REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMEVE PUBLIKE DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR KONTRATAT PUBLIKE
PËR MALLRA - Procedura me Negociim PA Shpallje Paraprake te Njoftimit Blerje dhe instalim mixer koder/decoder
zeri etj Fondi limit 7 166 250 leke ( pa tvsh) REF __1071/23.05.2014_______________ Data e hapjes se ofertave
date ____28.05.2014______ SIGURIMI I OFERTES 143 325 LEKE(njeqindedyzetetremijeetreqindenjezeteepese)
Kriteret e perzgjedhjes cmimi me I ulet. Afati 20-ditor, i parashikuar në LPP nuk zbatohet në këto raste. NJOFTIMI I
KONTRATËS Autoriteti Kontraktor I.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor Emri Drejtoria e Pergjithshme e RTSH
Adresa RR. Ismail Qemali nr 11, Tirane_ Tel/Fax 04 222 7745 E-mail prokurime@rtsh.al__ Adresa e Internetit
www.rtsh.al_ I.2 Emri dhe adresa e personit përgjegjës: Emri Fatiola Hoxha Adresa RR. Ismail Qemali nr 11,
Tirane_ Tel/Fax 04 222 7745 E-mail prokurime@rtsh.al__ I.3 Lloji i autoritetit kontraktor dhe aktiviteti ose aktivitetet
kryesore: Institucion qëndror Institucion i pavarur d x Njesi e Qeverisjes Vendore Tjetër d d Objekti i kontratës II.1
Lloji i Kontratës Punë Shërbime Mallra d d x Lloji i “Kontratave për punë publike” Realizimi i Punëve Projektimi
realizimi i puneve d d Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime” Konkurs Projektimi Shërbime Konsulence Shërbime të
tjera d d d Lloji i “Kontratave Publike për Mallra” Blerje Qira Leasing Blerje me këste Një kombinim i tyre x d d d d
II.1.2 Kontratë në baze te Marrëveshjes Kuader Po d Jo x II.1.3 Lloji i Marreveshjes Kuader Me 1 Operator Ekonomik
d Me disa operatore ekonomike d Të gjitha kushtet janë të përcaktuara d II.1.4 Numri i operatoreve ekonomike me te
cilet do te perfundoje Marreveshja Kuader:___________ II.1.5 Kushtet për rihapjen e tenderit dhe/ose përdorimi
i mundshëm i blerjes elektronike në rast të ri-hapjes së tenderit
II.2 Përshkrim i shkurtër i
kontratës/marreveshjes kuader Fondi limit _____________________________________________ Burimi i
Financimit ______________________________________ Objekti i kontratës
______________________________________ II. 3 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për
ekzekutimin: Kohëzgjatja në muaj ddd ose ditë dddd ose duke filluar nga dd/dd/dddd me përfundim në dd/dd/dddd
II.3.1. Kohezgjatja e Marreveshjes Kuader Kohëzgjatja në muaj: ose ditë: (nga dhënia e Marrëveshjes Kuadër(jo më
shumë se (4) vjet) Ose duke filluar nga // (dd/mm/vvvv) Përfunduar më // (dd/mm/vvvv) II.4 Vendndodhja e objektit te
kontratës: MAGAZINA E RTSH, instalimet prane TVSH II.5 Ndarja në LOTE: Po d Jo x Nëse po, II.6 Përshkrim i
shkurtër i loteve (Sasia ose objekti dhe fondi limit i LOTEVE) II.7 Opsionet: Numri i rinovimeve të mundshme (nëse
ka): dd ose: nga dd në dd II.8 Do të pranohen variantet: Po d Jo x II.9 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të
veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër Po d Jo X II.10. Gjate procesit te prokurimit ne fushen e
Teknologjise te Informacionit dhe Komunikimit (TIK) jane perdorur standartet e pregatitura nga Agjencia Kombetare e
Shoqerise se Informacionit: Po d Jo X II.11. Gjate procesit te prokurimit ne fushen e Teknologjise te Informacionit dhe
Komunikimit (TIK), ne rastin kur standartet jane te pa-aplikueshme, eshte marre miratimi paraprak nga Agjencia
Kombetare e Shoqerise se Informacionit Po d Jo X Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik III.1 Kriteret e
Pranimit sipas shtojcës REFERUAR DHE FTESES PER OFERTE III.2 Sigurimi i Ofertës: Që një Operator Ekonomik
të marrë pjesë në një procedurë prokurimi, kërkohet që të paraqesë Sigurimin e Ofertës, shoqëruar me Formularin e
Sigurimit të Ofertës, që gjendet në Shtojcën 5. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është _143 325
(njeqindedyzetetremijeetreqindedyzetepese)_ Lekë (shuma e shprehur në fjalë:______). Në rastet e dorëzimit të
ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës për secilin nga Lotet është si më poshtë: Loti 1 ______ Lekë Loti 2
______ Lekë Procedura IV.1 Lloji i procedurës: E hapur E kufizuar Me negocim PA SHPALLJE Konkurs projektimi d
d x d IV.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: A) çmimi më i ulët X IV.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose
kërkesave për pjesëmarrje: Data: __28__.05.2014 (dd/mm/vvvv) Ora: 09.00 Vendi: DREJTORIA E
PERGJITHSHME E RTSH_ IV.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data:
Vendi:_______________________________________ Informacioni që komunikohet gjatë hapjes publike të ofertave,
qe paraqiten me mjete elektronike duhet t’i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar
oferta, në bazë të kërkesës së tyre. IV.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 150 DITE IV.6 Gjuha (-ët) për hartimin
e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Shqip x Anglisht d Tjetër _______________ Informacione plotësuese V.1
Dokumenta me pagesë: Po x Jo d Nëse Po Monedha _1000 ________ Çmimi _______ Ky çmim mbulon kostot
aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomik. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të
drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre. Dokumentat mund te terhiqen pa kosto ne website e RTSH. www.rtsh.al
V.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit) Drejtoria e Pergjithsme e
RTSH__ Data e shpërndarjes së këtij njoftimi 2. FTESA PËR TË PARAQITUR ofertat dhe dokumentacionin e kerkuar
Drejtoria e Pergjithshme e RTSH, RR ismail Qemali, nr 11, Tirane fton për të paraqitur kërkesa për pjesëmarrje në
procedurën me negociim për furnizimin dhe instalimin e mallrave të mëposhtme: PERSHKRIMI
SASIA PERZJERES DIXHITAL VIDEO PER TRANSMETIM LIVE BROADCAST 2M/E 1 USHQYES REZERVE
PER FRAME 1 USHQYES REZERVE PER CONTROL PANEL 1 EKRAN 50" LED LCD 2 CHANNEL IN BOX HD
1 KODEK ZERI IP/ISDN 1 sipas specifikimeve te meposhteme. KODER/DEKODER ZERI IP/ISDN SASIA 1COPE
Koder/Dekoder zeri IP/ISDN dydrejtimesh, I afte te enkodoje dhe dekodoje ne ne njejten kohe (simultan) me

karakteristikat e meposhtme: Konvertimi A/D dhe D/A tejete 24bit Brezi I frekuencave te jete <=10Hz ne 21.4kHz
Raporti S/N tejete>=100dB Impedance e linjeshyresetejete 100kOhm Impedanca e linjes dalese te jete 50Ohm
Tekete 2hyrje/daljeanalogetebalancuara me bashkues XLR Teketehyrje/daljedixhitale AES/EBU
Teketenjedaljekontrollkufje me bashkues jack ¼ Teketeporte Ethernet per komunikim Tekete 4 porta ISDN BRI
Tenjohealgoritmat: G.711, G.722, MPEG L2/L3, MPEG-2/4 AAC, MPEG-4 HE AACv2, AAC ELD, Linear (16 - 24 bit),
DAT (Lin.12 bit), C11APT, C11SB4, C11AES Teketetreguestenivelittezerit, testatusit me LED Kontrolli I
pajisjestebehetnepermjetekranit LCD dhe keypad teintegruar. Tensioni I punestejete 240VAC/50Hz
Teketedaljetensioni DC12V PERZJERES VIDEO DIXHITAL PER TRANSMETIM LIVE BROADCAST SASIA 1COPE
Perzjerres video dixhital I nje cilesie dhe qendrueshmerie te larte me parametrat e meposhtem: Te kete 24 hyrje
fizike sinjali videoHD-SDI: 1.5 Gbps (ose dhe me mire) me Frame synchronizer per cdo hyrjeme bashkues BNC Te
kete konvertues formati per cdo hyrje (Format Scalar) Te kete perpunim te sinjalit dixhital 4:2:2:4, 10bit Tejete i
pilotueshem, sinjalipilotimit BB 0.45Vp-p (PAL) me bashkues BNC Tekete Dual Multiviewer me 16
kontrolleburimeshsecili, me Tally dheEtiketim per secilin. Tekete TALLY per sinjalizimet e burimeve per cdohyrje.
Teketeefekte 2D DVE Paneli I komandimittekete 24 butona (osedhe me shume), tecilet u
korespondojnehyrjeveperkatese. Te kete panel visual per te kontrolluar gjendjen e perzjeresit dhe per te bere
veprime te ndryshme Tekete ne total 6keyers, 3 per cdo M/E osedhe me shume Teketekontroll visual per
menaxhimin e tij (monitor, touchscreen) Temundesoje Color Correction per cdohyrje Tekete 4 still storesosedhe me
shume Te kete minimumi 9 dalje te programueshme HD/SD-SDI Te kete ushqyes redudant per panelin e kontrollit
Tensioni i punes te jete 240V/50Hz Perzjerresi do te shoqerohet me dy ekrane 50” LED LCD per tu lidhur me MVW e
perzjerresit. Ekranet duhet te shoqerohen me gjithe aksesoret per montim si dhe suportet per tu montuar ne mur,
kabllo,etj CHANNEL IN BOX HD SASIA 1COPE Sistem Channel in box i formatit HD me karakteristikat e
meposhtme: Te mundesoje Titrimin, Riprodhimin dhe Rregjistrimin ne nje makine te vetme Te kete mundesi qe te
kryeje te pakten 2 procese simultane ne kanale te ndara, psh.te titroje dhe riprodhoje apo te regjistroje dhe titroje
njekohesisht. Dalja e kartes per grafike te mundesoje edhe KEY Alpha out. Makina te jete e pajisur me ushqyes
redudant Sistemi operativ te jete i instaluar ne SSD Te kete minimumi kapacitet ruajtes 4TB ne raid 5 (3x2TB) Te
kete te minimumi 16 GB DDR-III RAM ECC Sistemi operativ dhe softet e punes te jene te lishencuara Te jete i pajisur
me monitor 22” LCD Te jete i pajisur me KVM extender KRITERE TE VECANTA TE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE
Garancia e pajisjeve te jete 2 (dy) vjet per difekte me origjine prodhimi Instalimi i pajisjeve do te kryhet nga subjekti
fitues dhe eshte i perfshire ne cmimin perfundimtar. Afati i levrimit dhe instalimit te pajisjeve te jete para dates 12
Qershor 2014. Marrja ne dorezim e pajisjeve do te behet nga specialistet e TVSH pas instalimit te tyre ne ambientet e
TVSH. LLoji I Procedures: me negocim PA SHPALLJE Përshkrim i Përgjithshëm i Procedurës të Prokurimit Kjo
procedurë me negocim pa shpallje jane Neni 40 I LPP Ftesa për ofertë 1. Autoriteti kontraktor fton nëpërmjet një
komunikimi me shkrim ose me mjete elektronike76 njëherësh të gjithë kandidatët e përzgjedhur 2. Ftesa për
kandidatët përfshin edhe: a) një kopje të dokumenteve të tenderit dhe çdo dokument tjetër mbështetës; b) një
referencë për akses të dokumenteve të tenderit dhe të dokumenteve të tjera, të përcaktuara më sipër me rrugë
elektronike. 3. Modelet e ftesës për ofertë apo të ftesës për negocim përshkruhen në rregullat e prokurimit. Ftesa, në
çdo rast, duhet të përmbajë të paktën: a) një referencë për njoftimin e kontratës që botohet; b) të dhëna për vendin
dhe afatin e fundit kohor të paraqitjes së ofertave, si dhe gjuhën ose gjuhët në të cilat duhet të hartohet oferta; c)
informacion për çdo dokument shtesë që duhet dorëzuar ose në mbështetje të deklaratave të ofertuesve, në
përputhje me nenet 45 dhe 46 të këtij ligji, ose për të plotësuar informacionin e përmendur në këto nene; ç) renditjen
sipas përparësisë të kritereve të vendosura për përcaktimin e ofertës fituese, si dhe specifikimet apo dokumentin
përshkrues, në rastet kur këto nuk janë botuar në njoftimet e ftesës. Paraqitja dhe pranimi i ofertave 1. Autoriteti
kontraktor përcakton vendin, datën dhe orën e paraqitjes së ofertave. 2. Kur autoriteti kontraktor jep sqarime ose bën
ndryshime në dokumentat e tenderit, vepron në perputhje me nenin 42 të këtij ligji96. 3. Vendimi për shtyrje të afatit
përfundimtar u njoftohet menjëherë të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet. 4. Paraqitja e
ofertave bëhet si më poshtë: a) ofertat dorëzohen me shkrim, dorazi ose përmes postës, të nënshkruara dhe të
mbyllura në zarf, me përjashtim të rasteve të përmendura në shkronjën “b” të kësaj pike, kur autoriteti kontraktor,
sipas kërkesës, pajis ofertuesit me një dëshmi, ku shënohen data dhe ora e pranimit të ofertës; Kandidatët do të
dorëzojnë ofertat e tyre dhe dokumnetacionin e kerkuar për pjesmarrje të paraqituara sipas një formati të caktuar,
pranë Autoritetit Kontraktor. Autoriteti Kontraktor, do të shqyrtojë kërkesat për pjesmarrje të dorëzuara nga
Kandidatët, dhe do të vlerësojë kërkesat për t’u siguruar nëse kërkesat dhe dokumentacioni shoqërues plotësojnë
kërkesat e kualifikimit të përcaktura në dokumentat e tenderit. Ftesa për të paraqitur ofertën dhe negociuar: Sipas
VKM nr 1 date 10.01.2007 ( I ndryshuar) Në rastin e procedurave me negociim, me ose pa njoftim paraprak, dhe në
varësi tëkompleksitetit të kontratës, komisioni mund të zhvillojë negociata, në faza të ndryshme, me secilin nga
kandidatët e përzgjedhur, por gjithmonë duhet të pasqyrojë përmbajtjen e tyre në procesverbalin përkatës. Afati 20ditor, i parashikuar në shkronjat “c” dhe “dh”, të kësaj pike, nuk zbatohet në këto raste. Paraqitja e ofertës
përfundimtare dhe vlerësimi i tyre. Autoriteti Kontraktor fton vetëm ofertuesit e perzgjedhur. Ofertat përfundimtare të
kualifikuara shqyrtohen dhe vlerësohen sipas kritereve përkatëse nga Autoriteti Kontraktor. Për t’u ftuar në tender

kandidatët duhet të plotësojnë minimalisht kërkesat e percaktura ne Shtojcen PERKATESE SHTOJCA PER
KRITERET E PJESEMARRJES .KRITERET E PJESEMARRJES Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: Një
dokument që vërteton se (subjekti juaj): a) 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,
që lidhet me aktivitetin e profesional, Kërkesat si më sipër, plotësohen me dorëzimin e Ekstraktit të Regjistrit Tregtar
për të Dhënat e Subjektit, Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, të lëshuara nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit, si
dhe vetëdeklarimin e subjektit, sipas Shtojcës Nr. Extra “Deklaratë mbi Gjendjen Gjyqësore. Një dokument që
vërteton se (subjekti juaj): a) ka plotësuar detyrimet fiskale, b) ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore ,
te lëshuar nga Administrata Tatimore. Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet
kontraktore. Këto kritere (pikat 1,2) duhet te vërtetohen përmes dokumentave të lëshuar jo më parë se tre muaj nga
dita e hapjes së ofertës. Operatori ekonomik duhet të jetë i regjistruar në regjistrat përkatës profesionalë ose tregtarë
të shtetit në te cilin ata janë themeluar, duke vërtetuar personalitetin e tyre ligjor, per kete kandidatët duhet të
dorëzojnë një kopje të Ekstraktit mbi historikun e subjektit te leshuar nga Qendra Kombetare e Regjistrimit. Objekti i
veprimtarise se operatoreve ekonomik pjesemarres duhet te jete tregtimi import export pajisje elektronike (dixhitale,
radio televizive, i pajisjve elektronike, TV, komunikacioni, informatike) Kandidati/Ofertuesi i huaj duhet të vërtetojë se
ai i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër. Nëse dokumentat e sipërpërmendur nuk lëshohen në shtetin e
tyre të origjinës, atëherë mjafton një deklaratë me shkrim. Nëse gjuha e përdorur në procedurë është shqip, 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 dokumentat e lartpërmendur. Vec kesaj,
nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet te dorezohen: a. Marrëveshja e noterizuar
sipas se ciles bashkimi i operatoreve ekonomik eshte krijuar zyrtarisht; b. Prokura e posacme. 2. KRITERET E
VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 1. Për të vërtëtuar se operatorët ekonomikë janë të kualifikuar ofertuesi duhet të
paraqesë: a. Sigurimi i ofertes, (nese eshte e zbatueshme) sipas Shtojcesbashkelidhur fteses per oferte NE VLEREN
143 325 b.Deklarate mbi permbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojces c.Deklaraten mbi Konfliktin e Interesit
sipas Shtojces ç .Përshkrimi i Ofertës i plotësuar dhe nënshkruar në mënyrë të duhur, sipas Shtojces D. Shtojca
EXTRA 2. Për të vërtetuar se operatorët ekonomikë janë të kualifikuar, ofertuesi duhet të paraqesë: 2.1. Kapaciteti
Ligjor i operatorëve ekonomikë, 2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar: 2.3 Kapaciteti teknik: Kopje të deklarimit të
xhiros vjetore per vitin 2013 leshuar nga dega e tatim taksave. Çertifikatë të gjendjes financiare leshuar nga nje
institucion bankar ne shumen jo me pak se 500 000 (peseqindqindmije) leke. Te marre jo me pare se 10 dite nga
data e hapjes se ofertave Furnizime të ngjashme me një vlerë deri ne 40 % e vlerës se përllogaritur të kontratës që
prokurohet), të realizuara gjatë tre viteve të fundit të aktivitetit të operatorit ekonomik pjesemarres; Deshmite per
furnizimin e mallrave duhet te jepen nepermjet : Operatori ekonomik duhet te paraqese eksperienca te meparshme te
realizuara gjate aktivitetit te shoqerise gjate tri viteve te fundit, jo me shume se 40% te vleres (OSE 2 866 500 leke)
se perllogaritur te kontrates qe do te prokurohet. Kontratat e ngjashme qe do te paraqiten duhet te jene te shoqeruara
nga: kopje e nje ose disa faturave tatimore te shitje ku te jene te përcaktuara sakte datat, shumat dhe sasite e
mallrave dhe sherbimeve te furnizuara KAPACITETI PROFESIONAL Montimi I paisjeve dhe instalimi I ne ambjentet
e TVSH qe do lidhin keto pajisje do te kryhen nga firma levruese nen mbikqyrjen specialisteve te TVSH. Marrja ne
dorezim dhe kolaudimi do te kryhen me pas nga Specialistet e TVSH. PER KETE ARSYE Operatori ekonomik
pjesmarres ne tender duhet te kete ne stafin e tij te pakten nje inxhinier elektronik. Per te vertettuar kete duhet te
paraqese 1. Kontrate pune me ING Elektronik 2. Kopje te DiplomesTE ING.ELEKTRONIK Oferta e paisjeve duhet te
shoqerohet me specifikimet perkatese teknike ku te specifikohet malli dhe me kopje e manualit/ katalogut per te bere
vleresimin fillestar. Gjithashtu nje takim eshte parashikuar ne daten _____27.05.2014_________ora 11.00 per te
njohur ambjentet teknike per pergatitije ofertes dhe per te njohur sistemin actual . Pjesmarrja është fakultative, por
Operatori i interesuar Ekonomik duhet të konfirmojë paraprakisht me shkrim synimin e tij për të marrë pjesë në këtë
vizitë. Gjatë takimit do t’u jepen informacione shtesë e shpjegime, të cilat do tu shpërndahen të gjithë Operatorëve
Ekonomik. Të gjitha kostot e Operatorëve Ekonomikë që lidhen me takimin duhet të mbulohen nga vetë ata. . Për të
organizuar takimin ju lutem kontaktoni: (përcaktoni personin e kontaktit) per cdo sqarim kontaktoni me sektorin e
prokurimeve prane drejtorise se pergjithshme se RTSH rr ismail qemali nr 11, Tirane perpara dates se percaktuar per
takimin sqarues. Ofertat do te dorezohen prane sektorit te prokurimeve. Data eshte e percaktuar ne dokumentat
bashkelidhur. Ne rast fituesi lidhja e kontrates do jete e menjehereshme dhe per kete arsye operatori ekonomik duhet
te marre masa te menjehershme per dorezimin e gjithe dokumentacionit dhe sigurimin e kontrates ne vleren 10 % te
vleres te kontrates. Zarfi duhet të përmbajë vetëm dokumentet e kualifikimit DHE OFERTEN EKONOMIKE, siç
parashikohet në ftesen per oferte. Operatorët ekonomikë duhet ta dorëzojnë ofertën origjinale të mbyllur në një zarf
prane protokollit te drejtorise se Pergjithshme se RTSH ne adresen RR Ismail Qemali nr 11, Tirane. Operatorët
ekonomikë duhet të paraqesin vetëm një ofertë, Në varësi të kompleksitetit të kontratës, KVO mund të zhvillojë
negociata, në faza të ndryshme, me secilin nga kandidatët e përzgjedhur, por gjithmonë duhet të pasqyrojëv
përmbajtjen e tyre në procesverbalin përkatës. Afati 20-ditor, i parashikuar në LPP nuk zbatohet në këto raste. Kriter
kualifikimi cmimi me I ulet. Sigurimi I ofertes leke ose 2% I vleres se fondit limit te vlefshem per 150 dite. OFERTAT

DHE DOKUMENTACIONI I KERKUAR duhet të paraqiten drejtoria e pergjithsme e rtsh, rr ismail qemali, nr 11,
Tirane ……………………………………………………………………………………………………… [Jep adresën e saktë]
Përpara date ………………………………………………………………………………………………………. [Percaktoni
datën dhe kohen e afatit përfundimtar] Të gjithë Kandidatët do të informohen sa më shpejt të jetë e mundur, dhe në
cdo rast brënda 7 ditëve nga marrja e vendimit në lidhje më procesin e parakualifikimit. Kandidatët e kualifikuar do të
ftohen të dorësojnë oferta. 3. UDHËZIME PËR OPERATORET EKONOMIKE Hartimi i kërkesë /ofertës 3.1
Kandidatët/ofertuesit janë të detyruar të përgatisin kërkesat/ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto
DT. Kërkesat/Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme. 3.2
Kandidatët/ofertuesit përballojne kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e kërkesës/ofertës së tij. Autoriteti
Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto. 3.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore,
origjinali i kërkesës/ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e kërkesës/ofertes
duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e kerkeses/ ofertës, përveç literaturës së
pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo
ndryshim në kërkesë/ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar. 3.4 Në rast të
kërkesave/ofertave të paraqitura nga një bashkim operatoresh ekonomik, oferta duhet të shoqërohet me
Prokurën/autorizimin me shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së
prokurimit. 4. Afati kohor dhe vendi për dorëzimin e kërkesave 4.1 Afati kohor për paraqitjen e kërkesave për
pjesëmarrje skadon më _28.05.204________ ora 09.00 ___. Kërkesat e paraqitura pas skadimit të afatit kohor do t’i
kthehen Kandidatit të pahapura. 4.2 Kërkesat duhet të dorëzohen në adresën e mëposhtme: ora 09.00 ne zarf te
mbyllyr me mbishkrimin te mos hapet para dates ora
11.00_____________________________________________________. 4.3 Për procedurat e prokurimit që
zhvillohen në rrugë shkresore, operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë vetem DOKUMETACIONIN O origjinale të
futur në një zarf jotransparent, te mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Kandidatit dhe të shënuar:
“Kërkesë për parakualifikimin në procedurën Nr. Njoftimit_______________ “MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË
RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS DHE JO PARA
________28.05.2014_________(dd/mm/vv), ora _09.00_____”. 5. - DORËZIMI DHE VLERËSIMI I OFERTAVE
PARAPRAKE Ofertat paraprake do të dorëzohen vetem nga kandidati, të cilit i është dërguar ftesa për ofertë nga
Autoriteti Kontraktor, sipas modelit të dhënë NE SHTOJCEN PERKATESE. 5.1 Oferta duhet të përfshijë dokumentat
e mëposhtëm: a) Formulari i Ofertës, në përputhje me modelin e bashkangjitur c) Dokumentat që lidhen me objektin
e prokurimit 5.2 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së. 5.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në
rrugë shkresore,ofertuesit duhet të dorëzojnë vetem ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, te mbyllur, të
vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për furnizimin e __________
mallrave; Nr. Njoftimit_______________ “MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I
PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS DHE JO PARA 28.05.2014 __ (dd/mm/vv), ora 5.4 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 cdo kohë ofertën deri para afatit kohor përfundimtar për hapjen (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.
Sigurimi i ofertës 5.5 Sigurimi i Ofertës duhet të dorëzohet bashke me oferten, para skadimit të afatit kohor për
dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertes. 5.6
Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme: a) garanci bankare e pakushtëzuar, b) garanci
sigurimi Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe
duhet të dorëzohet bashke me oferten para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet. 5.7 Dokumentat e
përmendur në germat a) dhe b) duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës të ofertës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.
Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës 5.8 Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i skadimit të afatit
kohor për dorëzimin e ofertave. Për sa kohë nuk ka skaduar afati kohor për vlefshmërinë 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 pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës. Ofertuesi që bie
dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës dhe të njoftojë Autoritetin Kontraktor me shkrim, duhet të zgjasë
periudhën e vlefshmërisë së ofertës dhe të paraqesë një sigurim oferte të zgjatur. Oferta nuk mund të modifikohet.
Nëse Ofertuesi nuk arrin t’i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së
vlefshmërisë së ofertës, ose nuk bën zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë, ose nuk arrin të paraqesë një sigurim të
zgjatur të ofertës, atëherë do të konsiderohet se Ofertuesi e ka refuzuar kërkesën e Autoritetit Kontraktor. Në këtë
rast Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën. 5.9 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së 6. DORËZIMI

I OFERTAVE PËRFUNDIMTARE 6.1 Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm: a) Formulari i Ofertës që
përmban informacionin e dhënë sipas modelit të bashkangjitur si Shtojcat 3 eDT. b) Dokumentat që lidhen me
objektin e prokurimit (skica, projekte, etj) ___________ , c) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)
Një Ofertues duhet të paraqesë vetëm një ofertë. 6.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore,
ofertuesit duhet të dorëzojnë vetem ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, te mbyllur, të vulosur dhe
firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për furnizimin e __________ mallrave; Nr
Njoftimit_______________ “MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN
KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS. DHE JO PARA_ ___28.05.2014_________ (dd/mm/vv), ora
___.09.00___”. 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 6.4 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.. Rrjedhimisht,
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 cdo kohë ofertën
deri para afatit kohor përfundimtar për hapjen (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. . Llogaritja e çmimit 6.5
Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat qe do
te levrohen, sasitë, çmimin e tyre. 6.6 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 dhe kursi i shkëmbimit duhet të jetë ai i fiksuar nga Banka Qëndrore e
Shqipërisë në ditën kur publikohet njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhet në atë kurs shkëmbimi deri në skadimin e
periudhës së vlefshmërisë së ofertës. 6.7 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të
ofertës të të gjitha Mallrave qe do te furnizoje, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet cmimit të dhënë dhe
përbën vlerën totale të ofertës nëse shpallet fitues. 6.8 Përvec kur Dokumentat e Tenderit e parashikojnë ndryshe,
çmimet e dhëna nga Ofertuesi duhet të jenë të fiksuar përgjatë ekzekutimit të kontratës dhe nuk duhet t’i nënshtrohen
asnjë ndryshimi në asnjë aspekt. Oferta e paraqitur me çmim të ndryshueshëm, dhe që nuk është në përputhje me
këtë paragraf, do të refuzohet nga Autoriteti Kontraktor si e papranueshme. 6.9 Në rastin e nje marreveshje kuader
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 në mes të palëve në marreveshjen kuader. 7.
VLERËSIMI I OFERTAVE Ofertat do të vlerësohen në bazë të kritereve të mëposhtme. Kontrata do t’i akordohet atij
Ofertuesi që ka paraqitur ofertën e vlerësuar si më të ulët. Kriteret e përzgjedhjes 7.1 (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. Korrigjimi i
gabimeve dhe pjesët e hequra 7.2 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre
arithmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në
fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me
kusht që Ofertuesi t’a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e
propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë. 7.3 Gabimet
në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, sipas shëmbujve të mëposhtme: - 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 të larta ose më të ulëta se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar. Ofertat anomalisht të
ulëta 7.4 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me mallrat e ofruara, atëherë Autoriteti
Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që
të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën. Oferta do të cilësohet anomalisht e
ulët sipas përcaktimit të bërë në kreun V pika 4(g) 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 40 përqind e
fondit limit të përllogaritur. Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPPsë, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 80 përqind e mesatares së ofertave
të vlefshme. Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit duhet të kërkojë
sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim në lidhje me to në përputhje me nenin 56, të LPP-së”. Formula
që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme
është si më poshtë: O – Oferta MO – Mesatarja e Ofertave te vlefshme n – Numri i Ofertave te vlefshme ZM – Zbritja

e Mundshme MO = O1 O2 O3 … On / n ZM = 80 % Mo Vlera e Ofertes qe vleresohet <..ZM........... , si rrjedhim
Oferta eshte Anomalisht me e Ulet. Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta më vlerën më të ulët të
vleresuar, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me piket më të larta e
ka oferten ekonomike me vlerën më të ulet . 7.6 ANKIMI ADMINISTRATIV NË DISPOZICION TË OPERATORËVE
EKONOMIK 8. NËNSHKRIMI I KONTRATËS 8.1 Autoriteti Kontraktor e informon atë Ofertues, oferta e të cilit është
përzgjedhur si më e mira, përmes dërgimit të njoftimit të shpalljes se fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 14. Një
kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP. Sigurimi për
ekzekutimin e kontratës 8.2 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, që është i
bashkangjitur si Shtojca 19 e DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës. 8.3 Sigurimi
për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme: a) garanci bankare e pakushtëzuar,
b) garanci sigurimi, 8.4 Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, Autoriteti Kontraktor dërgon një njoftim në
APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike. Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore ne rastin e
prokurimit të kontratave sektoriale Shenim: Autoritetet kontraktore nuk duhet te nderhyjne per te bere asnje lloj
ndryshimi ne dokumentat e tenderit nga pika 3 ne piken 8. Shtojca 1. [ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti
Kontraktor] FTESË PËR OFERTË (Vetëm për kandidatët e përzgjedhur përmes procedurës me negocim pa shpallje
paraprake) [Data] Për :jane perzgjedhur TBS96 shpk, R&T shpk, Eurokontakt shpk, M&M company shpk Procedura e
Prokurimit: ME NEGOCIM PA SHPALLJE PARAPRAKE * * * Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ju
informojmë se [emri dhe adresa e kandidatit të përzgjedhur], pas vlerësimit të kapaciteteve tuaja ligjore, financiaroekonomike dhe teknike, kërkesa juaj për pjesëmarrje është pranuar në fazën e ofertimit në këtë procedurë.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [këtij autoriteti kontraktor] Emri
___________________________________________ Adresa ___________________________________________
ofertën tuaj, duke marrë parasysh se: Afati kohor për dorëzimin e ofertave është : Data, ora dhe adresa Data
28.05.02014 Ora: 09.00 Adresa sektori i Prokurimeve. Rr ismail qemali, kati i 3, tirane Afati kohor për hapjen e
ofertave është: Data, ora dhe adresa sektori i prokurimeve date 28.05.2014 Data // (dd/mm/vvvv) Ora: 09.00 Adresa
Informacioni që komunikohet gjatë hapjes publike të ofertave, qe paraqiten me mjete elektronike duhet t’i
komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre. Gjuha(-ët)
për hartimin e ofertes janë: Shqip x Anglisht Tjetër ________________________ Kriteret e përzgjedhjes së fituesit
janë : cmimi ME I ulet Jemi në pritje të ofertës suaj.[Titullari i autoritetit kontraktor] Shtojca 2. [ Shtojce per tu
plotesuar nga Autoriteti Kontraktor] FTESË PËR OFERTË [Data] Për : [Emri dhe adresa e ofertuesit të përzgjedhur]
Procedura e Prokurimit: _BLERJE DHE INSTALIM MIXER etj * * * Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ju
informojmë se [emri dhe adresa e kandidatit të përzgjedhur], pas vlerësimit të kapaciteteve tuaja ligjore, financiaroekonomike dhe teknike, kërkesa juaj për pjesëmarrje është pranuar në fazën e ofertimit në këtë procedurë.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [këtij autoriteti kontraktor] Emri
___________________________________________ Adresa ___________________________________________
ofertën tuaj, duke marrë parasysh se: Afati kohor për dorëzimin e ofertave është :___________________________
Data, ora dhe adresa Data // (dd/mm/vvvv) Ora: Adresa 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.
Afati kohor për hapjen e ofertave është: Data, ora dhe adresa Data // (dd/mm/vvvv) Ora: Adresa Informacioni që
komunikohet gjatë hapjes publike të ofertave, qe paraqiten me mjete elektronike duhet t’i komunikohet të gjithë atyre
Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre. Gjuha(-ët) për hartimin e ofertes
eshte: Shqip Anglisht Tjetër ________________________ Kriteret e përzgjedhjes së fituesit janë : A) Çmimi më i ulët
Shtojca 3 [ Shtojce per tu plotesuar nga operatori ekonomik] FORMULARI I OFERTËS 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: Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH; Çmimi total i ofertës sonë
është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH 1 2 3 4 5 6 Nr Përshkrimi i mallrave Sasia Çmimi Njësi Çmimi Total
Afati Çmimi Neto TVSH (%) Çmimi Total Nënshkrimi i ofertuesit ______________ Vula ______________ Shënim): 1.
Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____( e kerkuar ne dokumentat e tenderit ) Shtojca [Letër me kokë e
Bankës / Kompanisë së Sigurimeve] [ Shtojce per tu paraqitur nga operatori ekonomik] FORMULARI I SIGURIMIT
TË OFERTËS [Data_______] Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] Në emer të: [Emri dhe adresa e ofertuesit
të siguruar] Procedura e prokurimit [lloji i procedurës] Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti] Publikimi (nëse
zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në faqen e APP-se Duke iu referuar procedurës
së lartpërmendur, Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e
bankës / kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për
sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik. Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e
[emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e

parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e njërit nga kushtet
e mëposhtme: Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose
para afatit perfundimtar, nese eshte percaktuar keshtu ne dokumentat e tenderit; Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e
kontratës se prokurimit kur autoriteti kontraktor e kerkon nje gje te tille; Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e
kontratës, ku oferta eshte shpallur fituese ose nuk ka plotesuar ndonje kusht tjeter perpara nenshkrimit te kontrates
se percaktuar ne dokumentat e tenderit. Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e
kontratës ose ftesën për tender]. [Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit] Shtojca [ Shtojce per tu plotesuar
nga operatori ekonomik] LISTA I INFORMACIONIT KONFIDENCIAL Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi
të mbahet konfidencial: Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial Numri faqes dhe pikat e DT që
dëshironi të mbeten konfidenciale Arsyet pse ky inoformacion duhet të mbetet konfidencial Afati kohor që ky
informacion të mbetet konfidencial Shtojca [ Shtojce per tu plotesuar nga Operatori Ekonomik] DEKLARATE MBI
PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE 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, të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë; Data e dorëzimit të
deklaratës ________________ Përfaqësuesi i ofertuesit Nenshkrimi V ula Shtojce Extra [ Shtojce per tu plotesuar
nga Operatori Ekonomik] DEKLARATË MBI GJENDJEN GJYQËSORE E operatorit ekonomik pjesemarres ne
proceduren e prokurimit qe do të zhvillohet ne date _______________ nga Autoriteti Kontraktor ___________ me
objekt _______________me fond limit __________ Une i nenshkruari __________________me cilesine
___________te operatorit ekonomik ___________________ deklaroj se: Operatori ekonomik
____________________ nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP, Operatori
ekonomik ____________________ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, që lidhet me
aktivitetin profesional, Data e dorezimit te deklarates _____________ Perfaqesuesi i ofertuesit Nenshkrimi Vula
Shtojca [ Shtojce per tu plotesuar nga Operatori Ekonomik] DEKLARATË Mbi konfliktin e interesave 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 7.4.2005,
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, Avokati i Popullit,
Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ose Inspektori i Përgjithshëm i
Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasuriven, 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. Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të
qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore,
ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e
kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim
zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e ligjit
nr.9367, datë 7.4.2005). Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1,2 te ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005, me përjashtimet
përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë
bashkëshorti/ja, fëmijë madhorë apo prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit/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
7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar si dhe në aktet
nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të ligjit
nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i
përcaktuar në Kreun III, Seksioni II te ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa
private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj. Data e dorëzimit të
deklaratës ________________ Emri, Mbiemri, Nënshkrimi ____________________________ Vula Shtojca 10 [
Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktor] SPECIFIKIMET TEKNIKE PERSHKRIMI SASIA PERZJERES
DIXHITAL VIDEO PER TRANSMETIM LIVE BROADCAST 2M/E 1 USHQYES REZERVE PER FRAME 1 USHQYES
REZERVE PER CONTROL PANEL 1 EKRAN 50" LED LCD 2 CHANNEL IN BOX HD 1 KODEK ZERI IP/ISDN 1

sipas specifikimeve te meposhteme. KODER/DEKODER ZERI IP/ISDN SASIA 1COPE Koder/Dekoder zeri IP/ISDN
dydrejtimesh, I afte te enkodoje dhe dekodoje ne ne njejten kohe (simultan) me karakteristikat e meposhtme:
Konvertimi A/D dhe D/A tejete 24bit Brezi I frekuencave te jete <=10Hz ne 21.4kHz Raporti S/N tejete>=100dB
Impedance e linjeshyresetejete 100kOhm Impedanca e linjes dalese te jete 50Ohm Tekete
2hyrje/daljeanalogetebalancuara me bashkues XLR Teketehyrje/daljedixhitale AES/EBU Teketenjedaljekontrollkufje
me bashkues jack ¼ Teketeporte Ethernet per komunikim Tekete 4 porta ISDN BRI Tenjohealgoritmat: G.711,
G.722, MPEG L2/L3, MPEG-2/4 AAC, MPEG-4 HE AACv2, AAC ELD, Linear (16 - 24 bit), DAT (Lin.12 bit), C11APT,
C11SB4, C11AES Teketetreguestenivelittezerit, testatusit me LED Kontrolli I pajisjestebehetnepermjetekranit LCD
dhe keypad teintegruar. Tensioni I punestejete 240VAC/50Hz Teketedaljetensioni DC12V PERZJERES VIDEO
DIXHITAL PER TRANSMETIM LIVE BROADCAST SASIA 1COPE Perzjerres video dixhital I nje cilesie dhe
qendrueshmerie te larte me parametrat e meposhtem: Te kete 24 hyrje fizike sinjali videoHD-SDI: 1.5 Gbps (ose dhe
me mire) me Frame synchronizer per cdo hyrjeme bashkues BNC Te kete konvertues formati per cdo hyrje (Format
Scalar) Te kete perpunim te sinjalit dixhital 4:2:2:4, 10bit Tejete i pilotueshem, sinjalipilotimit BB 0.45Vp-p (PAL) me
bashkues BNC Tekete Dual Multiviewer me 16 kontrolleburimeshsecili, me Tally dheEtiketim per secilin. Tekete
TALLY per sinjalizimet e burimeve per cdohyrje. Teketeefekte 2D DVE Paneli I komandimittekete 24 butona (osedhe
me shume), tecilet u korespondojnehyrjeveperkatese. Te kete panel visual per te kontrolluar gjendjen e perzjeresit
dhe per te bere veprime te ndryshme Tekete ne total 6keyers, 3 per cdo M/E osedhe me shume Teketekontroll visual
per menaxhimin e tij (monitor, touchscreen) Temundesoje Color Correction per cdohyrje Tekete 4 still storesosedhe
me shume Te kete minimumi 9 dalje te programueshme HD/SD-SDI Te kete ushqyes redudant per panelin e
kontrollit Tensioni i punes te jete 240V/50Hz Perzjerresi do te shoqerohet me dy ekrane 50” LED LCD per tu lidhur
me MVW e perzjerresit. Ekranet duhet te shoqerohen me gjithe aksesoret per montim si dhe suportet per tu montuar
ne mur, kabllo,etj CHANNEL IN BOX HD SASIA 1COPE Sistem Channel in box i formatit HD me karakteristikat e
meposhtme: Te mundesoje Titrimin, Riprodhimin dhe Rregjistrimin ne nje makine te vetme Te kete mundesi qe te
kryeje te pakten 2 procese simultane ne kanale te ndara, psh.te titroje dhe riprodhoje apo te regjistroje dhe titroje
njekohesisht. Dalja e kartes per grafike te mundesoje edhe KEY Alpha out. Makina te jete e pajisur me ushqyes
redudant Sistemi operativ te jete i instaluar ne SSD Te kete minimumi kapacitet ruajtes 4TB ne raid 5 (3x2TB) Te
kete te minimumi 16 GB DDR-III RAM ECC Sistemi operativ dhe softet e punes te jene te lishencuara Te jete i pajisur
me monitor 22” LCD Te jete i pajisur me KVM extender KRITERE TE VECANTA TE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE
Garancia e pajisjeve te jete 2 (dy) vjet per difekte me origjine prodhimi Instalimi i pajisjeve do te kryhet nga subjekti
fitues dhe eshte i perfshire ne cmimin perfundimtar. Afati i levrimit dhe instalimit te pajisjeve te jete para dates 12
Qershor 2014. Marrja ne dorezim e pajisjeve do te behet nga specialistet e TVSH pas instalimit te tyre ne ambientet e
TVSH. AFATI I instalimit 2 dite Afati I levrimit_ _________________________ne cdo rast jo me vone se data 12
qershor 2014 Afatet e lëvrimit: Shtojca 13 [ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktor] NJOFTIM STANDARD
PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR [vendi dhe data] [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] [Adresa e ofertuesit]
I/E Nderuar, Z/Zj. Ju

falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit
publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin për Prokurimet Publike, nr. 9643 datë
20.11.2006, i njohur si LPP”. 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] [eliminuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të
mëposhtme [shënoni kutinë e duhur]: [subjekti juaj] mori pjesë në përgatitjen e njoftimit të
kontratës, ose dosjen e tenderit, ose pjesë të tij, që u përdorën nga autoriteti kontraktor mori
asistencë të paligjshme në përgatitjen e njoftimit të kontratës ose dosjes së tenderit, ose një pjesë
të saj [subjekti juaj] Është gjykuar nga një gjykatë që gëzon juridiksionin kompetent se ka kryer
një shkelje kriminale ose civile, që përfshin praktikat korruptive, pastrimin e parave, organizimin
kriminal ose aktivitetet e përshkruara në Nenin 45 të LPP, në ligjet ose rregullat e zbatueshme në
Shqipëri, ose sipas marrëveshjeve dhe konventave ndërkombëtare; Një gjykatë me juridiksion
kompetent ka vendosur se ka kryer një veprim mashtrimi ose një veprim të njëvlershëm me
mashtrimin; Ështe në ndjekje penale për një nga veprat penale të përshkruara në nenin 45 të LPP;
ka falimentuar, aktiviteti është marrë nën administrimin e gjykatës, në përputhje me nenin 45,
2(b) të LPP; është nën procedurën e deklarimit të falimentimit, sipas një urdhri për likujdim të
detyruar ose administrim nga gjykata, ose sipas një marrëveshjeje me kreditorët, ose sipas
procedurave të ngjashme, në pajtim me nenin 45, 2(c) të LPP; është dënuar me vendim të formës

së prerë për vepra qe lidhen me veprimtarine profesionale; nuk ka paguar kontributet e sigurimit
shoqëror, në përputhje me Ligjin Shqiptar dhe dispozitat në fuqi në shtetin e origjinës; nuk ka
përmbushur detyrimet lidhur me pagimin e tatimeve, në përputhje me Ligjin Shqiptar ose me
dispozitat në fuqi në shtetin e origjinës; Nuk arritët të paraqisni: Çertifikatat ose vërtetimet e
kërkuara që tregojnë se ju nuk jeni në kushtet e Nenit 45 të LPP, Një çertifikatë, dokument ose
vërtetime të tjera të mjaftueshme që kërkohen nga autoriteti kontraktor sipas Nenit 46 të LPP me
qëllim verifikimin e përshtatshmërisë suaj profesionale; Vërtetime të mjaftueshme, siç
përshkruhen në Nenin 46 të LPP që tregojnë se kandidati ose ofertuesi në fjalë i plotëson
kërkesat për kapacitetet minimale financiare, teknike dhe profesionale, të specifikuara në dosjen
e ofertës ose në njoftimin e kontratës; Autoriteti Kontraktor ka vendosur se ju keni dorëzuar
dokumenta që përmbajnë informacion të rremë, me qëllim kualifikimi; Oferta juaj [nuk i
përgjigjet kërkesave] [është e parregullt] [ është anomalisht e ulët]; Nuk arritët të plotësonit
kërkesat për sigurimin e ofertës; (ndonjë shkak tjetër përvec atyre më sipër) JUSTIFIKIMI [Jeni
s’kualifikuar] [oferta juaj u refuzua] për shkak të këtyre arsyeve, si më poshtë: [Shënoni arsyet e
hollësishme për s’kualifikimin ose refuzimin e ofertës në fjalë]
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ Nëse
mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RPP gjatë procedurës së prokurimit publik,
atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.
Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i
interesuar në nismat tona të prokurimit. Me respekt < Emri > Shtojca 14 [ Shtojce per tu
plotesuar nga Autoriteti Kontraktor] FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT [Data] Për:
[Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] * * * Procedura e prokurimit: Përshkrim i
shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës] Publikime të mëparshme
(nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] Njoftojme se, kane qene
pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:
1._________________________________ _____________________________ Emri i plotë i
shoqërisë numri i NIPT-it Vlera ____________________________________ (me numra dhe
fjale) 2._________________________________ _____________________________ Emri i
plotë i shoqërisë numri i NIPT-it Vlera ____________________________________ (me numra
dhe fjale) Etj.___________________________________________________ Jane skualifikuar
ofertuesit e meposhtem: 1._________________________________
_____________________________ Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
2._________________________________ _____________________________ Emri i plotë i
shoqërisë numri i NIPT-it Perkatesisht per arsyet e meposhtme:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
* * * 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] është identifikuar si oferta e suksesshme. Rrjedhimisht, jeni i lutur
të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit] kopjen e
nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të 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 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 për prokurimet publike
nr.9643 date 20.11.2006 Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë
_____________________________ Ankesa: ka ose jo______________ (nëse ka) ka marrë
përgjigje në datë ___________________________ * * * [Drejtuesi i autoritetit kontraktor]
Shtojca KUSHTET E PËRGJITHSHME Mallrat – Procedura Me negociim Me Shpallje Neni 1:
Qellimi Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për blerjen e Mallrave të
prokuruara me anë të procedurёs me negociim. 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. 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. 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 “kontratë” do të thotë
marrveshja e shkruar e lidhur midis Entit prokurues 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. “çmim
kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të
përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore. “Incoterms” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që
përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë shpërndarjen e funksioneve,
kostot, dhe rrisqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga Kontraktuesi tek Autoriteti
Kontraktor. “ Lëvrimi ” do të thotë të gjitha aktivitetet dhe veprimet që mundësojnë marrjen e
Mallrave në vendin e shpërndarjes siç specifikohet në kontratë si paketimi, transportimi,
sigurimi, tarifat, procedura doganore, ngarkimi dhe shkarkimi, instalimi, mbledhja, bashkimi,
kontrollimi i veprimeve dhe mbikëqyrja e gjithë kësaj veprimtarie. “Autoriteti Kontraktor” do të
thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate
blen Mallrat. Ky term kudo qe përdoret ka kuptim të njëjtë me ate te perkufizuar ne ligj.
“Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas
dispozitave të kësaj kontrate furnizon Mallrat. “palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
“Mallrat” do të thotë materialet e papërpunuara, produktet, makineritë dhe pajisjet, objektet në
formë të ngurtë, të lëngshme ose të gazshme. “Shërbimet në Lidhje me to” do të thotë shërbimet
ndihmëse ose te paparashikuara të furnizimit të Mallrave, si transportimi, instalimi, mirmbajtja,
trajnimi, shërbimet mbështetëse osë detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimin e Mallrave.
“objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Mallrat dhe Shërbimet në Lidhje me to që Kontraktuesi
do të sigurojë sipas kushteve të kontratës. “Standarte Teknike” do të thote specifikimet e
aprovuara nga një trup i posacëm standartizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur.

Standarte të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose përkufizim të karakteristikave për të siguruar
se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit. Neni 3: Hartimi i Kontratës
Njoftimi i ofertes fituese do të sherbeje per hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të
firmoset brenda afatit të shprehur në Dokumentat e Tenderit. Egzistenca e kontratës do të
konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke trupëzuar të gjitha marrveshjet
midis palëve. Neni 4: Praktikat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i
Procesverbaleve Atoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme
kontratën nëse zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive
përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik. Kontraktuesi nuk
duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ndonje ent tjeter që ka
marrë pjesë në pregatitjen e Dokumentave të Tenderit për këtë prokurim. Kontraktuesi duhet të
lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e
kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.
Neni 5: Informacioni Konfidencial Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në
kofidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në
lidhje me kontratën. Kontraktuesi mund t’i japë nënkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose
informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar për
nënkontraktuesin të kryejë punën e tij sipas kontatës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të
përfshijë në kontratën e tij me nën-Kontraktuesin një dispozitë që parashikon ruajtjen e
konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

