
 
 

 

Nr.Prot.__________    

                                                                         Tiranë, më 20/10/2020 

                     

            

Lënda:     FTESË PËR OFERTË  

 

Të nderuar, 

 

Nëpërmjet kësaj letre, ju ftojmë të  paraqesni ofertën tuaj lidhur me procedurën e prokurimit që do 

të zhvillohet nga organizata  Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QShPZh) për 

shërbimin/ produktin: 

Laptop ( 1 copë)  dhe  Printer ( 1 copë) 

 

Në praqitjen e ofertës, duhen konsideruar dhe zbatuar kriteret mëposhtme: 

 

I. PËRMBAJTJA E OFERTËS 

 

A. Dokumentacioni Ligjor, që përfshihet në kriteret e pranimit/kualifikimit, duhet të përfshijë  

kopje e të gjithë  dokumentacionit ligjor të mëposhtëm: 

 

1. Subjekti duhet të jetë i regjistruar në regjistrat përkatës profesionale dhe tregtarë të shtetit në 

të cilin është themeluar, duke provuar personalitetin e tij juridik. Për këtë duhet dorëzuar një 

kopje e Ekstraktit Historik, të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit. 

 

2. Subjekti nuk duhet të jetë i dënuar apo në proces për një cështje penale, evidentuar me 

Vërtetim të lëshuar  nga Gjykata dhe Vërtetim lëshuar nga Prokuroria. 

 

3. Subjekti duhet të provojë se kapitalet/asetet nuk i janë nënshtuar një procesi ekzekutimi apo 

sekuestro evidentuar me Vërtetim të lëshuar nga Zyra e Përmbarimit.  

Po kështu, për tú siguruar për gjendjen ekonomike dhe kapacitet për të ofruar shërbimin/produktin, 



 
 

QShPZh mund të kërkojë gjatë procesit të prokurimit, dokumentacion shtesë si deklarata bankare 

ose, kur nevojitet, vërtetim për sigurim ndaj rreziqeve profesionale,paraqitjen e bilanceve 

financiare ose të pjesëve të shkëputura nga bilancet, një deklaratë të xhiros së përgjithshme të 

shoqërisë dhe, në rast nevoje, të xhiros së realizuar nga veprimtaritë e ngjashme me objektin 

e kontratës që do të prokurohet për periudhën e vitit të fundit financiar. 

 

4. Subjekti, duhet të provojë se disponon aftësitë teknike për realizimin e shërbimeve të 

kërkuara, përmes dokumentacionit si më poshtë: 

a) Liçensë të shoqërisë për ushtrim veprimtarie per shitje te pajisjeve elektronike. 

b) Një listë të kompanive/institucioneve për të cilat keni realizuar shërbimet / produktet e 

kërkuara në këtë ftesë për ofertë, me numra kontakti në mënyrë që të mund të 

kontaktohen nga ana e QShPZh. 

 

B. Oferta Ekonomike, duhet të jepet dhe kuotohet në monedhën Lekë pa  përfshirë TVSH. Oferta  do 

të jetë e vlefshme për një periudhë 2 javore dhe do te paraqitet sipas udhëzimeve të mëposhtme:  

1. Oferta financiare për shërbimin e kërkuar. 

2. Dokumentat bashkëshoqëruese të listuara në ofertë. 

 

II. DORËZIMI I OFERTËS 

 

Oferta duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur, të vulosur nga subjekti në pjesën e ngjitjes së zarfit, duhet 

të ketë të shkruar qartë: 

 

Titullin “Ftesë për Ofertë- Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QShPZh)” 

dhe  

Emrin e Subjektit që e dërgon.  

 

Zarfi që përmban ofertën, protokollohet pranë zyrave të QShPZh –së dhe subjekti duhet të sigurohet që 

kjo ofertë është protokolluar.  

 



 
 

Oferta nuk do të konsiderohet e vlefshme në rast se, dorëzohet e hapur, me e-mail, fax ose ne ndonjë 

mënyre tjetër të ndryshme nga ajo e kërkuar më lart. 

 

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave pranë zyrave të QShPZh, në adresën e mësipërme është datë 

03.11.2020. ora 16:30 

 

III. VLERËSIMI I OFERTËS 

 

Ofertat do të vlerësohen nga komisioni i prokurimit të QShPZh-së për të gjithë zërat më vete dhe/ose 

si te ketë, dhe kontrata do të lidhet me kompaninë që ofron kushtet më të mira për QShPZh sipas 

kritereve të përcaktuara në këtë ftesë për ofertë. Anekset do të vlerësohen secila më vete (dmth 

kompanitë mund të kuotojnë vetëm për një ose 2 produkte. Lejohet kuotimi i pjesshëm) 

 

Lidhja e kontratës, do të bëhet me ofertuesin që paraqet: 

 

• Vlerën totale të secilit produkt të vlerësuar si më konkuruese për QShPZh; 

• Cilësinë dhe përmbush kapacitet teknike; 

• Eksperiencën në këtë fushë dhe nivelin e ekspertizës përkatëse. 

Për çdo pyetje të nevojshme ju lutem mos hezitoni t'i adresoni tek adresa e-mail: info@acpd.org.al  

QShPZh do të njoftojë me shkrim nëse ju jeni fitues ose jo për procesin e prokurimit. 

 

Karakteristikat minimale teknike qe pajisjet elektronike duhet të kenë janë: 

Printeri 

Shpejtësia e Printimit me Ngjyra “Color Print Speed” A4: ≥ 25 ppm 

Cikli Mujor i Punës “Monthly Duty Cycle”: 20 000 Faqe 

Teknologjia “Technology”: Laser 

Rezolucioni i Printimit minimal “Print Quality”: 600x600 dpi 

Kapaciteti në Hyrje “Input Capacity”: 250 Fletë 

Pesha Specifike e Letrës “Media Sizes”: 60-120 g/m 

Formati i Letrës “Media format”: A4/A5/Envelope 

Aftësia e Printimit Duplex: Po 
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Memorja “Memory”: ≥ 256 MB 

“Toner”: Shoqëruar me Starter Kit 

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI 

Porta e Komunikimit “Interface”: High Speed USB 2.0 

“Ethernet”: Po 

AKSESORËT 

Kabëll “Power Cord”: Po, European 

Software/Drivers CD: Po 

Kabëll USB: Po 

GARANCIA 

Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”: 2 Vjet 

Pjesët e konsumueshme janë drum-i dhe toneri. 

 

 

Laptop 

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE 

Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net 

Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net: 4500 Pikë 

“Chipset”: Intel ose Ekuivalent 

“RAM”: 8 GB, DDR4 min. 2133 MHz, Non-ECC 

Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”: 500 GB HDD, 7200 RPM SATA 

“Graphics”: Integrated Graphics with 1 GB Video Memory 

“Media Device”: DVD+/-RW with DL Internal ose External; 

Memory card reader 

Ekrani “Display”: 15.6” LED HD (1366 x 768), Anti Glare 

Bateria “Battery”: Min. 45 Wh 

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI 

Portat e Komunikimit “Ports”: 

Min. (3) porta USB nga të cilat min. (2) USB 3.0 

(1) DisplayPort/HDMI 

(1) Integrated Mic. 



 
 

(1) Integrated HD Web Camera 

(1/1) Headphone/Microphone Jack ose (1) Combo Jack 

Rrjeti “Networking”: 

10/100/1000 Mbps LAN (RJ-45); 

Wireless 802.11ac (Kompatibël me 802.11 b/g/n); 

Bluetooth min. V4.0 

 

 

“Sound”: Integrated , (2) x built-in speakers (stereo) 

Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O.S.”: OEM Windows 10 64-bit Professional 

Tastiera “Keyboard”: QWERTY 

“Pointing Device”: Touch Pad 

Siguria “Security Management”: Embedded Security TPM 2.0 

AKSESORËT 

Kabëll “Power Cord”: Po, European 

Ushqyesi “Recharger”: Po 

“Mouse”: Po, i të njëjtës Markë me Laptopin 

Çanta “Carrying Bag”: Po, nga Prodhuesi. E përshtatshme për Laptop dhe 

Aksesorët e tjerë. 

“Recover”: Recover Partition 

GARANCIA 

Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”: 3 Vjet 

 


