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1  

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

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

 

Seksioni 1.  Autoriteti Kontraktor 

 

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    KESH sh.a (Korporata Elektroenergjitiko Shqiptare) 

Adresa  Rr. "Viktor Eftimiu", Blloku "Vasil Shanto", Tiranë. 

Person pergjegjes      Y. Nishku 

Tel/Fax  +355 42 228 349, +355 42 239 295 

E-mail             nishkuy@kesh.al 

  Faqja e Internetit www.kesh.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 

 

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-87297-02-16-2021. 

 
 

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 

http://www.kesh.al/
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2.4            Lloji i Marrëveshjes Kuadër 

 

 Me një Operator Ekonomik                  

 Me disa operatorë ekonomikë              

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara        Po                      Jo    

 

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

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

 

 

 

 

    

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

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

do të lidhet Marrëveshja Kuadër). 

 

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: KESH sh.a 

 

2.8  Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër 

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës: 18,000,000 (Tetëmbëdhjetë milion) Lek pa 

TVSH  

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

për njësi është  __________________________________________ 

3. Burimi i Financimit Nga të ardhurat e vet KESH sh.a 
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4. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër : "Mirëmbajtja 3 vjecare e sistemit ekzistues 

hidrometeorologjik, zëvendësimi i pjesëve të dëmtuara me të reja, komisionimi dhe 

kolaudimi i tyre në vend ". 

 

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

            Kohëzgjatja e mirëmbajtjes së sistemit ekzistues hidrometeorologjik do të jetë 36 muaj. 

 

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: KESH 

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):  

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 X 

Shenime te tjera 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

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

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

Shoqerisë së Informacionit: 

 

Po  Jo X 

 

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

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

miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit: 

 

Po  Jo X 

 

Seksioni 3             Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik  

 

3.1   Kriteret e Pranimit sipas Shtojcës  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). 

                                                 
2 Sigurimi i ofertes nuk kërkohet në procedurat e prokurimit  me vlerë më të ulët se kufiri i lartë monetar 
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Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga 

Lotet është si më poshtë: 

Loti 1   ______ Lekë  

Loti 2   ______ Lekë 

 

 

 

Seksioni 4             Procedura 

 

4.1 Lloji i procedurës:  E hapur 

 

Procedurë prokurimi e rishpallur 

Po  Jo X 

 

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

 

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

_____________________________________________________________________________ 

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

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anulluar __________________________________ 

 

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

A)  çmimi më i ulët  X  

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: 17/03/2021 (dd/mm/vvvv)   Ora: 10:00 

       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: 17/03/2021 (dd/mm/vvvv)   Ora: 10:00 

http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/
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        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 ditë. (e shprehur në ditë) 

 

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

 

Shqip X Anglisht 

Tjetër _______________ 

 

Seksioni 5                    Informacione plotësuese 

 

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

mjete elektronike): 

  

Po  Jo 

Nëse Po 

Monedha _________ Çmimi _______ 

 

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

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

 

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

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi 17/02/2021. 

 

 

 

 

 

 

http://www.app.gov.al/
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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    KESH sh.a (Korporata Elektroenergjitiko Shqiptare) 

Adresa  Rr. "Viktor Eftimiu", Blloku "Vasil Shanto", Tiranë. 

Person pergjegjes      Y.Nishku 

Tel/Fax  +355 42 228 349, +355 42 239 295 

E-mail             nishkuy@kesh.al 

  Faqja e Internetit www.kesh.al 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedurë e Hapur, me mjete elektronike. 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: "Mirëmbajtja 3 vjecare e sistemit ekzistues 

hidrometeorologjik, zëvendësimi i pjesëve të dëmtuara me të reja, komisionimi dhe kolaudimi i 

tyre në vend ". 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-87297-02-16-2021. 
 

5. Fondi limit: 18,000,000 (Tetëmbëdhjetë milion) Lek pa TVSH  

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  36 (tridhjetë e gjashtë)  muaj. 

     

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 17/03/2021 

(dd/mm/vvvv)   Ora: 10:00, Vendi: www.app.gov.al 

 

8.Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 17/03/2021 

(dd/mm/vvvv)   Ora: 10:00, Vendi: www.app.gov.al 

  

 

Referuar Njoftimit të përbashkët të APP dhe DPT, datë 30.12.2020, operatori ekonomik fitues në 

përfundim të procedurës për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë: 

 Kopje të Certifikatës elektronike për Fiskalizimin, për tatimpaguesit që përdorin Platformen 

Qendrore të Faturave. 

 Kopje të Certifikatës elektronike per Fiskalizimin dhe Kopje të vlefshme të Kontratës së lidhur 

me Shoqërinë e Certifikuar për zgjidhjen softwere-ike në përdorim, për tatimpaguesit që 

lëshojnë faturat nëpërmjet zgjidhjes softwar-ike”. 

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


 "MIRËMBAJTJA 3 VJECARE E SISTEMIT EKZISTUES HIDROMETEOROLOGJIK, ZËVENDËSIMI I PJESËVE 

TË DËMTUARA ME TË REJA, KOMISIONIMI DHE KOLAUDIMI I TYRE NË VEND ". 

 

 9 

 

 

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

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

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

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

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

legjislacionin të punës në tërësi. 

 

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

  

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

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

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

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. 
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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. 

 

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 
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(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. 

 

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 
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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 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: 
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O –  Oferta 

MO –  Mesatarja e Ofertave të vlefshme 

n –  Numri i Ofertave të vlefshme 

ZM –  Zbritja e Mundshme 

 

MO = O1 + O2 + O3 + … On / n 

  

ZM = 85 % Mo 

 

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

Ulët 
 

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

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

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

 

3.3.3 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 

 

Sasia 

 

Çmimi 

Njësi 

 

Çmimi 

Total 

 

Afati 

      

      

      

      

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

 

a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa 

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

tjetër;      

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

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

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

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

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

                                                   
 

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

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

 

a) çmimet ;  

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

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

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

  

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

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

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

deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b). 

 

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

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

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

ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b). 

 

 

________________________________________________________________ 

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

 

 

_________________                                                   ______________________ 

(Titulli sipas pozicionit në punë) (Data) 
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Shtojca 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 

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

[Jep 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 kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve] 

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

 

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS 

 

[Data] 

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] 

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

 

* * * 

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës] 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti] 

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

e APP-se 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,  

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

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

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

nga operatori i lartpërmendur ekonomik. 

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

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

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

mëposhtme: 

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

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

tenderit; 

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

kerkon një gjë të tillë;  

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

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

dokumentat e tenderit. 

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 DHE 

REALIZIMIN E OBJEKTIT SIPAS GRAFIKU I EKZEKUTIMIT 

 

 

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

zhvillohet në datë _________________ nga Autoriteti Kontraktor________________ me objekt 

____________ me fond limit __________. 

 

 

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

_______________deklaroj  se: 

 

Përmbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e 

vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar 

bashkë me këtë deklaratë, si dhe marrim përsipër realizimin e objektit sipas grafikut të 

ekzekutimit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor. 

 

 

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

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

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

 

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

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

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

e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es. 

 

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

_______________deklaroj nën përgjegjësinë time personale se: 

 

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

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

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

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

ndryshuar.  

 

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

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

drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin  juridik që unë përfaqësoj. 

 

 

Data e dorëzimit të deklaratës  ________________ 

 

Emri,   Mbiemri,   Nënshkrimi   

____________________________ 

 

 

Vula 
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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                              _____________ 
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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. 
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2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë: 

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; (Nuk është i zbatueshëm) 

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: 

3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë: Sipas kërkesave të përcaktuara në 

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit dhe sa më sipër. 

 

          3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   
 

3.2.1 Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjatë 3 (tre) viteve (2018 – 2019 – 2020) 

në një vlerë jo me të vogël se 7,000,000 (Shtatë milion) Lekë.  

Për të vërtetuar plotësimin e këtij kushti Operatori Ekonomik duhet të paraqesë një vërtetim nga 

Dega e Tatim Taksave për xhiron vjetore të realizuar për vitet (2018 – 2019 – 2020). 

 

3.3 Kapaciteti teknik:   

 

3.3.1 Shërbime të mëparshme të ngjashme në një vlerë jo me të vogel se 7,000,000 (Shtatë milion) 

Lekë, realizuar gjatë 3 viteve të fundit nga data e hapjes se tenderit.  

 

Në lidhje me këte pike operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë : 

 

Për sherbime të ngjashme ndaj organeve publike: Vertetime te leshuara nga enti publik dhe/ose 

fatura tatimore shitje ku shenohen qarte palet, datat, shumat dhe sasite e sherbimeve te realizuara. 

 

Ose  

 

Për sherbime të ngjashme ndaj privateve: Fatura tatimore shitjesh ku te jene te përcaktuara palet, 

datat, shumat dhe sasite e sherbimeve te realizuara. 
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3.3.2 Operatori Ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur dhe të paraqesë Certifikatat ISO ose 

ekuivalentin e tyre si më poshtë: 

 

1) ISO 9001:2015/ ose të përditësuar    “Sistemi i menaxhimit të cilësisë”  

2) ISO 18001-2007 ose 45001:2018     “Sistemi i menaxhimit te shëndetit dhe sigurisë në punë” 

3) ISO 27001:2013 ose të përditësuar  “ Sistemi i menaxhimit të Sigurisë së Informacionit” 

 

Çertifikatat e mësipërme kërkohen të jenë të vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit, dhe të jenë 

në përputhje me nenin 30 të V.K.M. Nr. 914, datë 29.12.2014, i ndryshuar. 

 

3.3.3 Operatori Ekonomik ofertues duhet të paraqesë deklaratë nga prodhuesi për suport mbi 

riparimin e defekteve të pajisjeve hidrometeorologjike, për periudhen 3-vjeçare. 

 

3.3.4 Operatori Ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij jo më pak se 4 (katër) inxhinier të 

diplomuar në fushën e elektronikës ose informatikës, nga te cilët minimalisht 2 te jenë të certifikuar 

nga prodhuesi/t mbi sistemet hardware dhe software të stacioneve meteorologjike, hidrometrike dhe 

sistemeve te monitorimit hidrometeorologjik ne teresi. 

 

Për inxhinierët e mësipërm, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë: 

 

- Diplomat e inxhiniereve; 

- Listëpagesat për periudhën Nëntor 2020 - Janar 2021 

- Certifikatat përkatëse lëshuar nga prodhuesi. 

 

3.3.5 Operatori Ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi/distributori për mallrat 

e ofruara në këtë proçedurë objekt prokurimi. Secila nga dokumentat e paraqitur duhet të përmbajë të 

dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, e-mail, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast 

verifikimi nga ana e tij. 

 

3.3.6 Nëse për shkak të punimeve që do të kryhen gjatë shërbimeve të mirëmbajtjes të natyrës si: 

mos funksionimi i software, probleme me transmetimin e të dhënave dhe menaxhimin e tyre, apo 

probleme të ndryshme me serverin dhe software, Operatori Ekonomik do të jetë përgjegjës për 

riparimin e defekteve dhe vendosjen në gjendje normale pune të këtyre pajisjeve. 

 

Në lidhje me këtë pikë Operatori Ekonomik të paraqesë deklaratë ku merr përsipër të kryej 

riparimin e defekteve dhe rikthimin në gjendje normale pune të këtyre pajisjeve. 

 

Në respektim te nenit 23 te LPP-se ne te gjitha rastet kur permendet “marke” perfshihet   

termi “ekuivalent”. 

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: "Mirëmbajtja 3 vjecare e sistemit ekzistues hidrometeorologjik, 

zëvendësimi i pjesëve të dëmtuara me të reja, komisionimi dhe kolaudimi i tyre në vend ". 

 

Afatet e ekzekutimit:  Kohëzgjatja e mirëmbajtjes së sistemit ekzistues hidrometeorologjik do 

të jetë 36 muaj. 
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Shtojca 12 

 

( Shtojcë për t’u plotëesuar nga Autoriteti Kontraktor) 

 
TERMAT E REFERENCËS 

 

1. HYRJE 

1.1 Përfituesi /Autoriteti Kontraktues 

 Përfituesi i këtij projekti është Korporata Elektroenergjitike Shqiptare sh.a   

1.2 Historiku 

Gjatë viteve të fundit, KESH sh.a i ka kushtuar vëmendje të veçantë dhe janë hedhur bazat për 

menaxhimin efikas të prurjeve dhe monitorimit hidrometeorologjik në pellgun ujëmbledhës të 

lumit Drin, përmes monitorimit, analizës dhe investigimit të hollësishëm të situatës së prurjeve 

në këtë pellg, kryesisht gjatë sezonit të dimrit në përputhje me rregulloren përkatëse të 

shkarkimit të plotave. Ndër masat e marra në funksion të monitorimit hidrometeorologjik mund 

të përmendim: 

 Krijimi i Sektorit të Vlerësimeve Hidrometeorologjike. 

 Zbatimi i fazës së parë për krijimin e sistemit të monitorimit hidrometeorologjik. 

 Trajnimi i stafit për menaxhimin dhe përdorimin e të dhënave hidro-meteorologjike. 

 Hartimi i planit për menaxhimin e riskut nga ndryshimet klimatike. 

 Ndërtimi i modelit hidrologjik të lumit Drin integruar në platformën Operational Support 

System (OSS), fillimisht versioni Demo dhe aktualisht është duke u implementuar faza e 

dytë për përmirësimin e kësaj platforme nepërmjet suportit të BERZH .  

Mirembajtja e sistemit ekzistues të monitorimit hidrometeorologjik është tepër e domosdoshme 

për KESH Sh.a, pasi të dhënat e matura nga stacionet janë shumë esenciale dhe përdoren si 

inpute për platformën OSS, në mënyrë që të vleresohet në kohë reale situata e reshjeve dhe 

prurjeve dhe kryhet parashikimi sa me i saktë i prurjeve në liqenet e kaskadës së lumit Drin. 

Sigurimi i të dhënave sa më të sakta përmes këtij sistemi shërben për optimizimin e shfrytëzimit, 

menaxhimin efikas të kaskadës dhe rrit performacën në prodhimin e Energjisë nga tre HEC-et e 

kaskadës së lumit Drin: Fierzë, Koman dhe Vau Dejës. Gjithashtu duke analizuar të dhënat e 

këtij Sistemi, është ndikuar pozitivisht në minimizimin e shkarkimeve të kontrolluara në rastin e 

prurjeve të mëdha (nga tunelet e shkarkimit), duke minimizuar dhe reduktuar përmbytjet në 

zonën e Nën-Shkodrës. 

2. OBJEKTIVAT DHE QËLLIMI  

2.1 Objektivi i Përgjithshëm 

Realizimi i shërbimeve të mirëmbajtjes dhe operimi në kushte optimale i Sistemit 

Hidrometeorologjik, ka ndikim të drejtëpërdrejtë në arritjen e këtyre objektivave: 

 Shfrytëzim optimal i kaskadës 
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 Rritje e eficencës së prodhimit të energjisë elektrike. 
 Minimizim i riskut nga ndryshimet klimatike 
 Menaxhim efikas i prurjeve në liqenet e kaskadës 
 Reduktim i shkarkimeve pa prodhim, si rrjedhojë minimizimi i përmbytjeve në zonën e 

Nën-Shkodrës 
 Operim i sigurtë dhe eficient i rezervuarve të kaskadës 
 Optimizim i portofolit. 

 

2.2 Qëllimi 

KESH SH.A në kuadër të ndryshimeve në sektorin energjitik, hapjes së tregut të energjisë dhe 

integrimit rajonal të sistemit ka vlerësuar si domosdoshmëri kërkesat për modernizimin dhe 

rritjen e kapaciteteve teknike dhe menaxhuese të shoqërisë.  

Disa nga drejtimet kryesore të procesit të reformimit janë: 

 Rritje e efektivitetit të punës dhe menaxhimit eficent të burimeve ujore duke u fokusuar 

jo vetëm në prodhimin e energjisë elektrike, por edhe në garantimin e treguesve kryesorë 

për sigurinë e sistemit energjitik përmes zhvillimit të programeve ekonomiko – financiare 

vjetore dhe afatmesme, menaxhimit të sigurt të prurjeve si dhe harmonizimin e 

objektivave me angazhimet efektive të burimeve financiare, teknike e njerëzore të 

shoqërisë. 

 Menaxhimi proaktiv i rrisqeve teknike, operacionale dhe financiare  

 Ngritja e nivelit profesional të personelit dhe aftësimi i strukturave të shoqërisë 

Për të kryer monitorim të plotë, profesional dhe sa më real të kushteve hidrometeorologjike si 

dhe për të bërë një menaxhim efikas të prurjeve në liqenet e kaskadës në përputhje me kërkesat e 

ligjit dhe në zbatim të planit të miratuar të menxhimit të riskut klimatik, KESH SH.A ka për 

detyrë mirëmbajtjen e sistemit, sigurimin e matjeve të sakta nga stacionet hidrometeorologjike të 

instaluara në basenin e lumit Drin, transmetimin e të dhënave në kohë reale në database e 

instaluar në KESH Qendër dhe përpunimin e këtyre të dhënave nga sistemi ekzistues Polaris për 

menaxhimin dhe përpunimin e këtyre të dhënave. 

Kërkojmë të kryhen shërbimet e mirëmbajtjes për 3-vjecare të sistemit te monitorimit 

hidrometeorologjik, e cila konsiston në: zevendësimin e pjesëve të dëmtuara, kolaudimin dhe 

komisionimin e tyre në vend, kryerjen e shërbimeve periodike/profilaktike. Gjithashtu kërkohet 

sigurimi i nje sasie pjesësh rezervë, të cilat do të dorezohën dhe magazinohen në KESH qendër, 

Tiranë. Këto pjesë rezervë do të shërbejnë për zevendësimin e pjesëve që mund të dëmtohen në 

rast defektesh. Operatori duhet të marrë masat e nevojshme, sipas një grafiku kohorë të miratuar 

nga KESH, në mënyrë që Sistemi hidrometeorologjik të jetë në gjendje normale pune dhe të 

mundësojë kryerjen e matjeve të sakta dhe transmetimin e të dhënave në kohë reale. 
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3. QËLLIMI I PUNËS  

3.1 Përshkrimi i detyrës 

Qëllimi i kësaj kontrate është mirëmbajtja e sistemit ekzistues hidrometeorologjik për 3-vjet; 

Konkretisht: 

 Mirëmbajtja 3-vjeçare e 6 (gjashtë) stacioneve meteorologjike, kryerja e shërbimeve 

periodike/profilaktike (çdo 3-muaj), zëvendësimi i pjesëve të dëmtuara me të reja, 

komisionimi dhe kolaudimi i tyre në vend. 

 Mirëmbajtja 3-vjeçare e 6 (gjashte) stacioneve hidrometrike, kryerja e shërbimeve 

periodike/profilaktike (çdo 3-muaj), zëvendësimi i pjesëve të dëmtuara me të reja, 

komisionimi dhe kolaudimi i tyre në vend. 

 Mirëmbajtja 3-vjeçare e software Polaris, kryerja e shërbimeve (çdo 3-muaj). 

 Furnizimi i pjesëve rezervë (sipas sasive të përcaktuara më poshtë) dhe zevendësimi ë tyre në 

rast defektesh të mundshme. 

 Mudësimi i kryerjes së matjeve të sakta nga stacionet hidrometeorologjike dhe transmetimi i 

të dhënave në kohë reale në software Polaris. 

 Kjo kontratë quhet e realizuar me sukses në momentin kur janë kryer të gjitha shërbimet e 

mirëmbajtjes për 3-vjet, stacionet kryejne matje të sakta, transmetojnë të dhëna në kohë reale 

dhe software Polaris funksionon normalisht për leximin, kontrollin dhe menaxhimin e të 

dhënave në kohë reale. Operatori do të jetë përgjegjës për mirëmbajtjen e këtij sistemi për 3 

(tre) vite nga data e nënshkrimit të kontratës midis palëve. 

 

Nëse për shkak të punimeve që do të kryhen gjatë shërbimeve të mirëmbajtjes të 

natyrës si: mos funksionimi i software, probleme me transmetimin e të dhënave dhe 

menaxhimin e tyre, apo probleme të ndryshme me serverin dhe software, Operatori 

Ekonomik do të jetë përgjegjës për riparimin e defekteve dhe vendosjen në gjendje 

normale pune të këtyre pajisjeve. 

4. SUPOZIMET DHE RISQET  

4.1 Supozimet e Projektit 

Ndër faktorët të cilët mund të impaktojnë në këtë projekt mund të jenë: vonesa në prodhimin e 

sensorëve apo pjesëve të tjera përbërëse të stacioneve nga prodhuesi, kushtet e motit, probleme të 

ndryshme në lidhje me pronësinë e tokës ku jane instaluar stacionet apo probleme të papritura në 

lidhje me sinjalin GSM/GPRS/UMTS/LTE për transmetimin e të dhënave, çka mundësohet nga 

operatorët e telekomunikacionit. 

Probleme që mund të shkaktohen gjatë kryerjes se sherbimeve profilaktike, periodike dhe 

konfigurimeve shtesë në komponentët ekzistues të sistemit. 
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4.2 Risqet 

Referuar supozimeve të mësipërme në pikën 3.1 “Supozimet e Projektit”, risqet që paraqiten për 

realizimin e projektit janë: 

 Realizimi jo në kohë I sherbimeve dhe tejkalimi i afateve  

 Probleme në lidhje me sinjalin GSM/GPRS/UMTS/LTE për transmetimin e të dhënave 

 Dëmtimi i pajisjeve etj, 

5. PERSHKRIMI I SISTEMIT 

5.1 Të përgjithshme 

Sistemi i Monitorimit Hidro-Meteorologjik (SMHM) administrohet dhe përdoret nga Drejtoria e 

Planifikimit të Gjenerimit & Operimit (DPGJO) / Departamenti Gjenerimit (DGJ). Ky sistem 

shërben për monitorimin dhe vlerësimin e kushteve hidrometeorologjike ne basenin ujëmbledhës 

te lumit Drin. Sistemi përbëhet nga stacione meteorologjike dhe hidrometrike (nivel matës ne 

liqen), te cilët kryejnë matje automatike dhe transmetojnë të dhëna në kohë reale (çdo 1 orë) në 

serverin përkatës në qendrën e të dhënave në KESH. Të dhënat që sigurohen nga ky sistem 

përdoren si të dhëna parësore (input) për sistemin Modeli Hidrologjik i Lumit Drin (Operational 

Support System (OSS)), përmes të cilit kryhet parashikimi afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë 

i prurjeve në liqenet e Fierzës, Komanit dhe Vaut të Dejës. Ky sistem ka për qëllim përmirësimin 

e menaxhimit të plotave, përmirësimin e operimit të kaskadës, rritjen e sigurisë se digave, si dhe 

minimizimin e rrezikut nga përmbytjet në zonën e poshtme të kaskadës. Të gjitha matjet e 

gjeneruara nga sistemi bashkë me matjet manuale regjistrohen, kontrollohen dhe analizohen nga 

DPGJO. Sistemi ekzistues i Monitorimit Hidro-Meteorologjik (faza parë) është instaluar dhe 

është venë në operim në dhjetor të vitit 2017. Pajisjet përbërëse të stacioneve 

hidrometeorologjike dhe software i këtij sistemi janë prodhuar në vitin 2017 nga kompania 

Italiane “Siap+Micros”.  

Sistemi ka si komponentë kryesorë: 

 6 (gjashtë) stacione meteorologjike (SM)  

 6 (gjashte) stacione hidrometrike (SH) 

 1 (një) Server (makinë virtuale në qendrën e të dhënave në KESH, Zyrat Qendrore 

Tiranë) 

 Sistemi software “Polaris” i bazuar në teknologjitë web dhe baza e të dhënave. 

 Rrjeti i komunikimit i bazuar në GPRS/UMTS/LTE i organizuar brenda një APN-je të 

mundësuar nga një Operator i rrjetit te lëvizshëm (aktualisht Telekom Albania) 

5.2 Pjeset perberese te sistemit hidrometeorologjik 
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Sistemi i Monitorimit Hidro-Meteorologjik përbëhet nga: 

 

Emërtimi  Përshkrimi 

Sensori nivelit 
Pajisje elektronike që shërben për matjen e nivelit (kuotës) te ujit me 

parimin “Radar” 

Sensori shiut Pajisje elektronike që shërben për matjen e reshjeve atmosferike 

Sensori borës 
Pajisje elektronike që mat lartësinë e shtresës se bores me parimin 

“Radar” 

Sensori temperaturës & 

lagështisë se ajrit  
Pajisje elektronike që mat temperaturën dhe lagështinë e ajrit (2 m) 

Sensori rrezatimit diellor 
Pajisje elektronike që mat rrezatimin diellor 

 

Sensori drejtimit të erës Pajisje elektronike që mat drejtimin e erës 

Sensori shpejtësisë së 

erës 
Pajisje elektronike që mat shpejtësinë e erës 

Njësia e mbledhjes së të 

dhënave (datalogger) 

Pajisje elektronike – regjistrues dhe konvertues analog – dixhital i 

matjeve të lexuara nga sensorët  

Modemi transmetimit Pajisja qe shërben për transmetimin e te dhënave  GPRS/UMTS/LTE 

Karta SIM 
Kartë për mundësimin e komunikimit nëpërmjet rrjetit 

GPRS/UMTS/LTE 

Bateria Shërben për furnizimin me energji të stacionit 

Paneli diellor 
Shërben për furnizimin me energji të baterisë duke shfrytëzuar 

energjinë diellore. 

Boksi Kutia ku është vendosur datalogger-i, modemi dhe bateria  

POLARIS 

Software qe shërben për administrimin dhe monitorimin e datalogger-

ave dhe mbledhjen dhe leximin e te dhënave dhe gjenerimin e 

raporteve. 
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5.3 Skema, konfigurime dhe specifikime teknike 

 

 

 

 

a. Bllokskema e stacionit 
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b. Skema Elektrike e Stacioneve Hidrometrike 
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c. Skema Elektrike e Stacioneve Meteorologjike  
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5.4 Transmetimi dhe Menaxhimi i të dhënave: 

 

Matjet kryhen në kohe reale dhe transmetohen çdo orë me anë të sistemit të transmetimit 

GPRS/UMTS/LTE, në serverin dhe bazën e të dhënave qendrore të hostuar në dhomën e 

serverave në KESH qendër. Për ruajtjen, përpunimin, analizimin dhe menaxhimin e të dhënave 

që transmetojnë stacionet meteorologjike dhe ato hidrike përdoret sistemi qendror informatik 

Polaris. 

Disa nga funksionalitet e sistemit janë konfigurimi i stacioneve meteorologjike dhe hidrometrike, 

konfigurimi i parametrave bazë të matjeve, menaxhimi i linjave të transmetimit të të dhënave nga 

këto stacione, paraqitja e të dhënave në forme tabelare dhe grafike, vendosja e alarmeve dhe 

njoftimeve automatike, eksporte periodike në drejtime të ndryshme, si FTP, email, MODBUS 

etj., kontroll të vlefshmërisë së të dhënave, administrim të qasjes dhe të drejtave të përdorueseve 

në sistem etj. 

 

Arkitektura është e modelit klient — server dhe shfrytëzon teknologjinë web. Transmetimi 

aktual i të dhënave nga stacionet në sistem kryhet sipas modelit ose hapave të mëposhtëm: 

- Krijimi në intervale të paracaktuara i "text files" me të dhënat e grumbulluara për një 

periudhë të caktuar nga stacioni; 

- Transmetimi i të dhënave në serverin qendror të sistemit duke përdorur protokollin FTP me 

inicim nga stacioni (push). 

- Kalimi i të dhënave në bazën e të dhënave të sistemit duke përdorur një modul që është pjesë 

integrale e sistemit. 

Transmetimi kryhet duke përdorur standardin GPRS të rrjetit GSM.  

Te dhënat e matjeve nga stacionet meteorologjike aktualisht menaxhohen, përpunohen, 

interpretohen nga Sektori i Vlerësimeve Hidrometeorologjike pranë DPGJO. 

 

Këto te dhëna janë integruar dhe në dy platforma të tjera:  

- Operational Support System (OSS) ku ndodhet dhe modeli hidrologjik i lumit Drin. Duke 

vrojtuar situatën hidrometeorologjike me anë të stacioneve dhe me anë të parashikimeve 

meteorologjike bëhet e mundur llogaritja e prurjeve të pritshme në secilin liqen në periudha 

afatshkurtër, afatmesme dhe afatgjata.  

- SIMPADHE, e cila shërben për menaxhimin e integruar dhe shfaqjen e treguesve te 

shfrytëzimit te kaskadës se lumit Drin, për prodhimin e energjisë elektrike. 

6. SIGURIA E SISTEMIT 

Informacioni do të grumbullohet në mënyrë të organizuar dhe automatike si dhe do të ruhet në 

formë elektronike në sistemin dhe databazën qendrore të ofruar. Përpunimi dhe përditësimi i 

informacionit do të mundësojë organizimin e përdoruesve duke u bazuar në të drejta dhe role.  

Sistemi do të mundësojë autentifikimin e sigurtë të të gjithë përdoruesve sipas rolit që do të kenë.  

 Niveli më i lartë është administratori i sistemit i cili është përgjegjës për mirëmbajtjen e 

moduleve me kritike të sistemit. Administratori mund të krijojë përdorues të tjerë dhe tu 
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japë të drejtat e duhura atyre. Në rast problemesh administratori duhet të jete në gjendje 

që nëpërmjet backup-eve të rikthejë në punë sërisht sistemin. 

 Niveli i dytë është editori i cili është përgjegjës për futjen e informacioneve të ndryshme 

në sistem. Për arsye sigurie ky përdorues ka kufizime në modulet kritike. Editori mund të 

editojë informacionin ekzistues ose ta fshijë atë nëse ka te drejtat e duhura.  

 Niveli i tretë dhe me i ulët është perdoruesi roli i të cilit do të ketë vetëm të drejta leximi 

dhe konsultimi për pjëse dhe të dhëna të paracaktuara nga administratori i sistemit. 

Niveli i Integritetit do të jetë I1 - integriteti, ekzistenca e ndryshimeve apo dëmtimeve është e 

zbulueshme; verifikimi i saktësisë, integriteti dhe përditësimi i informacionit në raste të veçanta 

dhe sipas nevojës;  

Niveli i Konfidencialitetit të të dhënave do të jetë K1 - informacion për përdorim të brendshëm: 

aksesi i informacionit lejohet me kusht që personi, i cili kërkon të përdorë të dhënat ka një interes 

legjitim për to; 

7. LOGJISTIKA DHE KOHA 

7.1 Vendodhja e Stacioneve 

 

a- Stacionet meteorologjike 

 

Emërtimi Vendndodhja Përshkruese Lat/Long. 

Fierze Meteo HEC Fierzë 
në hyrje të territorit, ne krahun e 

majte te lulishtja e HEC Fierzë 
42.252409 20.036817 

Koman Meteo HEC Koman 

pranë ndërtesës së centralit, tek 

kanali i daljes në krahun e majtë të 

rrjedhjes 

42.102629 19.822848 

Vau Dejës 

Meteo 

HEC Vau i 

Dejës 

në hyrje të territorit, ne krahun e 

majte, te lulishtja 
42.011842 19.636634 

Dragobi Meteo 
Lugina e 

Valbonës 
në zonën e Dragobisë 42.433961 19.974679 

Kukës Meteo 
Baseni i Drinit 

te Zi 

tek aeroporti i Kukësit, në territorin 

e Shërbimit Meteorologjik 

Ushtarak 

42.038992 20.415772 

Okshtun 

Meteo 

Baseni i Drinit 

te Zi 

në afërsi të digës së Okshtunit, ne 

territorin e shkollës se fshatit 

Okshtun 

41.396058 20.382737 
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b- Stacionet hidrometrike  

 

Emërtimi Vendndodhja Përshkruese Lat/Long. 

Vau Dejës 

Bjefi i 

Poshtëm 

Hydro 

HEC Vau i 

Dejës 

në bjefin e poshtëm të digës 

Qyrsaq 
42.0135454 19.6354797 

Vau Dejës 

Bjefi Sipërm 

Hydro 

HEC Vau i 

Dejës 
në bjefin e sipërm të digës Qyrsaq 42.015037 19.635618 

Vau Dejës 

Zadeje Hydro 

HEC Vau i 

Dejës 

tek hyrja e shkarkuesit ne bjefin e 

sipërm të digës së Zadejës 
42.019457 19.629575 

Koman Bjefi 

Poshtem 

Hydro 

HEC Koman 

ne bjefin e poshtëm të digës 

Koman, në krahun e majtë te 

kanali i daljes 

42.102549 19.822737 

Fierze Bjefi I 

Poshtëm 

Hydro 

HEC Fierzë 

në bjefin e poshtëm të digës 

Fierzë pranë ndërtesës së 

Administratës 

42.25205 20.037649 

Fierze Bjefi I 

Sipërm Hydro 
HEC Fierzë 

në bjefin e sipërm të digës së 

Fierzës tek Vepra e marrjes 
42.249562 20.043783 

 

c- Software Polaris 

 

POLARIS 

Ky software eshte instaluar ne dhomen e servera ne zyrat qendrore te 

KESH Tirane. Shërben për administrimin dhe monitorimin e 

datalogger-ave dhe mbledhjen dhe leximin e te dhënave dhe 

gjenerimin e raporteve. 
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Vendndodhjet e stacioneve Meteorologjike dhe Hidrometrike 
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7.2 Data e Fillimit dhe Periudha e mirëmbajtjes 

 

Data e destinuar e fillimit parashikohet brenda 3 mujorit të parë të vitit 2021 dhe periudha e 

zbatimit të kontratës do të jetë 36 muaj, nisur nga data e nënshkrimit të kontratës.  

 

8. RAPORTIMI 

8.1 Kërkesat e Raportimit 

Operatori do të paraqesë raportet e mëposhtme: 

- Operatori ka detyrimin të kryejë raporte periodike çdo muaj mbi problemet e shfaqura nëse 

ka, të cilat duhet ti raportohen dhe në kohë reale nga KESH sh.a. dhe masat e marra për 

elemiminim e defekteve nëse ka, duke përshkruar qartë datat dhe hapat konkrete për 

elemimin e defekteve. Në rast defektesh Operatori, duhet të shikojë mundësinë e riparimit, 

dhe të raportojë për çdo defekt.  

- Gjithashtu në këtë raport çdo tre muaj duhet të përfshihet procedura dhe shërbimet 

profilaktike/periodike të nevojshme që ai kryen për mirëmbajtjen e Stacioneve për të siguruar 

funksionimin e tyre në kushte normale pune.  

- Në fund të periudhes së mirëmbajtjes, Operatori duhet të dorezoje nje Raport përfundimtar 

mbi ecurine dhe gjendjen aktuale të Stacioneve hidrometeorologjike. Gjithashtu të hartoje një 

liste pjesësh reserve (nese pjeset e magazinuara do te perdoren), të domosdoshme për 

mirëmbajtjen e Stacioneve të reja në vazhdimesi për funksionimin e tyre në gjendje normale 

pune. 

 

8.2 Dorëzimi dhe Miratimi i Raporteve 

Raportet e përmendura më sipër duhet t’i dorëzohen Ndjekësit të Projektit/Kontratës të 

identifikuar në kontratë.  

Ndjekësi i Projektit/Kontratës është përgjegjës për aprovimin e raporteve gjatë të gjithë 

periudhës së mirëmbajtjes së Sistemit, perfshire dhe aktet teknike të përbashkëta në rast 

defetkesh të mundshme. 

9. KOMUNIKIMI ME SISTEME TË TJERA  

Sistemi monitorimit eksportonë të dhëna për dy sistemet e tjera të ngritura në KESH SH.A të 

cilat janë OSS dhe SIMPADHE. Operatori ka pergjegjesi që trasnemtimi i të dhënave të vijoje 

normalisht dhe mos të ketë asnjë pengesë nga software Polaris. 

- Operational Support System (OSS) ku ndodhet dhe modeli hidrologjik i lumit Drin. Duke 

vrojtuar situatën hidrometeorologjike me anë të stacioneve dhe me ane të parashikimeve 

meteorologjike bëhet e mundur llogaritja e prurjeve të pritshme në secilin liqen në 

periudha afatshkurtër, afatmesme dhe afatgjata. 
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- SIMPADHE, e cila shërben për menaxhimin e integruar dhe shfaqjen e treguesve të 

shfrytëzimit të kaskadës së lumit Drin, për Prodhimin e Energjisë Elektrike.  

10. PLANIFIKIMI I BUXHETIT PËR MIRËMBAJTJE E SISTEMIT 

Nr. Emërtimi Njësia Sasia Çmimi  

1 

Mirëmbajtja e 6-stacioneve meteorologjike, 

zëvendësimi i pjesëve të dëmtuara me të reja, (deri në 

konsumimin e pjesëve rezervë të kërkuara dhe 

magazinuara), komisionimi dhe kolaudimi i tyre në 

vend. 

Muaj 36  

2 

Mirëmbajtja e 6-stacioneve hidrometrike, zëvendësimi 

i pjesëve të dëmtuara me të reja, (deri në konsumimin 

e pjesëve rezervë të kërkuara dhe magazinuara), 

komisionimi dhe kolaudimi i tyre në vend. 

Muaj 36  

3 
Mirembajtje e software Polaris, për menaxhimin e të 

dhënave hidrometeorologjike. 
Muaj 36  

4 

Kryerja e shërbimeve periodike në terren, çdo 3-muaj 

për 6 stacione meteorologjike.  Sipas specifikimeve 

teknike. 

Shërbime 12  

5 
Kryerja e shërbimeve periodike në terren, çdo 3-muaj 

për 6 stacione Hidrometrike.  Sipas specifikimeve 

teknike. 

Shërbime 12  

5 
Kryerja e shërbimeve periodike të Software Polaris, 

çdo 3-muaj. Sipas specifikimeve teknike 
Shërbime 12  

6 FV bateri të reja  12V, 38 Ah copë 12  

7 
FV beton me përmasat (50*50*50 cm), dhe kryerja e 

punimeve civile për betonimin e 6 shtyllave mbajtëse 

të sensorëve të shiut. 

ls 1  

8 
Testimi dhe Kalibrimi i pajisjeve te stacioneve 

meteorologjike dhe hidrometrike si dhe i të gjithë 

sistemit hidrometeorolgjik  

 

ls 
1  

9 
Lyerja me bojë për mbrojtjen e shtyllave, krahëve të 

sensorëve dhe aksesorëve të tjerë ndihmës për të 12 

Stacionet 

ls 1  

PJESET REZERVE 

Nr.  Emërtimi Njësia Sasia Çmimi 

10.1 Dataloger&Modemi GSM/GPRS Copë 2  

10.2 Panel Diellor Copë 1  
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11. AFATI KOHOR I IMPLEMENTIMIT TË PROJEKTIT 

Kohëzgjatja e mirëmbajtjes së sistemit ekzistues hidrometeorologjik do të jetë 36 muaj, nga data e 

nënshkrimit të kontratës. 

12. TË DREJTAT E KODIT TË APLIKACIONIT  

Të gjitha të drejtat mbi kodin burim dhe dokumentacionin teknik do t'i përkasin Autoritetit Kontraktor. 

Kjo vlen për secilën nga pikat e mëposhtme: 

- Aplikacione kompjuterike ose module aplikacioni kompjuterik të zhvilluar nga operatori ekonomik me 

qellim zbatimin e projektit / kontratës; 

- Përmiresime, rregullime, përshtatje dhe konfigurime të aplikacioneve kompjuterike të gatshme (“open 

source” ose jo) të kryera nga operatori ekonomik me qëllim realizimin e kontratës; 

- Strukturat dhe konfigurimet e bazave të të dhënave të ngritura ose te kryera me qëllim zbatimin e 

projektit / kontratës. 

Çdo zhvillim i realizuar nga operatori ekonomik do të dorëzohet i shoqëruar me kodin burim të 

strukturuar dhe të komentuar, së bashku me setin e dokumentacionit teknik që përfshin 

dokumentacionin teknik të moduleve në veçanti dhe dokumentin teknik në tërësi 

Licensa për perdorimin e  sistemeve operative dhe programeve kompjuterike që do të instalohen në 

funksion të realizimit të projektit duhet të jetë e përjetshme (perpetuale), për versionet e instaluara 

përfshirë “updates” dhe “patches”.  

13. KËRKESAT TEKNIKE 

13.1 Kategorite e Defekteve 

 

a. Ndërprerje e shërbimit për një periudhë kohore më të madhe se 24 orë pa ndërprerje: 

Ndërprerje shërbimi quhet defekti në të cilin shërbimi: 

- Nuk është i vlefshëm për një kohëzgjatje më të madhe se 24 ore pa shkëputje. 

10.3 Sensor Shiu Copë 2  

10.4 Sensor Nivel Uji Copë 1  

10.5 Sensor Bore Copë 2  

10.6 Sensor Temperature dhe Lagështie Copë 1  

10.7 Sensor Rrezatimi Diellor Copë 1  

10.8 Sensor për shpejtësinë e eres Copë 1  

10.9 Sensor për Drejtimin e Erës Copë 1  

10.10 
Boks ku instalohet datalogeri, modemi, bateria dhe 

kryhen lidhjet elektrike 
Copë 1  
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- Nuk është i vlefshëm për shkak të defekteve të pasijeve të tij transmetuese që janë nën kontrollin 

e tij direkt. 

- Nuk janë të vlefshme të dhënat që duhet të regjistrohen në databazën qendrore në KESH qendër. 

- Nuk është i vlefshëm software që mbledh dhe shfaq të dhënat e mbledhura nga stacionet 

meteorologjike.  

 

Kategoritë e ndërprerjes së shërbimit: 

 

Në tabelën më poshtë përshkruhen kategoritë e defekteve: 

 

Tabela -1: Kategoritë e defekteve 

 

 Prioritetet Pasojat  Aksionet - Veprimet 

Prioritet 1:  i lartë 

Ndërprerje totale e shërbimit (Arsyeja 

mund të jetë si problem i datalogerit 

ose i sensorëve) 

Rikthimi i shërbimit sipas 

kritereve të përcaktuara 

mbi nivelin e cilësisë së 

shërbimit. 

Prioritet 2:  Mesatar  

Ndërprerje me raste e shërbimit ose një 

përkeqesim i dukshëm i cilësisë së 

shërbimit. Sherbimi nuk eshte i 

qendrueshem, ka matje joreale të 

vazhdueshme, një ose më shumë 

sensorë nuk lexojnë të dhëna, ka 

transmetim të keq të të dhënave. 

Prioritet 3:  I ulët  

Shërbimi nuk është afektuar në 

tërësine e vet, por ka probleme të 

pjesshme, (psh ka ndërprerje periodike 

të komunikimit, ka ndërprerje 

periodike të matjes për një nga 

sensorët, etj) 

 

 

 

Analiza dhe riparimi i 

defektit gjatë kohës së 

punës. 

 

b. Dëmtimet fizike të sistemit dhe mjedisit ku është i instaluar sistemi 

 

Problematikat kategorizohen si më poshtë: 

- Dëmtim i sensorit/ve - thyerje, prezencë uji, lagështirë, djegie e dukshme, dëmtim ose 

mungese kapaku mbrojtës. 

- Dëmtim i panelit (boksit) - thyerje, deformim, prezencë uji, lagështirës, djegie e dukshme, e 

pa vidhosur, dëmtim i gominave izoluese. 

- Dëmtim i kabllove elektrike– këputje, përthyerje, tendosje, djegie. 

- Dëmtim i platformës së instalimit – zhvendosje, degradim ose thyerje e betonit, zhvendosje 

e masivit të dheut ku janë instaluar stacionet.  
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Për çdo problematikë kryhet menjëherë njoftimi zyrtar ndërmjet palëve dhe merren masat nga 

Operatori ekonomik për riparimin.  

c. Ndërprerja e furnizimit me energji elektrike/diellore  

Problematikat kategorizohen si më poshtë: 

- Dëmtim ose amortizim i baterive – mos mbajtje ngarkese, dëmtim fizik, korrozion i 

kontakteve. 

- Zëvendësimi i 12 cope baterive me të reja (nga një për secalin stacion), e cila duhet të kryhet 

gjatë shërbimit të pare profilakatik (Brenda 3 mujorit të parë nga nënshkrimi i kontratës). 

- Dëmtimi i panelit solar që mundëson karikimin e baterisë. 

d. Ndërprerja e komunikimit 

Problematikat kategorizohen si më poshtë: 

- Dëmtim i kabllove eketrike– këputje, djegie, përthyerje 

- Mungesë e konfigurimit të adresës IP – reset, default IP, IP nga DHCP, mungese ping-u 

- Dëmtim te modem-it ku eshte instaluar karta SIM 

e. Problematika me pajisjet e matjeve Hidro-Meteorologjike.  

Problematikat kategorizohen si më poshtë: 

- Dëmtim bordi elektronik i datalogerit, 

- Dëmtim i sistemit operativ te datalogerit, 

- Dëmtim i portave të komunikimit te datalogerit, 

- Dëmtim i sensoreve te ndryshem, 

- Dëmtim i Datalogger-it (bllok ushqimi, etj) 

f. Problematikat me funksionimin e software ekzistues Polaris dhe serverit ne lidhje me 

transmetimin FTP. 

Problematikat kategorizohen si më poshtë: 

- Mungese e file-ve 

- Mos qasje në server 

- Mungesë të drejtash për lexim 

- Vendosje e gabuar e file-ve në folder-at përkatës 

- Mungesë korrespondimi të orës, datës, muajit apo vitit 

g. Integriteti i të dhënave 

Procesi nis me kontrollin e saktësisë së të dhënave (data quality control) duke i krahasuar me të 

dhënat historike. 

Kur vërtetohet se të dhënat janë të pasakta, njoftohet ndjekësi i kontratës dhe fillon procesi për 

kontrollin e konfigurimeve përkatëse në programin ekzistues Polaris të sensorit problematik.  

Nëse problematika vijon, operatori duhet te kryejë kontrollin fizik në vend. 

Problematikat me formatin e file-ve të krijuara nga sensoret konstatohen nga perdoruesit e 

sistemit dhe njoftohet menjehere Operatori Ekonomik nga ndjekesi i kontrates per KESH sh.a. 

Nëse defekti i pajisjes është i riparueshem duhet të merren të gjitha masat nga Operatori 

Ekonomik për rikthimin e tij në kushte normale pune për kryerjen e matjeve të sakta. Në të 
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kundërt, nëse konstatohet defekt i pariparueshëm kërkohet zëvendësim i pajisjes së dëmtuar me 

të re, verifikuar me akt teknik të perbashkët (pajisja e re do të teëhiqet nga pjeset rezervë të 

magazinuara në KESH Qendër, Tiranë). Ky proces punë është përgjegjësi e drejtëpërdrejtë e 

Operatorit Ekonomik. 

13.2 Diagnostikimi i defekteve 

 

Procesi i diagnostikimit kryhet nga grupe të dedikuara te Operatorit Ekonomik. Faza fillestare 

kryhet në pikën e instalimit të pajisjes dhe nëse lind nevoja procesi vijohet në servisin e 

kompanisë. 

Për çdo problematikë apo defekt të mundshëm, Ndjekësi/administratori i kontratës për KESH 

sh.a. njofton menjëherë kordinatorin e projektit të Operatorit Ekonomik. Nëse problematika 

konstatohet nga Operatori Ekonomik duhet të njoftohet menjëherë ndjekësi i kontratës nga ana e 

Autoritet Kontraktor KESH Sh.a. Problematikat njoftohen me email zyrtar ose me telefon. 

Siç është përmendur edhe më sipër, problematikat mund të jenë të natyrës: 

Dëmtimet fizike të sistemit dhe mjedisit ku është i instaluar sistemi 

Furnizimi me energji elektrike 

Transmetimi i të dhënave 

Problematika me sensorët 

Problematika me datalogerat 

Problematika me Software ekzistues Polaris dhe transmetimin e të dhënave në FTP. 

Integriteti i të dhënave 

 

13.1 Kerkesat për kryerjen e Shërbimit 

- Gjatë periudhës Tetor-Maj, Tekniku i Operatorit Ekonomik duhet të paraqitet në 

vendndodhjen e stacionit brenda 12-orëve nga raportimi i problemit në raste urgjente 

(prioritet 1 dhe 2) dhe te marri masat për rikthimin në gjendje pune brenda 24-orëve. 

- Gjate periudhes Qershor-Shtator, sherbimet urgjente duhet te riparohen brenda 72-

oreve nga njoftimi dhe ato jo urgjente brenda 1-jave nga momenti i njoftimit nga 

Autoriteti Kontraktor. 

- Nese per periudhen Tetor-Maj verehet se brenda 24-oreve nuk transmetohen te 

dhena per me teper se 24-ore, sherbimi konsiderohet i pa kryer dhe fatura per ate 

muaj nuk do te paguhet. 

- Operatori duhet të sigurojë gatishmerinë e suportit 365/7/24. 

- Operatori duhet të kryej riparimin e defekteve të mundshme, gjatë periudhës 3-vjeçare të 

mirëmbajtjes. 

- Në rast të defekteve te pariparueshme gjatë periudhës 3-vjeçare të mirëmbajtjes së sistemit, 

duhet të kryhet ndërrimi i pajisjeve dhe të kryhen konfigurimet bazë të nevojshme pas 

ndërrimit, në mënyre që sistemi të funksionojë në gjendje normale pune. 

- Operatori duhet të zevendesoje baterite e vjetra te stacioneve me te reja (gjithsej 12 cope, 

nga një për çdo stacion), brenda 3 mujorit të parë nga nënshkrimi i kontratës.  
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- Operatori duhet te kryeje punimet civile dhe betonimin e 6-shtyllave ku jane instaluar 

sensoret e Shiut, permasat e siperfaqes se betonit (50*50*50 cm). Brenda 3 mujorit te pare 

nga nenshkrimi i kontrates. 

- Operatori duhet te lyeje me bojë për mbrojtjen e shtyllave, krahëve të sensorëve dhe 

aksesorëve të tjerë ndihmës për të 12 Stacionet. Ky sherbim duhet te kryhet brenda 3 

mujorit te pare nga nenshkrimi i kontrates. 

- Operatori duhet të kryejë në mënyrë periodike mirëmbajtje preventive me qëllim 

eliminimin e ndërprerjeve të padëshiruara të shërbimit (sipas udhezimeve te meposhtme). 

- Operatori duhet të bej cdo vit testim dhe kalibrim te pajisjeve te stacioneve meteorologjike 

dhe hidrometrike. 

- Operatori duhet të paraqesë pranë KESH SH.A tek ndjekësi i kontratës raporte mujore/3 

mujore mbi punimet, ndërhyrjet dhe pajisjet e zëvendësuara gjatë periudhes ne fjale. 

- Operatori Ekonomik duhet të informoje paraprakisht, krijojë/diskutojë me KESH SHA per 

te vendosur datat e kontrolleve periodike tre mujore.  

Ne rast te konstatimit te ndonje defekti apo problematike te permendur me siper, 

Operatori Ekonomik eshte pergjegjes per riparimin e defektik, kur eshte i pariparueshem 

te zevendesohet pajisja me te re, kolaudohet dhe komisionohet, deri ne rikthimin ne 

gjendje pune normale te sistemit. Ne rast se pajisja e demtuar nuk mund te riparohet (kjo 

e vertetuar me akt teknik te perbashket), atehere do te kerkohet nga operatori terheqja e 

pajisjes se re nga magazina e KESH sh.a. per zevendesimin e te demtuares me pajisje te 

re. Me terheqjen e pajisjes se re, Operatori ka detyre te kryeje zevendesimin, kolaudimin 

dhe komisionimin ne vend te pajisjes se re dhe rikthimin ne gjendje normale pune te 

stacionit ne teresi. 

Stacionet hidrometeorologjike, gjate periudhes 3-vjecare te mirembajtjes, duhet te jene ne 

gjendje normale pune, te kryejne matje te sakta dhe transmetojne te dhena ne kohe reale 

ne software polaris.  

Gjithashtu Operatori Ekonomik do të jetë përgjegjës për kryerjen e punimeve shtese, nëse 

do të lindë nevoja gjatë periudhës 3-vjeçare per zhvendosje apo ndërrim pozicioni të 

ndonjë stacioni hidrometrik ose meteorologjik.  

Gjatë periudhës 3-vjeçare Operatori Ekonomik do të marrë përsipër dhe ruajtjen fizike të 

stacioneve, të cilët janë instaluar jashtë territorit të KESH sh.a.: 

 

1. Stacioni meteorologjik në Dragobi. 

2. Stacioni meteorologjik në Okshtun. 

3. Stacioni meteorologjik në Kukës. 

13.2 Aktivitetet e kontrollit periodik/profilaktik te sistemit 

 

Kontrolli periodik i stacioneve hidrometeorologjike kryhet me qellim për të verifikuar gjendjen 

fizike të tij, për të vlerësuar saktësinë e të dhënave që transmeton stacioni si dhe për të evidentuar 

shkaqet që mund të kenë sjellë ndërprerje eventuale të transmetimit të të dhënave në serverin 

qendror. 
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Kontrolli periodik duhet të kryhet 1 herë në 3_muaj dhe duhet te realizohen keto aktivitete: 

 

a. Kontrolli i Stacionet Meteorologjike 

 

Komponenti Aktiviteti 

Sensori i shiut Kontroll vizual mbi vertikalitetin e sensorit, deformimi i sipërfaqes 

mbledhëse të shiut, bllokimi i përgjithshëm/pjesor i sipërfaqes 

mbledhëse të shiut, bllokimi i rrjetës mbrojtëse në fund të hinkës prej 

pluhurave apo sendeve të ndryshme (gjethe etj.) 

Sensori 

temperaturës / 

lagështisë së ajrit 

Kontrolli vizual i gjendjes së sensorit mbi dëmtimin e fletëve 

(persianeve të sensorit), bllokimi i rrugëve të qarkullimit të ajrit prej 

materialeve të ndryshme apo pluhurave, fiksimi në pozicion vertikal 

në krahun e montimit të sensorëve. 

Sensori rrezatimit 

diellor 

Kontroll vizual për te pare nëse ka dëmtim (thyerje) kupola prej qelqi, 

mbulimi i kupolës së qelqit nga pluhurat apo materiale të ndryshme, 

kondesimi i avujve të ujit brënda saj. Në rast të evidentimit të ndonjë 

prej këtyre defekteve të bëhet pastrimi i kupolës së qelqit me copë 

beze të butë të lagur dhe të shënohet veprimi i kryer në formularin 

përkatës të gjendjes së stacionit. 

Sensori i borës kontroll mbi vertikalitetin e sensorit, materiale që mund të kenë 

bllokuar sensorin, rritja e barit në sipërfaqen e tokës brënda rezes që 

kap sensori. Duhet patur kujdes që të mos kalojnë persona brënda 

rezes që kap sensori.  

Sensori i erës (Përbëhet nga 2 pjesë, sensori drejtimit dhe sensori i shpejtësisë). 

Shikohet nëse sensori drejtimit dhe shpejtësisë rrotullohen lirshëm 

rreth boshtit të tyre (kur ka erë). Në rast të një bllokimi të mundshëm 

bëhet shënimi në formularin përkatës të gjëndjes së stacionit. 

Paneli diellor Shihet nëse xhami mbrojtës i tij është dëmtuar, është i mbuluar me 

pluhur apo materiale të ndryshme. Largohen papastërtitë që mund të 

ndodhen mbi të dhe pastrohet siperfaqia me një cope beze të butë të 

lagur. Shënohet veprimi i kryer në formularin përkatës të gjëndjes së 

stacionit. 

Data loggeri Shihet nëse datalogeri është i ndezur dhe a shfaqen të dhënat e 

matjeve rregullisht në kohë reale. Shihet nëse të gjitha lidhjet 

ndërmjet sensorëve me datalogerin janë në kushte normale (nuk ka 

shkëputje të lidhjeve ose këputje te kabllove elektrike). 

Bateria Vizualizimi i tregimit te nivelit te baterise, rrymës se karikimit te saj 

dhe konsumin e baterise ne lidhje me ngarkesën per ushqimin e 

stacionit. 

 

  Boksi Kontrolli vizual brenda boksit (per secilin stacion meteorologjik) ku jane 

instaluar datalogeri, modemi GPRS, bateria dhe klemat e lidhjeve 

elektrike. Ne rast pranie te papastertive dhe lageshtise, duhen marre masa 
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per pastrimin dhe eleminimin e tyre, duke riparuar ose nderruar gominat e 

boksit. 

b. Kontrolli i Stacioneve Hidrometrike 

Komponenti Aktiviteti 

Sensori nivelit të ujit Verifikohet vertikaliteti i sensorit, e bllokimit të sensorit nga materiale të 

ndryshme, ekzistenca e mbeturinave (shishe plastike, etj) në sipërfaqen e liqenit 

që mbulohet nga rezja e sensorit. 

Data loggeri Shihet nëse datalogeri është i ndezur dhe a shfaqen të dhënat e matjeve 

rregullisht në kohë reale. Shihet nëse të gjitha lidhjet ndërmjet sensorëve me 

datalogerin janë në kushte normale (nuk ka shkëputje të lidhjeve ose këputje te 

kabllove elektrike). 

Paneli diellor Shihet nëse xhami mbrojtës i tij është dëmtuar, është i mbuluar me pluhur apo 

materiale të ndryshme. Largohen papastërtitë që mund të ndodhen mbi të dhe 

pastrohet siperfaqia me një cope beze të butë të lagur. Shënohet veprimi i kryer 

në formularin përkatës të gjëndjes së stacionit. 

Bateria Vizualizimi i tregimit te nivelit te baterisë, rrymës se karikimit te saj dhe 

konsumin e baterisë ne lidhje me ngarkesën per ushqimin e stacionit. 

 

  Boksi                         Kontrolli vizual brenda boksit (per secilin stacion hidrometrik) ku jane instaluar 

datalogeri, modemi GPRS, bateria dhe klemat e lidhjeve elektrike. Ne rast 

pranie te papastertive dhe lageshtise, duhen marre masa per pastrimin dhe 

eleminimin e tyre, duke riparuar ose nderruar gominat e boksit. 

c. Kontrolli i Saktësisë së matjeve 

 

Komponenti 

 

Aktiviteti 

Sensori i shiut Në mungesë të një shimatësi klasik të bëhet verifikimi i saktësisë së matjes duke 

hedhur një sasi uji prej 0.5 L për një kohë jo më pak se 20 min. Pluviografi 

duhet të regjistrojë një sasi prej 25 mm shi. Ky veprim duhet të reflektohet në 

regjistrin (file) e historikut të stacionit si dhe kjo vlerë duhet të hiqet nga seria e 

të dhënave që ka regjistruar stacioni. 

Sensori Nivelit 

 

Sensori temperaturës / 

lagështisë së ajrit 

 

 

 

 

Sensori i rrezatimit 

Bëhet krahasimi i vlerave që jep sensori me ato që vrojtohen në latën më të afërt 

(në kohë të qetë). Shënohen këto vlera në formularin përkatës të gjëndjes së 

stacionit. 

Të bëhet verifikimi i saktësisë së matjes duke kryer matje paralele edhe me një 

sensor elektrik portabël që vendoset në të njëjtin nivel dhe kushte me sensorin e 

temperaturës. Ky sensor duhet të jetë paraprakisht i kontrolluar në servis. 

Ndryshimet eventuale ndërmjet vlerave të temperaturës së matur nga dy 

sensorët duhet të evidentohen në regjistrin (file) e historikut të stacionit. Në rast 

shmangiesh prej më shumë se 2 oC për temperaturën dhe 10% për lagështirën 
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Diellor 

 

ndërmjet tyre, duhet të kryhen kontrolle shtesë për të konkluduar nëse sensori 

jep vlera të gabuara. Në këtë rast duhet kërkuar të zëvendësohet sensori. 

Të bëhet verifikimi i saktësisë së matjes duke kryer matje paralele edhe me një 

sensor elektrik portabël që vendoset në të njëjtin nivel dhe kushte me sensorin e 

rrezatimit. Ndryshimet eventuale ndërmjet vlerave të matur nga dy sensorët 

duhet të evidentohen në regjistrin (file) e historikut të stacionit. Në rast 

shmangiesh te medha ndërmjet tyre, duhet të kryhen kontrolle shtesë për të 

konkluduar nëse sensori jep vlera të gabuara. Në këtë rast duhet kërkuar të 

zëvendësohet sensori. 

 

Sensori i borës 

 

 

 

 

 

Sensori i drejtimit te 

eres 

 

 

Sensori i shpejtesise 

se eres 

Sensori duhet të tregojë vlerën zero në rast kur nuk ka shtresë dëbore. Në rast të 

një vlere >< 0 (kur nuk ka dëborë) duhet të verifikohet nëse ka materiale në tokë 

ose është rritur lartësia e shtresës së barit brënda rezes që mbulon sensori. Në 

rastin kur ka shtresë dëbore matet lartësia e shtresës së dëborës me vizore (në 

një sipërfaqe pranë stacionit ku nuk është shkelur shtresa e dëborës) dhe 

krahasohet me vlerën që jep sensori. Rezultatet dhe veprimet që mund të jenë 

kryer për pastrimin nga papastërtitë shënohen në formularin për gjendjen e 

stacionit. 

 

Ne kohe te qete pa ere duhet te shikohet drejtimi i sensorit dhe te kryhet matja e 

kendit duke u referuar nga veriu. Matjet duhet te kene vlere thuajse te njejte me 

te dhenat qe shfaqen ne dataloger per drejtimin e eres. Rezultatet dhe veprimet 

që mund të jenë kryer për pastrimin nga papastërtitë shënohen në formularin për 

gjendjen e stacionit. 

 

Ne kohe te qete pa ere vlera e shpejtesis se eres duhet te jete zero. Nese shfaq 

vlera >0 duhet te behet kontrolli i sensorit. Rezultatet dhe veprimet që mund të 

jenë kryer për pastrimin nga papastërtitë shënohen në formularin për gjendjen e 

stacionit. 

 

 

Software Polaris 

Ne software Polaris duhet te kontrollohet statusi. 

 Ne cdo rast Software Polaris duhet te jete “Aktiv” dhe te gjeneroje keto raporte: 

1. Matja e nivelit të ujit 

2. Rrezatimi diellor 

3. Reshjet e shiut 

4. Matja e reshjeve të dëborës 

5. Matja e temperaturës dhe lagështisë së ajrit. 

6. Matja e drejtimit dhe shpejtësisë së erës. 

7. Vizualizimi i tregimit të nivelit të baterisë, rrymës së karikimit të saj dhe konsumin e 

baterisë në lidhje me ngarkesën për ushqimin e stacionit. 
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Raportet për të gjitha të dhënat e mësipërme, duhet të vazhdojne te gjenerohen në mënyrë 

tabelore dhe grafike me log file 15 minutesh dhe në intervale kohore: orare, 3 orëshe, ditore (24 

orë), 10 ditorëshe, mujore, 3 mujore, vjetore dhe sipas përzgjedhjes manuale të periudhës kohore. 

Sherbimet periodike e profilaktike janë pergjegjesi e Operatorit Ekonomik dhe do te 

kryhet cdo 3-muaj.  

Ne rast te evidentimit te cfardolloji problematike gjate kryerjes se sherbimeve periodike, 

duhet te mbahet shenim ne formularin e gjendjes se stacionit dhe te merren te gjitha masat 

per riparimin dhe rikthimin ne gjendje optimale pune. 

14. Sasia dhe specifikimet teknike te pjeseve rezerve. 

14.1 Sasia e pjeseve rezerve 

Per te mundesuar funksionimin ne kushte normale pune te sistemit ekzisues hidrometeorologjik 

per nje periudhe 3-vjecare, zevendesuar ne menyre te menjehershem pjeset te cilat pesojne 

defekte te pariparueshme dhe rikthimin ne gjendje pune te stacioneve te cilat mund te pesojne 

defekte, duhet te furnizohen keto pjese rezerve : 

 

 

14.2 Specifikimet teknike te pjeseve rezerve. 

 

Pjeset Rezerve te cilat do te furnizohen dhe magazinohen ne magazinat e KESH Sh.a, Qender, duhet të 

jenë të pajisura me aksesorët e nevojshëm për tu instaluar në terren dhe te kene keto te dhena teknike: 

 

 

 

 

 

Nr. Furnizimi i Pjesëve rezervë së bashku me aksesorët 

1 Dataloger & modem transmetimi GSM/GPRS 2 copë 

2 Panel Diellor 1 copë 

3 Sensor Shiu 2 copë 

4 Sensor Nivel Uji 1 copë 

5 Sensor Bore 2 copë 

6 Sensor Temperature dhe Lagështie 1 copë 

7 Sensor Rrezatimi Diellor 1 copë 

8 Sensor për shpejtësinë e erës 1 copë 

9 Sensor për Drejtimin e Erës 1 copë 

10 
Boksi ku instalohet datalogeri, modemi, bateria dhe kryhen lidhjet 

elektrike 
1 copë 
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Njësia e mbledhjes së të dhënave Dataloger  

Ushqimi me energji   10.5-13.8 VDC 

Ekrani: 

Përmasat e ekranit minimalisht 3.5” 320x240px, me 

ngjyra dhe me prekje “touch-screen” për vizualizimin në 

ekran të orës, datës dhe për mundësinë e punimit 

lokalisht tek datalogeri. Të ketë mundësinë e kontrollit 

lokal në ekranin e datalogerit të watch dog, të nivelit të 

baterisë, të rymës së karikimit të baterisë. 
 

Procesori CPU ARM9 (32 bit RISC) 240Mhz 

Memorje brendshme 
SDRAM 64MB, FLASH 512MB+ 30Mb ram per programet. 

Të ketë një SD kartë të brendshme ≥2 GB 

Memorje jashtme 
SD kartë të jashtme (të lëvizshme) ≥2 GB, 

Ku të ruajë minimalisht deri në 10 000 matje.      

Sistemi operativ i datalogerit   Windows 

Përpunimi i të dhënave nga datalogeri  

Të bëhet me anë të matjeve të çastit që bën sesori i matjes së 

kuotës, me anë të formulave, algortimeve dhe modeleve 

matematikë. Matjet duhet të regjistrohen në një file, ku sipas 

konfigurimit të përcaktuar do të gjenerohen parametrat e 

dëshiruar. Të dhënat duhet të regjistrohen paralelisht, në 

memorien e brendshme dhe në memorien e levizshme (të 

jashtme). Duhet të ketë opsionin e rishkruatjes së të dhënave 

kur memoria mbushet, duke fshirë datën e fundit dhe të ruajë 

datën e re aktuale. 

Komunikimi dhe transmetimi i të 

dhënave 

Me modem GSM/ GPRS të instaluar në trupin e datalogerit. 

Modemi GSM/GPRS duhet të ketë mundësinë e konfigurimit, 

antenën me kabëll deri në 3 m dhe vendin për kartën SIM. 

Protokollet e komunikimit 
TCP-IP, FTP, SMTP, MODBUS, MODBUS-TCP/IP, POP3, 

HTTP 

Autodiagnostifikim 

Verifikimin e kanalit të marrjes së të dhënave, Verifikimin e 

kapacitetit të memories, verifikimin e performancës së 

komunikimit për transmetimin e të dhënave, verifikimin e 

kohëzgjatjes së ushqimit nga bateria. 

Tarimi i matjeve  

Matja nga sensori të ketë mundësinë e përzgjedhjes së njësisë 

matëse (m) si dhe të jetë mundësia e offset për zerime dhe 

rregullime për matjen. 

Konfigurimi i alarmeve 
Të ketë mundësinë e konfigurimit për alarmet, një për vlerën 

minimale dhe një për vlerën maksimale. 

Ndërfaqet e komunikimit 

2 USB Host; 1 USB Slave; 1 Ethernet 10/100 Base T; 1 SDI-

12; 1 One Wire; 1 CAN Bus;  2 RS232; 1 RS232 / RS485;  1 

RS485 

Lidhja me sensorin RS485, RS232, SDI-12, 1-Wire, CAN-Bus. 

Hyrjet dhe daljet e sinjalit nga Të ketë hyrje analoge, hyrje dixhitale, dalje analoge dhe dalje 
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Shpjegojmë se Datalogeri duhet të jetë i asambluar së bashku me Modem transmetimi GSM/GPRS në trup, 

sipas specifikimeve teknike me sipër. 
 

Sensori i shiut 

Saktesia: Minimalisht  ±2% per 0-60 mm/ore & ±5% per 60-200 mm/ore  
 

Ndjeshmeria minimale 0.2 mm 

Siperfaqja 200 cm2 

Kapaciteti maks 500 mm/orë 

Izolimi,mbrojtja: Kundra shkarkimeve atmosferike  dhe polarizimeve 

Sinjali ne dalje 30-100 ms 

Furnizimi me energji 10-16 Vdc 

Temperatura e punes 0-70 oC 

Garancia “Warranty”  1 Vit 

sensorët dixhitale sinjali. 

Karikimi  
Duhet të ketë rregullator të integruar për karikimin, qark të 

integruar për karikimin e baterisë. 

Daljet active për transmetimin e të 

dhënave 

Të ketë aktive për transmetimin e të dhënave daljet Ethernet 

dhe RS485. 

Temperatura e punës -25 deri në +45 gradë Celsius. 

Periudha e mbulimit të garancisë  1 Vit 

Modem transmetimi GSM/GPRS 

Ushqimi me energji   4-32 VDC 

Ndërfaqet e komunikimit (konektimi me 

Portën COM4 të datalogerit) 

Baudrate 9600-115200bps 

8 bit, parity: none, bit di stop: 1 
 

Vend instalimi për kartën SIM    n°1 Slot SIM 3V 

Konektimi me antenën Dalja e fishes në trupin e Modemit GSM/GPRS SMA 

femër 

50 Ohm 

Temperatura e punës -40°C deri në +85 °C 

Antena për sinjalin GSM Një antenë me kabëll minimalisht 3m të gjatë me fishën 

për konektimin me modemin 

Periudha e mbulimit të garancisë  1 Vit 

Sensori bores 

Saktesia: 1 cm  
 

Ndjeshmeria minimale ≥ 0.5 cm 

Temperature e punes -20 : +60 oC 

Diapazoni matjes ≥ 4 m 
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Izolimi,mbrojtja: Kundra shkarkimeve atmosferike dhe polarizimeve 

Furnizimi me energji 10-16 Vdc 

Mbrojtja fizike IP67, Alumin 

Garancia “Warranty”:  1 Vit 

Sensori i rrezatmit diellor 

Shkalla e matjes 0-1300W/m2
 

 

Ndjeshmeria minimale 0.2 mV/ (W/m2) 

Pergjigja e spektrit 0.36 : 1.12 µm 

Izolimi,mbrojtja: Kundra shkarkimeve atmosferike  dhe polarizimeve 

Koha e pergjigjes <1 s 

Furnizimi me energji +7 : +30 Vdc 

Temperatura e punes -30 deri +60 oC 

Garancia “Warranty”  1 Vit 

Sensori drejtimit te eres 

Shkalla e matjes 0:360 o 
 

Ndjeshmeria < 0.1o 

Saktesia ± 1o 

Shkalla e operimit 0.25 : 50 m/s 

Koha e pergjigjes 1 s 

Temperature e punes -30 : +60oC 

Furnizimi me energji 10 : 16 Vdc 

Mbrojtja fizike IP67, ose me i mire 

Garancia “Warranty”:  1 Vit 

Sensori shpejtesise se eres 

Shkalla e matjes 0.25 : 50 m/s 
 

Ndjeshmeria 0.1 m/s 

Saktesia 1 % ose 0.2 m/s 

Koha e pergjigjes 1 s 

Temperature e punes -30 : +60oC 

Furnizimi me energji 10 : 16 Vdc 

Mbrojtja fizike IP67, ose me i mire 

Garancia “Warranty”:  1 Vit 
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Sensori temperatures dhe lagështirës 

Ndjeshmeria (sensitivity) 0.03 °C temperatura & ±0.5 % 

lageshtia 
 

Saktesia e matjes ± 0,1°C, temperature dhe ±2 % lageshtia 

Koha pergjigjes(lageshtia) Minimalisht 10 s 

Diapazoni matjes   -30°C +60°C temperature & 0-100 % lageshtia 

Izolimi,mbrojtja: Kundra shkarkimeve atmosferike dhe polarizimeve 

Furnizimi me energji 10-16 Vdc 

Temperatura e punes -30°C   +60°C 

Garancia “Warranty”:  1 Vit 

Paneli diellor 

Fuqia 50 W 
 

Permasat 66 x 63 x 3.5 Cm 

Siperfaqja e mbuleses 4 mm (xham i temperauar) 

Struktura Alumin i anodizuar 

Vmpp 18,40 V; Impp 2,72 A; Voc 21,6 V; Isc 2,94 A 

Garancia “Warranty”:  1 Vit 

Boksi 

Permasat 40 x 50 x 20 cm 
 

Mbrojtja fizike IP65, ose me i mire (i pajisur me gomina per mbrojtjen nga 

lageshtia, kanal te izoluar per kalimin e fijeve elektrike) 

Garancia “Warranty”:  1 Vit 

Bateria 

Tensioni i punës 12 VDC 
 

Kapaciteti Minimalisht 38 Ah 

Garancia “Warranty”:  1 Vit 

Sensori i nivelit te ujit 

Menyra e matjeve “Radar” 
 

Ndjeshmeria minimale 1mm, ose me i mire 

Saktesia ± 2mm, ose me i mire 

Furnizimi me energji 10.4-30 Vdc; 7-30 Vdc 

Diapazoni matjes 0-70 m 

Izolimi,mbrojtja: Kundra shkarkimeve atmosferike dhe polarizimeve 
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15. KËRKESA TË VEÇANTA   

Mirëmbajtja e pajisjeve te sistemit ekzistues hidrometeorologjik duhet të kryhet: 

a- Për një periudhë 3 vjeçare nga data e nenshkrimit te kontrates; 

b- Nëse për shkak të punimeve që do të kryhen gjatë shërbimeve të mirëmbajtjes të natyrës si: mos 

funksionimi i software, probleme me transmetimin e të dhënave dhe menaxhimin e tyre, apo probleme 

të ndryshme me serverin dhe software, Operatori Ekonomik do të jetë përgjegjës për riparimin e 

defekteve dhe vendosjen në gjendje normale pune të këtyre pajisjeve. 

c- Ofruesi i shërbimit duhet të caktojë një drejtues/administrator të kontrates i cili do të mbajë kontakte me 

KESH Sh.a., ne funksion te realizimit me sukses te sherbimeve te kerkuara ne termat e references dhe 

kushtet e kontrates; 

d- Operatori Ekonomik duhet t’i sigurojë vetë të gjithë infrastrukturën e nevojshme per kryerjen e 

sherbimeve te mirembajtjes, duke përfshirë pajisjet e nevojshme për kontrolli, kolaudimin dhe 

komisionimin e sensoreve, infrastrukturen e nevojshme per riparimin e defekteve te pajisjeve hardware 

dhe software, mjetet per zhvendosje stacioni apo montim te sensoreve ne lartesi/distance, transportin 

etj. 

e- Kërkohet që Operatori që do të realizojë kete sherbim duhet të kryejë të gjitha punimet dhe 

konfigurimet e nevojshme, të parashikuara ose jo në Termat e references, në funksion të funksionimit 

ne kushte normale pune te sistemit, kryerjen dhe transmetimin e te dhenave te sakta në Polaris si dhe 

gjenerimin e raporteve në KESH qendër, Tiranë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinjali ne dalje 4-20mA 

Temperatura e punes -40°C +80°C 

Mbrojtje e tipit IP68 

Garancia “Warranty”:  1 Vit 
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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 

____________ 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.____  
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Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

1._________________________________          _____________________________ 

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

dispozitave të kësaj kontrate shet Shërbimet. 

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. 
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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 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. 
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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.  

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 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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 _________ 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.  Nëse 

është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë. 

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 _____. 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  ___________________________________________ 
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E-mail   ___________________________________________ 

Faqja e Internetit ___________________________________________ 

 

 

 

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

Vlera _______________   (pa TVSH) Monedha __________ 

Vlera _______________   (me TVSH) Monedha __________ 

 

4.3.1  Vlera totale e nenkontraktimit : ____ 

 

Vlera _______________   (pa TVSH) Monedha __________ 

Vlera _______________   (me TVSH) Monedha __________ 

 

4.4 Informacione shtesë 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi / /  
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Shtojca 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                     ___________________________________________ 
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Shtojca 20 

 

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve] 

[ Shtojcë për t’u paraqitur nga Operatori Ekonomik] 

 

 

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS 

 [Data ________ 

 

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] 

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] 
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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:  
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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    

 

 

 


