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DREJTORIA E SHËRBIMEVE, INVESTIMEVE DHE MIREMBAJTJES 

 

 

FTESE PER OFERTE  

 

Nr. 2/2, Date. 21/04/2021 

 

PER 

“BLERJE PAISJE LABORATORI”: 

 

me fond limit = 16,430 euro pa tvsh 

 

 

Rektorati i Universitetit Politeknik te Tiranes ne kuader te realizimit te projektit 

ERASMUS+, KA 2 “BKSTONE”: “Higher Education - Enterprise platform for 

fostering, modernisation and sustainable grouth in natural stone industry in Western 

Balkans” Ref. No: 610483-EPP-1-2019-AL-EPPKA2-CBHE-JP; ne kerkesen e Rektoratit 

nr. 91, date 18/01/2021 per “Blerje paisje laboratori”; si dhe urdherin e blerjes nr. 2 date 

21/04/2021: 

 

Ju fton te paraqisni oferten tuaj me objekt “Blerje paisje laboratori” sipas preventivit te 

meposhtem dhe specifikimeve teknike bashkelidhur. 

 

NR EMERTIMI  NJESIA SASIA 

1 Makineri karrotimi me strukture vakumi cope 1 (nje) 

2 Makineri shkurtimi/prerje te karrotave cope 1 (nje) 

3 Paisje per shtypjen e karrotave te shkembinjve cope 1 (nje) 

4 Testues abrazioni per gure natyrore cope 1 (nje) 

  

Data e zhvillimit te tenderit do te jete 05/05/2021 ora 10:00, prane Rektoratit te UPT-se, Sheshi 

“NeneTereza”, kati i dyte, Sektori i Prokurimeve. 

 

KRITERET DHE KUSHTET E OFERTES:   

Operatoret ekonomike duhet te dorezojne ne nje zarf te mbyllur prane autoritetit kontraktor 

plotesimin e dokumentave si me poshte: 
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- KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT 

 

Ofertuesi duhet të deklarojnë 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) , 

b)      nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,  

c)     nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen  me 

veprimtarinë profesionale. 

d)     ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve 

shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi. 

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër 

nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.  

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj 

duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe. 

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

vetëdeklaratën e lartpërmendur.   

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet 

Kontraktore.  

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, 

në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.  

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi 

vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër. 

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të 

dorëzohen: 

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

zyrtarisht;  

b.       Prokura e posaçme.  
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- KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

 

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

 

a) Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të 

prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje); 

b) Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar, sipas Shtojcës 2/1; 

c) Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e 

punës sipas Shtojcës 5/1; 

d) Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6; 

e) Deklaraten mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7; 

f) Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë 

elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në 

Shqipëri 

 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

 

     2.1 Kapaciteti ekonomik dhe financiar: 

a) Vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron vjetore të vitit 2017, 2018 dhe 2019 e 

cila  duhet të jetë jo më pak se vlera e fondit limit te kontrates qe prokurohet, per 

secilin vit. 

b) Kopje te vertetuar nga Administrata Tatimore te bilancit te vitit 2017, 2018 dhe 2019. 

 

c) Vertetim i shlyerjes se taksave vendore per vitin 2020 leshuar nga njesite e qeverisjes 

vendore ku operatori eshte i rregjistruar. Kur konkurrimi behet me bashkim operatoresh 

ekonomik secili anëtar grupi do të sjellë dokument me vete. 

2.2 Kapaciteti teknik:  

 

a) Furnizime të ngjashme dhe te së njëjtës natyrë të realizuara gjatë tre viteve të fundit të 

aktivitetit të operatorit, ne nje vlere deri ne 40 % e vlerës se përllogaritur të kontratës 

që prokurohet. 

 Keto furnizime te se njejtes natyre do te vertetohen me dokumentacionin si me 

poshte:     

Kur furnizimi i se njejtes natyre eshte e realizuar me entet publike, Operatori ekonomik 

do ta vertetoje duke paraqitur Kontraten e nenshkruar me entet, te shoqeruar detyrimisht 

me vertetimin e leshuar nga enti publik per realizimin e kesaj kontrate ose/dhe fatura 

tatimore te shitjes ku shenohen datat,shumat,dhe sasite e mallrave te furnizuara. 
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OSE 

Kur furnizimi i se njejtes natyre eshte realizuar me subjekte private Operatori ekonomik do ta 

vertetoje kete furnizim duke paraqitur faturat tatimore te shitjes ku shenohen datat,shumat, dhe 

sasite e mallrave te furnizuara. 

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. 

 

Kriteri I vleresimit: Çmimi me i ulet i ofertes se pergjegjshme. 

 

Afati i realizimit: do te jete brenda 60 diteve nga data e lidhjes se kontrates. 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

BESMIR ALI 
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SPECIFIKIMET TEKNIKE DHE SASIA 

 

Reference: PROJEKTI ERASMUS+, KA 2 “BKSTONE”: “Higher Education - Enterprise 

platform for fostering, modernisation and sustainable grouth in natural stone industry in 

Western Balkans” Ref. No: 610483-EPP-1-2019-AL-EPPKA2-CBHE-JP. 

 

Objekti: “BLERJE PAISJE LABORATORIKE”: 

 

Minimal Specifications to be fulfilled 

 

Nr. Emertimi i pajisjes Sasia Kodi Foto 

1 

Makineri karrotimi me strukturë vakumi. 
Makina furnizohet plotësisht me pompë 
vakumi të lubrifikuar dhe rezervuar të 

akumulimit të presionit, i cili është 
shumë i dobishëm sepse ruan për disa 
kohë një nivel të vlefshëm vakumi edhe 
në rast ndërprerje elektrike, duke 
shmangur rënien ose shkëputjen e 
njësisë nga muri. 
Pompa është e lidhur me strukturën me 
anë të një çezme në të cilën është 

vendosur një gyp vakumi, që tregon 
vazhdimisht presionin brenda 
rezervuarit. 
Këndi i shpimit: 0 deri 360 ° nën kushtin 
që sipërfaqja të jetë mjaft e sheshtë, dhe 
jo shumë poroze, për të lejuar lidhjen e 
vakumit. 
 

a- Motor elektrik, Fuqia 2200 Watt, tre 
shpejtësi 670 - 1140 - 1580 rpm i 
kompletuar me pajisje fërkimi dhe lidhje 
me një furnizues uji të ftohtë. Izolim i 
dyfishtë jashtëzakonisht i sigurt dhe 
buton kalimi në Direktivat e Sigurisë 
CE. Lidhje bashkuese me qendrën 1 
1/4”. Furnizimi me energji elektrike: 230 
V 1f 50 / 60Hz 2200 W.  

b-Pompë vakumi portative, një fazore. 
Prodhon një vakum përfundimtar prej 
650 mm Hg (150 mbar). Pajisja e 
kompletuar me sifon dhe kabllo 
elektrike. Vëllimi i thithur: 2 Cu.m / orë. 
Furnizimi me energji elektrike: 230V 
Iph 50Hz.  
c-Kokë shpimi për shkëmb në pjesë 

fundore me dhëmbë diamanti, 2 copë me 
diametër 55 mm, 2 copë me diametër 82 
mm, 2 copë me diametër 108 mm, 2 
copë me diametër 160 mm.  
d-Kollonë zgjatimi 300 mm e gjatë.  
e-Fasheta metalike. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- C324N  – 1 cp 
 

Accessiories – C339-01 – 2 cp 
 
Accessiories – C339-02 – 2 cp 
 
Accessiories – C339-03 – 2 cp 
 
Accessiories – C339-04 – 2 cp 
  

- C345   – 1 cp 
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2 

-Makineri shkurtimi/prerje të karrotave. 
I përshtatshëm për të shkurtuar dhe prerë 
karrotat për t'i përgatitur për provat në 
shtypje, ku rrafshimi i të dy sipërfaqeve 

është një kusht themelor për të marrë 
rezultate të sakta. 
Pajisjet janë bërë prej çeliku të 
pandryshkshëm dhe alumini dhe janë 
pajisur plotësisht me teh diamanti dia. 
180 mm 

1 

      
 
 
 
 

- C377 - 05   – 1 cp 

 

3 

-Pajisje për shtypjen e karrotave të 
shkëmbinjve. Përdoret për kryerjen e 
testeve në shtypje për kampionet e 
karrotave të shkëmbit me diametër 
max. 55mm dhe lartësi midis 95 to 
110mm. 
-Pistoni i ngarkimit mbështetet në dy 
burime; pllaka e sipërme e shtypjes 
është e mbeshtetur me një bazë  
sferike; pllaka e poshtme është e 
mbeshtetur në bazë te palevizshme. 
Kapaciteti maksimal i ngarkimit: 100 kN 
Goditja e pistonit: 20 mm 
Diametri i pllakave: 55 mm 
Drita vertikale maks. 112 mm, min. 92 
mm 
Fortësia e pllakave: 60 HRC 
Përmasat e përgjithshme: dia. 151, me 
lartësi 249 mm. 

1 

      
 
 
 
 
 
 

- A147    – 1 cp 

 

4 

Testues Abrazioni për gurë natyrorë +10 
pako nga 5 kg, rërë zmeril abrazive e 
bardhë 80 gradë. Përdoret për 
përcaktimin e rezistencës ndaj 
abrazionit të veshjeve të produkteve të 
betonit dhe gurëve natyrale, duke 
matur gjatësinë e gjurmës së prodhuar 
në sipërfaqe të kampionit nëpërmjet një 
disku me trashësi 70 mm që rrotullohet 
me një shpejtësi të kontrolluar dhe 
ushton një presion  konstant mbi 
kampion. 
Një ngarkesë e materialit abraziv duhet 
te vendoset midis diskut dhe kampionit. 
Instrumenti është I pajisur me një 
kontrollues elektronik të shpejtësisë 
dhe një pajisje fikse pas kryerjes së 
numrit të përcaktuar të 
rrotullimeve/zhvendosjeve 
, 1kg material abraziv, një pllakë 
kalibrimi e krahasueshme me mermerin 
Boulonnaise, pajisje dhe kabinet në 
përputhje me Direktivat e Sigurisë CE. 

1 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A112   – 1 cp 
 
A112 - 01   – 10 cp/5kg 

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

 

Data, ____/___/2021 

 

FORMULARI I OFERTËS 

 

Emri i Ofertuesit_____________________ 

 

Për: Rektoratin e Universitetit Politeknik te Tiranes 

* * * 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  “BLERJE PAJISJE LABORATORIKE” 

Projekti ERASMUS+, KA 2 “BKSTONE”: “Higher Education - Enterprise platform for 

fostering, modernisation and sustainable grouth in natural stone industry in Western 

Balkans” Ref. No: 610483-EPP-1-2019-AL-EPPKA2-CBHE-JP). 

* * * 

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

 

1. Çmimi total i ofertës sonë është  _______________   (vlera ne fjale) leke  pa TVSH; 

2. Çmimi total i ofertës sonë është  _______________   (vlera ne fjale) leke  pa TVSH; 

 

 

Nr 

 

Përshkrimi i mallrave 

 

Njesia 

 

Sasia 

Çmimi 

(Leke) 

Vlera 

(Leke) 

Çmimi 

(Euro) 

Vlera 

(Euro) 

 

1 

Makineri karrotimi me 

strukture vakumi cope 1 

    

 

2 

Makineri shkurtimi/prerje te 

karrotave cope 1 

    

 

3 

Paisje per shtypjen e 

karrotave te shkembinjve cope 1 

    

 

4 

Testues abrazioni per gure 

natyrore cope 1 

    

Çmimi Neto )    

TVSH (%)   

Çmimi Total   

 

Nënshkrimi i ofertuesit ______________ 

Vula   

                             

Shënim: Konvertimi do te behet me kursin e kembimit te Komisionit Europian per muajin ne 

te cilin oferton.  

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

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
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Shtojca 8 

 [ Shtojcë për t’u plotesuar 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 LPP1. 

 

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar me vendim të gjykatës 

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

 

 

                                                             
1 Autorizoj Autoritetin Kontraktor të bëjë verifikimet përkatëse të gjendjes gjyqësore të personave të deklaruar 
në këtë Deklaratë  
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 Operatori ekonomik ____________________ nuk është në proces falimentimi (statusi 

                                                               aktiv). 

 

 

 Operatori ekonomik ____________________ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin 

e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.  

 

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi 

vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër. 

 

 

 

 

Data e dorëzimit të deklaratës _____________ 

Nënshkrimi i ofertuesit ______________ 

 

Vula                              ______________ 
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Shtojca 2/1                  [ 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; 
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b) është një ofertues potencial, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, 

mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të 

Ftesës për Ofertë.  
 

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

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 5/1 

[ 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 6 

 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik] 

 

 

DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

REALIZIMIN E OBJEKTIT SIPAS GRAFIKUT TË LËVRIMIT 

 

 

 

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 deklaratësi dhe marrim përsipër realizimin e objektit sipas grafikut të 

lëvrimit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor. 
 

 

Data e dorëzimit të deklaratës  ________________ 

 

Përfaqësuesi i ofertuesit 

 

Nënshkrimi 

 

Vula 
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Shtojca 7 

 

[ Shtojcë për t’u plotesuar 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 __________. 

 

Konflikt 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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