
 

UNIONI I BASHKIVE SHQIPTARE NE RAJON 

 

KËRKOHET OFERTË PËR PJESËMARRJE NË PROÇEDURËN E TENDERIT  ME OBJEKT 

“BLERJE MAKINE” PËR ORGANIZATËN JO-FITIMPRURËSE UNIONI I BASHKIVE 

SHQIPTARE NË RAJON. 

MËNYRA E PJESËMARRJES NË TENDER 

Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj dorazi me vulë dhe emërtimin “Ofertë për Blerje Makine”  pranë 

zyrave të Shoqatës tonë deri më datë  10.02.2021 ora 10:00. Adresa: Sheshi Skënderbej, Pallati i 
Kulturës, Kati 2, Zyra 18, Tiranë. 

  

Oferta duhet të jetë e ndarë në dy pjesë. 

Në nje zarf të mbyllur te shkruhet sipër “Dokumentat Teknike” dhe të vendosen: 

 Të gjitha specifikimet teknike për makinën 

 Deklarim për përmbushje të specifikave teknike (Aneksi 1) 

 Gjendja në stok 

 Garancinë 

 
Këto dokumenta të jenë të nënshkruara dhe të vulosura. 

Në një zarf të dytë të mbyllur te shkruhet siper “Oferta Financiare”:   

Duhet të vendosni çmimet për çdo makinë që ofroni, të nënshkruara dhe të vulosura. 

Dhe të dy këto zarfe  të vendosen në një zarf të tretë, të nënshkruar dhe të vulosur si dhe emrin e 
kompanisë. 

Aplikimi të përmbajë dhe materiale fotografikë të cilët do të shërbejnë vetëm për qëllime informuese dhe 
orientuese. 

Për çdo pyetje ose sqarim mund të na shkruani në e-mail: ubshr@tirana.al.  

Çdo ofertë e marrë pas datës së mbylljes së tenderit nuk do të pranohet.   

 

mailto:ubshr@tirana.al


1. SPECIFIKIMET TEKNIKE TË AUTOMJETIT  

Të dhënat teknike: 

Ju lutem përdorni Formularin me Specifikimet Teknike për të siguruar specifikimet për automjetin që jeni 

duke ofruar ose formularin tuaj për më shumë specifikime. Gjithashtu, përfshini në zarfin me specifikime 
teknike foto dhe broshura të automjetit që po ofroni. 

  

SPECIFIKIMET TEKNIKE 

1.      Sistem antifurt   

2.      Program elektronik per stabilizim   

3.      Kontroll sistemi per rreshkitje   

4.      Sensor parkimi para dhe mbrapa   

5.      Kamio automatike  Tip tronik 

6.      Bllokazh diferenciali   

7.      Kompjuter bordi   

8.      Xhama, pasqyra, sendilje elektrike   

9.      Klim tronik   

10.  Timon multifunksional   

11.  Ngrohje sendiljesh   

12.  Sensor shiu    

13.  Autopilot   

14.  Sistemi transmisionit 4Matic 

15.  Vendet mbajtese   5 

16.  Pese dyer   

17.  Disqe alumini   



18.  Drita shiu   

19.Ngjyra e jashtme e erret   

20.  Viti I prodhimit  2012+ 

21.  Kilometrazh  0 

22.  Standarde ekologjike Euro 5 

23.  Harxhimi I karburantit  < 7 l/100km 

24.  Kubatura 2-2.2 

25.  Nafte   

26.  Numri marsheve 6 6 

27.  Ajer I kondicionuar   

28.  Vellimi motorrit min 2000 Kubike 

29.  Airbag ballore dhe anesore   

30.Cilindrata min 2000 

31.Marka Volkswagen, Nissan, Toyota, Ford, 
Hyundai, Citroen, Mitsubishi, 
BMW, Mercedez-Benz 

  

 Ofertuesi duhet të deklarojë se ka në gjendje automjetin (mallin) dhe është i aftë ta dorëzojë atë 
brenda 20 ditëve nga data e lidhjes së kontratës.  

 Ofertuesi duhet të deklarojë se: Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën 
e veprimtarisë objektin e prokurimit. (bashkengjise ekstrakt historik) 

 Deklarimet e rreme përbëjnë shkak për skualifikim dhe i nënshtrohen legjislacionit në fuqi në fushën 
penale. 

 

 

 



Aneks 1                                                                                      

 

 

Deklaratë e ofertuesit 

 

Unë i nënshkruari___________________ i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me 

numer NIPT _________________konfirmoj që furnizimet e ofruara në këtë tender janë në 

përputhje të plotë me specifikimet e paraqitura nga autoriteti kontraktues. Konfirmoj se 

organizata / kompania jonë është plotësisht legjitime për të marrë pjesë ne tender dhe për të 

ofruar shërbimin e levrimit te automjetit brenda afatit te caktuar. 

 

 

ADMINISTRATORI           DATE __/__/2021 

_______________________ 

(Firme,Vule) 

 

 

 

 

Kjo deklaratë nënshkruhet nga administratori ose i deleguari prej tij. 

 

 



2. SPECIFIKIMET FINANCIARE DHE TE DHENAT E CMIMIT: 

 

 Monedha e preferuar e tenderimit: Monedha lokale: Lek 

 Proçedurat e ç’doganimit: E ç’doganuar 

 Shërbimet mbas shitjes së produktit: Garancitë e përfshira 

 Kushtet për dhënien e pagesës: Transporti në destinacion, kalim kontrolli, të përfundojë 

provën për përdorimin dhe mirëmbajtjen e automjetit. 

 Bashkengjisni te dhenat bankare. 

 

 

Ju lutem përdorni tabelën e mëposhtëm për propozimin e çmimit  për të treguar ofertën financiare për 

artikujt që do të ofrohen.(Aneksi 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aneksi 2  

 

Formulari i ofertës financiare 

 

Emri i Ofertuesit_____________________  

Për: ________________________________  

OBJEKTI: Blerje makine 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit __________________,  

deklarojmë se:  

 Çmimi total i ofertës sonë është ___________pa TVSH sipas tabeles më poshtë. 

 

Nr   Pershkrimi Njesia Sasia Cmimi TVSH Shuma 

Automjeti 

   1                                   

TOTALI   

  

  

  

 

 

ADMINISTRATORI          DATE __/__/2021 

__________________ 

(Firme, Vule) 

 



Kriteret e vlerësimit 

-Të gjithë ofruesit do të vlerësohen për specifikimet dhe kërkesat teknike.    

-Të gjithë ato ofrues që kanë kaluar vlerësimin teknik do të vlerësohen për çmimin. Zarfat e çmimeve do 

të hapen vetëm për ofruesit që kanë kaluar vlerësimin teknik.  

-Specifikimet teknike më të mira, garancia, çmimi më i lirë dhe koha e dorëzimit të makinës do të jenë 

treguesit vendimtarë për fituesin.  

-Koha e parashikuar për vlerësimin e ofertave është jo më vonë se 5 ditë nga data 10.02.2020  

Vlerësimi i ofertave 

-Oferta duhet të plotësohet me bojë e cila nuk fshihet dhe te jete e pakorrigjuar. Ofertat me korrigjime nuk 

pranohen dhe përbëjnë shkak për skualifkim.  

 -Oferta duhet të nënshkruhet nga administratori ose personi i deleguar prej tij. Nëse oferta nënshkruhet 

nga personi i deleguar, së bashku me ofertën ofertuesi duhet të bashkëlidhe kopjen origjinale ose kopjen e 

noteruar të delegimit.  

-Oferta ekonomike duhet të plotësohet në shifra dhe në fjalë. Në rast se ka mospërputhje midis shifrave 

dhe fjalëve do të merret për bazë oferta e shkruar me fjalë.  

-Dokumentet që i bashkëlidhen ofertës duhet të jenë kopje origjinale ose kopje të noterizuara. 

Mosparaqitja e dokumentit në origjinal ose i noterizuar përbën shkak për skualifikim. 

 

Autoriteti kontraktor vë në dijeni jo më vonë se 5 ditë nga marrja e vendimit: 

a) çdo kandidat të pasuksesshëm, për arsyet e refuzimit të pjesëmarrjes së tij në blerje; 

b) çdo ofertues të pasuksesshëm, për arsyet e refuzimit të ofertës së tij; 

c) çdo ofertues të suksesshëm, që ka paraqitur një ofertë të vlefshme, për klasifikimin e ofertave   së 
përzgjedhur. 
 

Shënim 

Kontrata me kandidatin e shpallur fitues do të lidhet mbasi Komisioni i Vlerësimit të bëjë kqyrjen e mallit 

objekt prokurimi dhe të vendosë se malli i ofertuar plotëson specifikimet teknike të këtij tenderi. Në rast 

se Komisioni vlerëson se malli i ofertuar nuk është në përputhje me specifikimet teknike oferta e shpallur 

fituese refuzohet. Komisioni njofton ofertuesin e shpallur në vendin e dytë . 
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