueshme jashtë 

kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk 

janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktues qoftë në kapacitetin e tij sovran ose 

kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të 

karantinës dhe embargo tranziti. 
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18.3 Në se ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere 

Autoriteti Kontraktues. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktues 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 19 Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit 

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

menjëherë pas nënshkrimit të saj. 

19.2 Me përjashtim të rastit kur Autoriteti Kontraktues është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, 

Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi 

dështon në kryerjen e Shërbimeve brenda periudhës së Kontrates. 

19.3 Autoriteti Kontraktues mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga 

shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktues duhet t’i japi 

kontraktuesit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes. 

19.4 Autoriteti Kontraktues do të jetë dakort për një zgjatje të afatit në rastin e Forcës Madhore. 

19.5 Autoriteti Kontraktues mund të jetë dakort për zgjatje të 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 menjehere Autoritetin Kontraktor me shkrim 

për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të përfundimit të Shërbimeve. 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 20 Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar 

20.1 Dëmet e likuidueshme për kryerjen e vonuar të Shërbimeve do të llogariten me tarifat e 

mëposhtme ditore: 

a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të 

vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlere do 

te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates. 

b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 

të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlere 

do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates.. 

c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të 

vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlere do 

te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates... 

Neni 21 Negociatat dhe Amendamentet 

21.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të 

ndryshonte mjaftueshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së Kontraktuesit. 
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21.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë me shkrim, 

me datë, t’i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqsues i autorizuar i 

Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktor.   

21.3 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 përfaqsues i autorizuar i palës që 

bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet. 

Neni 22 Ndryshimi i Porosisë 

22.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Shërbime shtesë deri në një sasi që nuk i 

kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente 

me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik. 

Neni 23 Ndërprerja për Mosplotësim 

23.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse: 

a) Kontraktuesi dështon të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose 

brenda zgjatjes së dhënë; ose, 

b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës. 

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

mosplotësim dhe t’i japi 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 24 Ndërprerja për Shkak të Falimentimit 

24.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton 

ose bëhet i paaftë të paguajë. 

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

Neni 25 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik 

25.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet 

ndërmarrë për t’i shërbyer sa më mirë interesit publik. 

25.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi Kontraktuesit lajmërim me shkrim për ndërprerjen. 

25.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Shërbimet e kryera përpara 

ndërprerjes dhe duhet t’i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të 

Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesi do të kërkohet të ndërmarrë të 

gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet. 

Neni 26 Nënkontrata 
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26.1 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 

26.2 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 aftësine e nënkontraktorit. 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. 

26.3 Cdo nenkontraktor duhet të kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit mbi 

Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për 

shërbimet që do të furnizojë. 

26.4 Kur Kontraktuesi ka ndër mend të realizoje një pjesë të punimeve me nën-kontraktues, duhet të 

paraqesë në ofertë, sipas dokumentave të tenderit, gjithë dokumentacionin e kerkuar per 

nenkontraktuesin si dhe punimet konkrete qe do te jape me nensipermarrje. 

26.5 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pamvarësisht nga sjellja e 

nenkontraktorit. 

Neni 27 Transferimi i të Drejtave 

31.1 Kontraktuesi nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me 

përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor. 

Neni 28 Sigurimi i Kontrates 

28.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t’i dorëzojë Autoritetit Kontraktor 

sigurimin e kontrates në shumën dhe formën e kërkuar. 

28.2 Shuma e sigurimit të kontrates 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. 

28.3 Sigurimi i kontrates do t’i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së kryerjes së 

Shërbimeve. 

Neni 29 Baza Ligjore 

29.1 Kontrata do të rregullohet nga dispozitat e legjislacionit shqiptar në fuqi. 

Neni 30 Zgjidhja e Mosmarrveshjeve 

30.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet 

ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me negociata direkte. 
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30.2 Nëse palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, problemet do të 

konsiderohen me anë të zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në 

fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë. 

Neni 31 Përfaqësimi i Palëve 

31.1 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 egzekutimin e kontratës. 

31.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e 

përfaqsuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marri përsipër çdo humbje 

të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm. 

31.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqsuar palën në veprime 

ose veprimtari të veçanta njoftimi me shkrim në të cilin rast duhet dhënë dhe duhet të përcaktoje 

shtrirjen e autoritetit të përfaqsuesit. 

Neni 32 Lajmërimet 

32.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën 

e specifikuar në kontratë. 

32.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet. 

Neni 33 Llogaritja e Afateve 

33.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe. 
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Shtojca 17 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

 

KUSHTET E VEÇANTA 

Shërbimet – Procedura 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 kontratës 

2.1 Sigurimi i kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) 

______________________________________________ duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të 

siguruar ekzekutimin 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 Kontratës 

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të filloje më __________. Nëse nuk është specifikuar, zbatimi do të fillojë 

në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës. 

Neni 4 Vendndodhja e Shërbimeve 

4.1 Shërbimet do të kryhen në: ___________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Neni 5 Informacion që duhet dhënë nga Autoriteti Kontraktor 

5.1 Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit të kontratës, Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi 

Kontraktuesit informacionin dhe dokumentat e mëposhtme:  ________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  
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Neni 6 Kërkesat e Raportimit 

6.1 Gjatë zgjatjes së kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë raporte për Autoritetin Kontraktor sipas 

formularit të mëposhtëm:  ____________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Neni 7 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale 

7.1 Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktor me 

prova për siguracionin e përgjegjësisë profesionale me shumë minimale si vijon: ________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Neni 8 Kushtet e Pagesës 

8.1  Pagesa për Shërbimet duhet bërë sipas skedarit të mëposhtëm: ______________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________   

8.2 Çdo pagesë e skeduar duhet bërë brenda 180 ditëve nga data e arritjes së marrveshjes për pagesën 

ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim për pagesë cilado që të jetë më vonë.   

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

Shqiptare. 

Neni 9 Pagesa Paraprake 

9.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë 0 (Zero). Nëse është lënë e paplotësuar, Kontraktuesi nuk 

do të marrë pagesë paraprake. 

9.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda ______ ditëve nga marrja 

e sigurimit te kontrates. 

9.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t’i jepet Kontraktuesit sipas 

formulës së mëposhtme: 

Neni 10   Zbritja e garancisë së kontratës 

 

10.1 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 I Autoriteti Kontraktor 

 

I.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    ___________________________________________ 

Adresa   ___________________________________________ 

Tel/Fax  ___________________________________________ 

E-mail   ___________________________________________ 

Adresa në Internet ___________________________________________ 

 

I.2 Lloji i autoritetit kontraktor: 

Institucion Qëndror Institucion i Pavarur 

 

Njesite e Qeverisjes Vendore Tjetër 

 

 

Seksioni 2    Objekti i Kontratës 

 

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit__________ 

 

 

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime”  

Konkurs Projektimi Shërbime Konsulence Shërbime të tjera 

  

 

2.3 Kontratë në bazë të  Marrëveshjes Kuader 

 

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:   

A) çmimi më i ulët   
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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   ___________________________________________ 

Adresa e Internetit ___________________________________________ 

 

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve 

 

Emri    ___________________________________________ 

Adresa   ___________________________________________ 

Tel/Fax  ___________________________________________ 

E-mail   ___________________________________________ 
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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 19 

 

 

[ 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 nenkontraktimit): 

    

  

   Vlera _______________   (me TVSH) Monedha __________ 

    

Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh            Monedha 

 

   

7. Data e lidhjes së kontratës ____________ 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontratorit 

Emri    ___________________________________________ 

Adresa   ___________________________________________ 

Nr. NIPT                     ___________________________________________ 

 

Shtojca 20 

 

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve] 
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[ Shtojcë për t’u paraqitur nga Operatori Ekonomik] 

 

 

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS 

 [Data ________ 

 

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] 

Ne Emer te: [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 e plotë të kontratës. 

 

 

 

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dokumentat Standarde të Tenderit  

 59 

Shtojca 21 

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Ankesë drejtuar:  Autoriteti Kontraktor     

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit 

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në 

bashkëpunim, në bashkim shoqërish).   

      

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni) 

      

Adresa 

 

      

Qyteti 

 
 

Shteti  

 
      

Kodi Postar/Kodi Zip  

      

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe 

prefiksin e zonës) 

 
      

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e 

zonës) 

      

E-mail 

      

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

 

Firma e zyrtarit të autorizuar 

 
      

Data (viti/muaji/dita) 

      

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e 

zonës) 

 
      

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

1. Numër Identifikimi 

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë 

llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), 

Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim 

Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP). 

      

 
2. Autoriteti Kontraktor 

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit. 

      

 
3. Vlera e Përllogaritur e Prokurimit 

Llogaritja e vlerës së kontratës  (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë) 

      

 

 

 

4. Objekti i Kontratës 

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.  

      

 
5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës  

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave. 

      

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

      

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet  

 

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës  

 

1. Baza Ligjore e Ankesës  

 (shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj) 
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2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve 

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo 

arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e 

ankesës. Përmendni edhe seksionet perkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni 

faqe shtesë, nëse është e nevojshme. 

3. Lista e Shtojcave 

Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të 

lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre 

dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht çdo njoftim të publikuar, të gjitha 

dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj . Përcaktoni se cili prej 

informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose 

dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje 

të përmbajtjes.    

      

 

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje 

shtesë, pranë autoritetit kontraktor 

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet t’i referoheni Formularit të Ankesës se 

nxjerrë nga ky institucion. 

Nr. Faks: 

E-mail:  
 

Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit  
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Shtojca 22 

 
DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR 

( KU TE GJITHA  KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) 

PER PUNË / MALLRA / SHËRBIME 
 

[Përdorimi i ketij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të 

përdorin marrëveshjen kuadër) 

 

Nr __ 

 

DATA:                  

 

Kjo kontratë lidhet [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 furnizoje mallrat, ashtu siç janë të 

specifikuara në kushtet e përcaktuara në: 

 

 Këtë kontrate 

 Formulari i Deklarimit te Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi 

 Specifikimet Teknike 

 Formulari i 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 
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shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë 

asnjë nga këto sasi për disa artikuj.   

1.5  Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër 

______________________ 

 

Neni 2 Çmimi  
 

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

2.2 Çmimet e njësive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t’i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e 

vendosura në këtë marrëveshje kuadër. 

 

 

Nënshkrimet dhe Datat 

Për Kontraktuesin Për Autoritetin Kontraktues 

Emri:  Emri:  

Pozita:  Pozita:  

Nënshkrimi:  Nënshkrimi

: 

 

Data:  Data:  

Vula:  Vula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dokumentat Standarde të Tenderit  

 64 

 

 

Shtojca 23 

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR 

( KU JO TË GJITHA  KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) 

PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME 

 

 

Emri i Autoritetit Kontraktor,  

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 Ofertë” 

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 operatorët ekonomikë, palë në marrëveshjen 

kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.  
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4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera 

të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.  

 

4.3      Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë 

Ftesat për Oferte dhe t’ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. 

Vlerësimi  i ofertave do të bëhet sipas kritereve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.  

 

 

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër 

 

__________________________________ 

 

Nënshkrimet dhe datat  

Për Kontraktuesin Për Autoritetin Kontraktues  

Emri :  Emri:   

Pozita:  Pozita:  

Nënshkrimi:  Nënshkrimi:  

Data:  Data:  

Vula:  Vula:  
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Shtojca 24 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga  Autoriteti  Kontraktor]  

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  ANULIMIT 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri                            ___________________________________________ 

Adresa                         ___________________________________________ 

Tel/Fax                        ___________________________________________ 

E-mail                          ___________________________________________ 

Faqja në Internet         ___________________________________________ 

1.     Lloji i procedurës:  _______________________________________  

2.      Numri i Referencës: ______________________________________ 

3.      Objekti  i kontratës ________________________________________   

4.       Fondi limit  ____________________________________________ 

5.      Arsyet e Anulimit: 

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

1:             a)  ;  

              b)   ; 

              c)    ; 

              ç)   ; 

              d)   ; 

             dh)  ; 

Etj. ______________________________________ 

6.  Informacione shtesë 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi    

 

 

 


