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UNIVERSITETI I TIRANËS 

ADMINISTRATORI 

 

Nr.1987/4 Prot.                                 Tiranë më 22.05.2018 

 

FTESË PËR OFERTË 

    

PËR 

“BLERJE PAJISJE ELEKTRONIKE”, 

me fond limit = 54, 970 euro pa TVSH 

 

PROJEKT  “ERASMUS+ Programme” (EuroPS) 

 

Drejtuar:      TË GJITHË OPERATORËVE EKONOMIK TË INTERESUAR  PËR TË 

MARRË PJESË 

 

Publikuar në website-n e Universitetit të Tiranës - www.unitir.edu.al   

Website-n e Universitetit Epoka – www.epoka.edu.al 

Website-n e Fakultetit të Ekonomisë- www.feut.edu.al  

 

Universiteti i Tiranës, në zbatim të “Marrëveshjes së Bashkimit Europian me Qeverinë 

Shqiptare me ligjin nr.117/2014 për programin e BE-së për Arsimin, Trajnimin, Rininë dhe 

Sportin, për pjesëmarrjen e R.SH në Programin “ERASMUS+”, të Partnership Agreement 

ndërmjet Koordinatorit Lider Universitetit Novi Sad, Serbi me Universitetin e Tiranës dhe 

Universitetin Epoka, për projektin Erasmus+ (K-FORCE) “Knowledge FOr Resilient 

soCiEty” me numer Ref: 573942-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, të Ligjit nr.44, datë 

30.04.2015 “Kodi i Procedurave Administrative në R.Sh”, si dhe mbështetur në Marrëveshjen 

e bashkëpunimit midis UT dhe U.Epoka, respektivisht me nr.prot. 1987/2, datë 09.05.2018 

dhe me nr.prot. 028/3, prot. datë 01.03.2018, Ju fton të paraqisni ofertën tuaj me objekt 

“Blerje pajisje elektronike”, sipas preventivit të mëposhtëm dhe specifikimeve teknike 

bashkëlidhur: 

 

“Blerje pajisje elektronike”, me fond limit = 54, 970 euro pa TVSH 

 

Nr Emërtimi i mallrave 
Njësia 

matëse 

Sasia 

(shifra) 

Sasia 

(shkrim) 

 
Pajisjet për Universitetin e Tiranës 

   
1 PC kompjuter tip 1 copë 31 tridhjetë e një 

2 Monitor për PC copë 31 tridhjetë e një 

3 Laptop tip 1 copë 4 katër 

4 Projektor tip 1 copë 1 një 

5 Suport Projektori copë 1 një 

6 White Board projektori copë 1 një 

http://www.unitir.edu.al/
http://www.epoka.edu.al/
http://www.feut.edu.al/
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7 Telekomandë për prezantimet WIFI copë 1 një 

8 Fotokopje/Printer copë 1 një 

9 Grirëse letrash (Shredder) copë 1 një 

10 Router Wireless tip 1 copë 1 një 

11 Chromecast (transmetues me media streaming) copë 1 një 

12 
Pajisje profesionale Telekonference (Camera + 

Microphones) Tip 1 
set 1 një 

13 Speakers (autoparlant) copë 1 një 

14 Video Converter adapter copë 1 një 

15 Hard disk i jashtëm  copë 2 dy 

16 Kamera dixhitale gjysëm profesionale Tip 1 copë 1 një 

17 Suport me tri këmbë për kamera (tripod) copë 1 një 

18 
Outdoor Handheld  GPS GIS Mapping Data  

Collector 2-5m 
copë 1 një 

19 Bojë printeri copë 2 dy 

 
Pajisjet per Universitetin Epoka 

   
20 PC kompjuter me Monitor tip 2 copë 25 njëzetepesë 

21 Laptop tip 2 copë 6 gjashtë 

22 
Kamera dixhitale gjysëm profesionale me 

trekëmbësh tip 2+ FISHEYE LENS 
copë 1 një 

23 
Outdoor Handheld GPS GIS Mapping Data 

Collector 2-5m 
copë 1 një 

24  Video projektor LED tip 2 copë 3 tre 

25 Router Wireless tip 2 copë 1 një 

26 
Pajisje profesionale Telekonference (Camera + 

Mikrofon) tip 2 
set 1 një 

 Çmimi pa TVSH    

 TVSH    

 Vlera me TVSH    
 

 

 

Data e dorëzimit të ofertës do të jetë 31.05.2018, deri në ora 11:00, në zarfa të mbyllur të 

vulosur e firmosur me shënimin për projektin për të cilin ofertojnë, në adresën Rektorati i 

UT-së, kati 2, Protokolli.  

 

 

Kriteret dhe kushtet e ofertës/Terms and conditions of the offer: 

   

Operatori ekonomik duhet të dorëzojë në një zarf të mbyllur me shënimin “MOS E 

HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM 

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

orës _________“, duke specifikuar projektin, objektin e blerjes për të cilin paraqet 



 
Adresa: Sheshi “Nënë Tereza” Rektorati i UT, Tiranë, PO Box nr.183, Tel:  +355 4 2228070/Fax: +355 4 2223981 

 
 

ofertën ekonomike, pranë autoritetit kontraktor me protokoll, jo më vonë se data dhe 

ora e caktuar, dokumentacionin si më poshtë (dhe sipas shtojcave bashkëlidhur): 

 

1. Formularin e Ofertës. 

2. Deklaratë për specifikimet teknike dhe shpërndarjen e sasisë së kërkuar, duke marrë 

përsipër transportin deri në destinacion për objektin që oferton (Fakultetin e Ekonomisë, 

Universiteti i Tiranës, Rruga e Elbasanit, Tiranë dhe Universitetin Epoka, KM 12, Vorë 

Tiranë). 

3. Ekstraktin e Regjistrit tregtar të subjektit të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit, i 

cili duhet të përfshijë objektin ose ekuivalentin e objektit të prokurimit (lëshuar jo më 

parë se 3 muaj nga data e zhvillimit të prokurimit). 

4. Vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron mesatare për tre vitet e fundit 2015, 2016, 

2017 me vlerë jo më pak se 7,000,000 lekë. 

5. Furnizime të ngjashme, vërtetuar nëpërmjet faturave tatimore të shitjes me subjektet 

private ose vërtetime e fatura tatimore të shitjes për realizim kontratash me subjektet 

publike, ku totali i tyre të jetë me vlerë jo më të vogël se 30% i fondit limit. 

6. Operatori ekonomik duhet të paraqeë Çertifikatë për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë  

EN ISO 9001-2008 në fushën e objektit që prokurohet. 

 

Kriteri i vlerësimit/Evaluation criteria:  

- Çmimi më i ulët i ofertës së përgjegjshme dhe që përmbush specifikimet teknike.  

- Për shpalljen e fituesit, nevojiten jo më pak se 3 oferta të vlefshme, në të kundërt 

procedura anullohet. 

- Dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e 

mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen 

si kushte për skualifikim. 

 

Afati i realizimit të furnizimit do të jetë brenda 60 ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës. 

 

Formulari i kontratës është bashkëlidhur.  

 

Kontrata me operatorin fitues do të lidhet nga secili universitet partner për sasitë respektive.  

 

 

 

ADMINISTRATORI 

 

SKERDI DAFA 
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SPECIFIKIME TEKNIKE DHE SASIA E KËRKUAR 

 

Reference: Projekt Erasmus+ “K-FORCE”  

“Knowledge FOr Resilient soCiEty”  

me numer Ref: 573942-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, 

      

Objekti: “BLERJE PAJISJE ELEKTRONIKE” 

 

Për Universitetin e Tiranës / Fakultetin e Ekonomisë dhe Universitetin Epoka, kërkohet 

furnizimi me mallra në adresat respektive, sipas sasisë dhe specifikimeve teknike të 

mëposhtme ose ekuivalente me: 

 

 “Blerje pajisje elektronike”, me fond limit = 54, 970 euro pa TVSH 

 

 

Nr. Emërtimi Specifikime teknike Njësia Sasia           

1 
PC kompjuter tip 

1 

PC kompjuter, Core i5 (Quad Core 2.5 GHz or higher), 500Gb 

HDD 7200RPM SATA Hard Drive , 8 GB Ram DDR3 ose me e 

larte; Windows 7 ose me e larte. Garancia jo me pak se 1 

vit.DVD Writer,Intel HD Graphics 630,Gigabit 10/100/1000 

Ethernet LAN,Wireless Keyboard with Wireless Mouse,1 USB 

3.0 Type-C, 4 USB 3.0, 2 USB 2.0,2 HDMI Out,5.1 Surround 

Sound,Headphone/microphone combo jack,7-in-1 Memory card 

reader,300 W Internal power supply. 

copë 31 

2 Monitor për PC 

Monitor për PC minimumi 17” IPS display, 220 cd/m2 

Brightness, 16:9 Aspect Ratio,1366 x 1080 Full high definition 

resolution, 700:1 Contrast Ratio,USB 3.0 technology,Ultra slim 

design for great portability of frequent travelers and ideal for 

business, Garancia jo më pak se 1 vit. 

 

copë 31 

3 Laptop tip 1 

Laptop i convertueshëm (2ne1), Core i5 (2.5 GHz), 3MB cache, 

Dual core 256 GB SSD, 8 GB RAM, Ekran 12.5 inch, full HD 

anti-Glare, multitouch dhe me laps (min 2048 nivele 

ndjeshmërie), 8 ore jetëgjatësi të baterisë, 1 USB 3.0 Type-C, 4 

USB 3.0, 2 USB 2.0,2 HDMI Out,5.1 Surround 

Sound,Headphone/microphone combo jack , Intel® Dual Band 

Wireless AC (2 x 2) 8260 + Bluetooth® 4.1, 720p HD Camera 
, Windows 10. i preferueshëm Lenovo Yoga 260 ose ekuivalent 

të ngjashme. Garancia jo më pak se 1 vit. 

copë 4 

4 Projektor tip 1 

Ndricimi jo më pak se 3000 Lumens, Full HD (1920 x 1080), 

20'000:1 raporti i kontrastit. 

Të ketë porta: a) VGA, b) Composite, c) HDMI d) Analog audio 

hyrje dhe dalje e) Porte Ethernet.  

10-Watt Speaker (altoparlant) te integruar. 

Telekomandë me Laser Pointer të përfshirë. 

Garancia jo më pak se 1 vit. 

copë 1 

5 Suport Projektori 
Mbajtëse Projektori për vendosje në tavan. (Projector Suspension 

Support). Garancia jo më pak se 1 vit. 
copë 1 
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6 
White Board 

projektori 

Tabelë e bardhë për mësimdhënie me dimensione 3.0 x 1.2m, me 

pajisje montimi të përfshira. 
copë 1 

7 
Telekomandë për 

prezantimet Wifi 

Telekomandë profesionale për kontrollin e prezantimeve me 

tregues lazer. Receptor USB me rreze 30m.  

Garancia jo më pak se 1 vit. 

copë 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotokopje/Printer 

Shpejtësi e printimit 50 faqe për minutë 

Shpejtësi e kopjimit 50 kopje për minutë 

Skanim dhe printim dy faqesh, me mundësi dërgimi me email 

cloud ose direktori të përbashkëta kompanie 

Rezolucion skanimi - 1200x1200 dpi 

Rezolucion printimi (me ngjyra) – 2400x1200 dpi 

Memorje – jo më pak se 600 MB 

Autonimi printimi për kartushe jo më pak se 12000 faqe me 

ngjyra dhe jo më pak se 15000 faqe bardh e zi. 

4 sirtare letrash ku të suportojnë edhe formate A3 

Komandim nëpërmjet monitorit touchscreen 10 inch ku të ketë 

teknologji konektiviteti të përdoruesve të sigurit (përdorues, 

fjalëkalim) ose PIN si dhe lexues kart aksesi për të gjetur punët 

respektive të përdoruesit. 

Konektiviteti: 

2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Hi-Speed USB 2.0 Device; 1 

Ethernet 10/100 Base-TX network; 2 RJ-11 modem port/phone 

line; 802.11 b/g/n Station; 802.11 b/g Access Point.  

2 rezerva boje të përfshira.  

Garancia jo më pak se 1 vit. 

copë 1 

9 
Grirëse letrash 

(Shredder) 

Makinë grirëse letrash dhe kapseve të tyre, për formatin A4, me 

kapacitet grirje deri në 6-7 letra njëkohësisht. Me pak zhurmë. 
copë 1 
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10 
Router Wireless 

tip 1 

Qasja e dyfishtë-ne te njejten kohe(concurrent), e cila siguron 

mbulim Wifi për frekuencat 2.4GHz dhe 5GHz në të njëjtën 

kohë. Njësia të jetë e pajisur me një CPU 650MHz, 64MB RAM, 

minimalisht pesë porte Ethernet 10 / 100Mbps (dalje PoE në 

portin # 5), dual-chain 802.11b / g / n 2.4GHz wireless, single 

chain 802.11 ac wireless 5GHz, port USB për 3G / 4G modem 

dhe një licencë RouterOS L4. 

Pajisja duhet të ketë parametra të ngjashëm sa më sipër 

copë 1 

11 

Chromecast 

(transmetues me 

media streaming) 

Pajisje chromcast për të mundësuar lidhjen wifi me 

televizore/projektore me dalje HDMI 
copë 1 

12 

Pajisje 

profesionale 

telekonference 

(Camera + 

Mikrofone) tip 1 

Vendosja e takimeve video me një lidhje USB plug-and-play me 

një laptop; 

Për dhomat e konferencave të mesme dhe të mëdha: fusha e 

shikimit jo më e vogël se 90 gradë dhe gamë audio me diametër 

10 m optimizuar për grupe me deri në 20;  

Video HD 1080p me fokusim automatic; 

Altoparlant dupleks: kualitet audio HD me katër mikrofona të 

integruar ose më shumë dhe anulim i avancuar i zhurmës për 

biseda të qarta; 

Produkti duhet të jetë i certifikuar dhe optimizuar për të punuar 

me sistemet: Microsoft Lync 2013; Skype për Biznes; Cisco 

Jabber dhe WebEx compatible; 

Garancia jo më pak se 1 vit. 

set 1 

13 
Speakers 

(altoparlant) 

Altoparlantë të pajisur me: 

Lidhje me Bluetooth 

Lidhje çdo pajisje me hyrje optike dhe hyrje dual RCA 

RMS 24W × 2 + 36 W × 2 

Garancia jo më pak se 1 vit. 

copë 1 

14 
Video Converter 

adapter 

Konvertues HUB për tipe lidhjesh të ndryshme video HDMI, 

VGA, Mini HDMI, Mini DP, DVI 
copë 1 

15 Hardisk i jashtem Hardisk i jashtëm HDD 1 TB, USB 3 copë 2 

16 

Kamera dixhitale 

gjysëm 

profesionale tip 1 

18,0 Megapiksel CMOS (APS-C) sensor. Gama ISO e 100-12800 

(e zgjerueshme në 25600 në regjimin H), Touch Screen, Lente 

EF-S 18-55mm f / 3.5-5.6 IS STM. Të përfshirë edhe një SD card 

64 GB Klasi 10 SDHC. Model Canon ose ekuivalent i ngjashëm; 

Garancia jo më pak se 1 vit. 

copë 1 

17 

Suport me tre 

këmbë për 

kamera (Tripod) 

Suport kamere me 3 këmbë që mund të përmbysen dhe të palosen 

me kënd180 gradë, Këmbët duhet të ofrojnë lartësi nga 17.5 "deri 

në 62.5" 

copë 1 
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18 

Outdoor 

Handheld  GPS 

GIS Mapping 

Data Collector 2-

5m 

Ofron deri në 1-2 metra saktësi pozicionimi në kohë reale. 

Mbështet komponentët GPS (plus GLONASS, GALILEO, ose 

Beidou) si dhe ka aftësi SBAS për të rritur saktësinë e 

përmirësuar në kohë reale; 

Sistemi operativ Android OS 6.0 "Marshmallow" ose  më të larta; 

Ekran i madh, i ndritshëm me 5 inç ose më i lartë; 

Bateritë e zëvendësueshme nga përdoruesit në standard 

(3100mAh) ose më të larta; 

Ekran Multitouch; 

Memoria 2 GB ose më e lartë; 

Ruajtja e të dhënave 8 GB ose më e lartë; 

Procesor - 1.2 GHz ose më i lartë; 

Njësoj me artikullin nr.22 të U.Epokës;        

Garancia jo më pak se 1 vit. 

copë 1 

19 Bojë printeri  Bojë për printer model Toshiba E-studio200S Model DP-2025 copë 2 

20 
PC kompjuter me 

Monitor tip 2 

PC Kompjuter: CPU: Intel® Core™ i7 (6700) ose ekuivalent 

(deri në 3.40GHz);RAM: 16GB DDR4;HDD: 1TB SATA-III 

7200rpm; Kartë Grafike: në bord ose e jashtme, 2GB e dedikuar; 

Tastierë:  Tastierë me USB; Maus: Maus me USB; 3 vjet garanci. 

MONITOR për PC: 22"; Aspect Ratio: 16:9; me rezolucion jo 

më pak se: 1920x1080; 3 vjet garanci 

copë 25 

21 Laptop tip 2 

Procesor (CPU) : Intel Core i7-6500U (2.50GHz deri në 

3.10GHz); Memorja (RAM): 8 GB DDR3; Hard Drive (HDD): 

512 MB SSD; Optical Drive (ODD) : DVD +/- RW SuperMulti 

DL; Karta Grafike (VGA) : AMD Radeon R7 M340 2GB 

Dedikuar; Ekran: 15.6” HD LED Anti-Glare; Të tjera : Webkam, 

HDMI, USB 3.0, USB 2.0, SD Lexues Karte, WiFi, Me shenjë 

gishti; 3 vjet garanci. 

copë 6 

     

22 

Kamera digjitale 

gjysëm 

profesionale me 

trekëmbësh tip 2 

36.4MP AA Filter-less CMOS Sensor w/ 33 AF Points; SR 

Reduktim i Dridhjes w/ Pixel Shift Resolution System APS-C 

Crop Mode for backward compatibility with PENTAX APS-C 

Lenses. GPS/Electronic Compass/Astro Tracer. Cross-tilt LCD 

display.1080/60i video; Përqendrimi i fokusit në modalitetin 

video dhe me fokusimin manual. Trekëmbësh, 1 vit garanci 

copë 1 

23 

Outdoor 

Handheld GPS 

GIS Mapping 

Data Collector 2-

5m 

Ofron deri në 1-2 metra saktësi pozicionimi në kohë reale. 

Mbështet komponentët GPS (plus GLONASS, GALILEO, ose 

Beidou) si dhe ka aftësi SBAS për të rritur saktësinë e 

përmirësuar në kohë reale; 

Sistemi operativ Android OS 6.0 "Marshmallow" ose  më të larta; 

Ekran i madh, i ndritshëm me 5 inç ose më i lartë; 

Bateritë e zëvendësueshme nga përdoruesit në standard 

(3100mAh) ose më të larta; Ekran Multitouch; Memoria 2 GB 

ose më e lartë; 

Ruajtja e të dhënave 8 GB ose më e lartë; Procesor - 1.2 GHz ose 

më i lartë; Njësoj me artikullin nr.18 të Universitetit të Tiranës. 1 

vit garanci. 

copë 1 
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24 
Video projektor 

LED tip 2 

DLP; 3,200 Lumens; 5,000 ose (Standard); 

1024x768;13,000:1;Composite Video, S-Video, HDMI/MHL, 

PC;Data Modes: MAX 1920x1200; 1 vit garanci. 

copë 3 

25 
Router Wireless 

tip 2 

CPU nominal frekuenc: 1.2 GHz; SFP DDMI: Po; CPU core 

count: 36; Arkitektura : TILE; RAM: 4 GB; 10/100/1000 port 

interneti: 12; Numer port USB : 1; voltazh: 13 V - 30 V; Sistemi 

Operimit: RouterOS v6 (64bit); CPU: TLR4-03680CG-12CE-

A3b; SFP ports: 4; Porta seriale: RS232; Lloj i kapacitetit: 

NAND; Kapaciteti i ruajties: 1 GB; 2 Vjet garanci. 

copë 1 

26 

Pajisje 

profesionale 

telekonference 

(Camera + 

Mikrofon) tip 2 

Kamera (260-grad pan, 130-grad tilt, 10X zoom humbje, 90-grad 

Fusha e pamjes, Full HD 1080p 30fps në bord UVC 1.5 dhe 

H.264 SVC, ZEISS® Optik me autofokus, Trekëmbësh me fije 

standard, zom i motorizuar, kontroll në distancë ose tastierë); 

Speakerphone (LED për transmetimin e altoparlantëve, memecë, 

të suportojnë Bluetooth, Mikrofona (Tx) me dy mikrofona 

omnidirectional me një diametër prej 20 m, Frekuenca e 

përgjigjes: 100Hz - 7.75KHz, Ndjeshmëria: -28dB +/- 3dB, : 

<1% @ 1KHz në 65dB, Altoparlantë (Rx) me përgjigje 

frekuente: 120Hz - 10KHz, Ndjeshmëria: 83dBSPL +/- 3dB në 

1W / 1M, Distorsioni: <5% nga 200Hz); Remote Control 

(Telekomandë Dockable për të gjitha funksionet në dispozicion, 

telekomandë për distancë mbi 10 metra); Hub / Kabllot (Hub 

qendror i montueshëm për lidhjen e të gjithë komponentëve, Dy 

kabllo prej 16 m për lidhjen ndërmjet shpërndarës dhe kamerës / 

altoparlantëve, Një kabëll USB 10 m për lidhje me PC / Mac, 

përshtatës i rrymës së rrymës); 2 vjet garanci 

set 1 
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[ Shtojcë nr. 1 për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik] 

Datë      /     /2018 

 

FORMULARI I OFERTËS 

 

Emri i Ofertuesit:  _____________________ 

 

Për:   Rektoratin e Universitetit të Tiranës  

Projekt “K-FORCE” me nr.ref.: 573942-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje pajisje elektronike”, si më poshtë: 

 

* * * 

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

 

1. Çmimi total i ofertës sonë është _________ (vlera ne shifra dhe fjale) Euro pa 

TVSH; 

 

 

 

Nr. 
Emërtimi (përcaktoni markën e ofruar me 

specifikimet bashkëlidhur) 
Njësia Sasia           

 Çmimi     

(pa tvsh) 

euro  

 Vlera (pa 

tvsh) euro  

1 PC kompjuter tip 1 copë 31               
 

2 Monitor për PC copë 31               
 

3 Laptop tip 1 copë 4                       

4 Projektor tip 1 copë 1                       

5 Suport Projektori copë 1                                 

6 White Board projektori copë 1               
 

7 Telekomandë për prezantimet Wifi copë 1                 
 

8 Fotokopje/Printer copë 1            
 

9 Grirëse letrash (Shredder) copë 1               
 

10 Router Wireless tip 1 copë 1               
 

11 Chromecast (transmetues me media streaming) copë 1                                 

12 
Pajisje profesionale telekonference (Camera + 

Mikrofone) tip 1 
set 1            

 

13 Speakers (altoparlant) copë 1               
 

14 Video Converter adapter copë 1                 
 

15 Hardisk i jashtëm copë 2 
  

16 Kamera dixhitale gjysëm profesionale tip 1 copë 1 
  

17 Suport me tre këmbë për kamera (Tripod) copë 1 
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18 
Outdoor Handheld  GPS GIS Mapping Data  

Collector 2-5m 
copë 1 

  

19 Bojë printeri  copë 2 
  

20 PC kompjuter me Monitor tip 2 copë 25 
  

21 Laptop tip 2 copë 6 
  

22 
Kamera digjitale gjysëm profesionale me 

trekëmbësh tip 2 +FISHEYE LENS 
copë 1 

  

23 
Outdoor Handheld GPS GIS Mapping Data 

Collector 2-5m 
copë 1 

  

24 Video projektor LED tip 2 copë 3 
  

25 Router Wireless tip 2 copë 1 
  

26 
Pajisje profesionale telekonference (Camera + 

Mikrofon) tip 2 
set 1 

  

 
Shuma pa TVSH 

    

 
TVSH (20%) 

    

 
Vlera Total 

    
 

 

Emër/Mbiemër/Nënshkrimi i ofertuesit ________________________ 

Vula                               

 

Shënim: 

- Çmimi dhe vlera të shprehen me 2 shifra pas presjes dhjetore. 

- Konvertimi në Lek në datën e prerjes së faturës, do të bëhet me kursin e këmbimit të 

Komisionit Europian të muajit në të cilin është bërë financimi i fundit për fondet e 

pajisjeve në llogaritë e Universitetit, 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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[ Shtojcë nr. 2 për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik] 

 

  

 

DEKLARATË 

 

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

në datë  ___.___.2018 nga Autoriteti Kontraktor Universiteti i Tiranës, me objekt ___ 

“...................................”, me fond limit _________ euro pa TVSH, për projektin Erasmus+ 

“K-FORCE” “Knowledge FOr Resilient soCiEty”, me numer Ref: 573942-EPP-1-2016-1-

RS-EPPKA2-CBHE-JP, 

 

Unë i nënshkruari ______________________ me cilësinë e _____________________të 

operatorit ekonomik ___________________shpk,  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. 

 

 Shpërndarja e sasisë do të jetë sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor, duke marrë 

përsipër transportin deri në destinacion (Fakultetin Ekonomise, Universiteti i Tiranës, 

Rruga e Elbasanit, Tiranë dhe Universitetin Epoka). 

 

 

Data e dorëzimit të deklaratës:  _________________ 

Përfaqësuesi i ofertuesit:    _________________ 

Nënshkrimi: 

Vula: 
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[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

FORMULARI I KONTRATËS 

MARRËVESHJE/KONTRATË  FURNIZIMI  

OBJEKTI: Blerje pajisje elektronike“ 

Projekt Erasmus+ “K-FORCE  

“Knowledge FOr Resilient soCiEty”  

me numer Ref: 573942-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, 

 

  NENI 1 

  PALËT 

1. Autoriteti Kontraktor: UNIVERSITETI I TIRANËS, përfaqësuar nga 

_______________________, me adresë Sheshi “Nënë Tereza”, Tiranë. 

2. Kontraktuesi: “________________________” shpk, me administrator 

Z.___________________, me nr. NIPT-i ___________________, me adresë 

____________________________________. 

 

NENI 2 

TERMAT E KËSAJ MARRËVESHJE 

1. Me “Autoritet Kontraktor” do të kuptohet Universiteti i Tiranës. 

2. Me “Kontraktues” do të kuptohet pala që merr përsipër të kryejë furnizimin për 

Autoritetin Kontraktor.  

3. Me “furnizim” do të kuptohet furnizimi me mallra sipas porosisë për UT-FE dhe Univ. 

Epoka, të objektit bazuar në Urdhrin e Blerjes nr. __, datë __.__.2018, Ftesën për Ofertë 

nr. __, datë __.__.2018. 

4. Me “Çmim” do të kuptohet çmimi që i paguhet Kontraktuesit në bazë të ofertës së dhënë 

si dhe sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore, 

duke përfshirë këtu të gjitha detyrimet fiskale në fuqi.  

 

NENI 3 

OBJEKTI 

1. Objekti i kësaj marrëveshje është furnizimi me mallra për objektin “Blerje 

______________________”, për Universitetin e Tiranës – Fakultetin Ekonomise dhe 

Univrsitetin Epoka, si më poshtë, me specifikime sipas aneksit nr.1: 

 

Nr Emërtimi i mallit Njësi Sasi 
Çmimi €       

pa tvsh 

Vlera €           

pa tvsh 

1 
  

 
  

2 
  

 
  

…… 
  

 
  

26 
  

 
  

 
Çmimi pa TVSH 

 
 

  

 
TVSH 

 
 

  

 
Vlera me TVSH 

 
 

  
NENI 4 

AFATI 
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1. Afati i kryerjes së furnizimit do të jetë 60 ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës. Me 

pëlqimin e të dyja palëve kjo marrëveshje mund të zgjatet edhe tej këtij afati nëpërmjet 

një kërkese me shkrim nga palët për arsye te pergjegjeshme. 

2. Kontraktuesi njofton anëtarët e komisionit të marrjes në dorëzim të mallrave, 24 orë 

përpara me email dhe telefon, për dorëzimin e mallrave në magazinë. 

3. Furnizimi me mallra dhe transporti do të bëhet nga furnizuesi, në Universitetin e Tiranës 

– Fakultetin e Ekonomise, me adresë: Rruga e Elbasanit, Tiranë dhe Universitetin Epoka. 

4. Nëse palët do të mendojnë të zgjidhin marrëveshjen duhet të lajmërojnë njëra - tjetrën me 

shkrim, të paktën 2 ditë para. 

5. Zgjidhja e mosmarreveshjeve nuk e çliron Autoritetin Kontraktor nga shlyerja e 

detyrimeve financiare qe ka ndaj Kontraktuesit.  

 

NENI 5 

ÇMIMI DHE MËNYRAT E PAGESËS 

1. Çmimi i furnzimit të përcaktuar në objektin e kësaj kontrate do të ketë një vlerë të 

pergjithshme prej ________ (__________) Euro me tvsh.  

2. Pagesa do të kryhet në këtë mënyrë: Pas përfundimit të të gjitha detyrimeve që lindin nga 

kjo kontratë, shoqëruar me: 

a. Faturën origjinale tatimore të shitjes së Furnizuesit, që tregon përshkrimin e 

mallrave, sasinë, çmimin për njësi dhe shumën totale; 

b. Proces-verbalin e marrjes në dorëzim të mallit. 

3. Pagesa do të kryhet në monedhën LEK, në Bankën ____________, në llogarinë bankare 

nr. ______________, me IBAN ______________________, që Kontraktuesi ka vënë në 

dispozicion të AK. 

4. Konvertimi në Lek në datën e prerjes së faturës, do të bëhet me kursin e këmbimit të 

Komisionit Europian të muajit në të cilin është bërë financimi i fundit për fondet e 

pajisjeve në llogarinë e Universitetit,  

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm. 

5. Pagesa si rregull do të bëhet,  brenda 30 ditëve kalendarike nga  dita që është dorëzuar 

gjithë dokumentacioni i nevojshëm që vërteton përmbushjen e kushteve të kontratës nga 

kontraktuesi.  

 

NENI 6 

SIGURIMI I KONTRATËS DHE GARANCIA 

1. Kontraktuesi duhet te paraqese Sigurimin e Kontrates në shumën prej (10% të cmimit te 

kontrates) për të siguruar egzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës. Sigurimi i 

Kontrates do t’i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit me përfundimin e plote të 

kontratës. 

2. Garancia: Mallrat e ofruar duhet të mbulohen nga garancia jo më pak se 12 muaj nga data 

e lëvrimit tek AK, apo më shumë në varësi të specifikimeve teknike të Aneksit nr. 1. 

 

NENI 7 

TË DREJTAT DHE DETYRIMET E PALËVE 

1. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kërkojë korrektësi dhe përmbushje të detyrave brenda 

afateve të caktuar nga palët në këtë kontratë. 

2. Autoriteti Kontraktor detyrohet të paguajë vlerën e furnizimit sipas kushteve të 

përcaktuara në nenin 5 të kësaj kontrate pa qenë nevoja e lajmërimit më përpara nga 

Porositësi. 

3. Kontraktuesi ka të drejtë të kërkojë informacion të plotë mbi të gjitha detyrat që i 

kërkohen. 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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4. Kontraktuesi ka të drejtë të kërkojë vlerën e furnizimit të përcaktuar në nenin 5 të kësaj 

kontrate.  

5. Kontraktuesi detyrohet të kryejë me besnikëri dhe korrektësi të gjitha detyrat e 

përcaktuara në nenin 3 dhe 4 të kësaj kontrate, duke iu përmbajtur afateve të përcaktuara 

dhe specifikimeve teknike të Aneksit nr.1. 

 

NENI 8 

RUAJTJA E SEKRETIT 

1. Të dyja palët angazhohen në ruajtjen e sekretit profesional për probleme të cilat kanë 

lidhje me objektin e kësaj marrëveshje. Të dyja palët angazhohen të respektojnë njëri-

tjetrin maksimalisht dhe të përmbushin detyrat e marra përsipër. 

NENI 9 

FORCAT MADHORE 

1. Furnizuesi nuk do të jetë përgjegjes për penalitete ose ndërprerje kontrate për mos 

përmbushje të furnizimit në qoftë se kjo vonese në performancën ose mospërmbushje e 

detyrimeve sipas Kontratës vjen si rezultat i një ngjarje që është Forcë Madhore dhe deri 

në masën që ajo e shkakton mospërmbushjen. 

2. Për qëllimet e kësaj klauzole, ''Force Madhore'' do të thotë një ngjarje përtej kontrollit të 

Furnizuesit dhe që nuk përfshin fajin e Furnizuesit apo neglizhencën dhe që është e 

paparashikueshme. Këto ngjarje mund te përfshihen por mund te mos kufizohen vetëm 

me një akt të AK ne kapacitetin e tij sovran, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmbytjet, 

epidemitë, kufizimet e karantinës, dhe embargo te ngarkesës. 

3. Në qofte se lind situata e një Force Madhore, Furnizuesi do të njoftojë menjëherë AK me 

shkrim për këto kushte dhe shkakun që e ka sjelle atë. Vetëm në qoftë se udhëzohet 

ndryshe nga AK me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë të kryejë detyrimet e tij sipas 

Kontratës për aq sa është praktike në mënyre të arsyeshme, dhe do të kërkoj të gjitha 

mjetet alternative të arsyeshme për performancën të pa penguara nga ngjarja e Forcës 

Madhore. 

NENI 10 

ZGJIDHJA E MARRËVESHJES 

1. Marrëveshja përfundon me mbarimin e afatit të përcaktuar. 

2. Marrëveshja mund të zgjidhet edhe para mbarimit të ketij afati me pëlqimin e të dyja 

palëve pasi të kenë ezauruar detyrimet reciproke. 

3. Marrëveshja mund të zgjidhet nga secila palë duke lajmëruar të paktën 2 ditë para. 

4. Marrëveshja mund të zgjidhet nga Autoriteti Kontraktor nëse Kontrakuesi nuk përmbush 

detyrimet e percaktuara ne nenin 1, nenin 3, nenin 4, nenin 6 dhe nenin 8. 

 

NENI 11 

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE 

1. Çdo interpretim i termave do të merret në favor të dyja palëve dhe në kuptimin e 

përdorshëm të tyre në standardet normale. 

2. Mosmarrëveshjet që mund të lindin mes palëve do të zgjidhen me mirëkuptim. Në rast të 

kundërt kompetente për zgjidhjen e tyre do të jetë Gjykata e Rrethit Tiranë. 

 

Kjo marrëveshje hartohet në gjuhën shqipe, në 4 (katër) kopje. 

         AUTORITET KONTRAKTOR             KONTRAKTUESI 

    UNIVERSITETI I TIRANËS    “______________________________”    

ADMINISTRATORI                                                        ADMINISTRATORI 


